
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Työnantajan yleistä huolehtimisvel-
vollisuutta täsmennettäisiin säätämällä työnantajan velvollisuudeksi erityisesti ottaa huomioon, 
että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpi-
teitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan tarkkailuvelvolli-
suuden piiriin lisättäisiin työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä. Työn vaarojen selvittä-
mistä ja arviointia koskevaa säännöstä tarkennettaisiin säätämällä työntekijän ikääntyminen 
vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Velvollisuutta arvioida työn vaaroja täsmennettäi-
siin myös säätämällä sekä työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioon otetta-
vaksi. Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökoh-
taiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. 

Työturvallisuuslakia ehdotetaan täsmennettäväksi myös siten, että erityistä vaaraa aiheuttavaa 
työtä koskevassa säännöksessä mainittaisiin raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin 
synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan sään-
nökseen lisättäisiin uusi asetuksenantovaltuus. 

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvään tavoittee-
seen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla, mikä edellyttää ikääntyvien 
lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille ja työurien pidentämistä. Esityksen pääasiallisena ta-
voitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä 
poistumista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023. 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja  valmistelu  

1.1 Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan yksi hallituskauden keskei-
sistä talouspoliittisista tavoitteista on, että normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan koti-
maisen talouskehityksen oloissa työllisyysaste saavuttaa 75 prosentin tason 15–64-vuotiaiden 
ikäryhmässä vuonna 2023. Pidemmällä aikavälillä julkisen talouden kestävyys edellyttää tätä-
kin korkeampaa työllisyyttä, minkä vuoksi kiinnitetään huomiota toimiin, joiden työllisyysvai-
kutus näkyy vasta viiveellä. Hallituksen ohjelman mukaan työllisyysastetavoite edellyttää, että 
osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten 
osallistumista työmarkkinoille lisätään. Tässä tarkoituksessa tarvitaan vaikuttavia toimia näiden 
ryhmien työllistämiseksi. Työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta. 

Hallitus antoi syyskuussa 2020 budjettiriihen yhteydessä työmarkkinaosapuolille toimeksian-
non tehdä esitys toimiksi, joilla voidaan edistää yli 55‐ vuotiaiden työllisyysastetta sekä paran-
taa heidän työmarkkina‐ asemaansa ja työssä jaksamista. Toimeksiannossa todettiin tavoit-
teeksi vähentää varhaista työelämästä poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000 
uutta työllistä vuoden 2029 loppuun mennessä. Osana toimeksiantoa hallitus edellytti, että esi-
tyksillä edistetään ikääntyneiden työssä jaksamista, työkykyä, ja osaamista vahvistavia toimen-
piteitä sekä muutosturvaa huomioiden erikokoiset yritykset. Toimeksiannossa todettiin työky-
vyn tukemisen työuran aikana olevan olennainen tekijä, jotta ikääntyneiden työllisyyttä voidaan 
kestävästi nostaa. Siksi myös työnantajien roolia työkyvyn ylläpitoon ja työkyvyttömyyden eh-
käisyyn on vahvistettava. 

Hallituksen budjettiriihen työllisyyskirjauksessa todettiin, että mikäli työmarkkinaosapuolille 
annettu toimeksianto ei johda asetettuihin tavoitteisiin, hallitus linjaa tarvittavat toimet yksityis-
kohtineen joulukuussa 2020. Työmarkkinajärjestöt ilmoittivat marraskuun lopussa, että niiden 
työllisyysneuvottelut päättyivät tuloksettomina. 

Koska työmarkkinaosapuolet eivät tehneet yhteistä esitystä hallitukselle, hallituspuolueet linja-
sivat 17.12.2020 toimia, joilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Toimenpidekokonaisuu-
teen sisältyi linjaus työturvallisuuslain tarkistamisesta työssä jatkamisen edistämiseksi. Tämä 
toteutettaisiin siten, että korostetaan iän ja ikääntymisen sekä työn fyysisen ja henkisen kuor-
mituksen merkityksen huomioon ottamista toimissa, joilla työnantajan velvollisuutena on huo-
lehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Hallituksen linjauksen mukaan työ-
elämäuudistuksia koskevat lainsäädäntömuutokset valmistellaan kolmikantaisessa yhteistyössä 
siten, että otetaan huomioon vaikutukset erikokoisten työnantajien asemaan. 

Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta (TTN) asetti työkuormituksen hallin-
taa käsittelevän jaoston toimikaudeksi 15.10.2021–31.12.2022. Jaoston tehtävänä on selvittää 
ja koota työn kuormituksen hallintaan ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvien työsuojelua kos-
kevien säännösten, ohjeiden sekä oppaiden muodostama kokonaisuus ja arvioida niiden päivi-
tys- ja kehittämistarve. Hallituksen edellyttämä yli 55-vuotiaiden työllisyyden edistämiseksi 
tehtävä työturvallisuuslain tarkistaminen sisällytettiin työkuormituksen hallinta –jaoston tehtä-
viin.1 

                                                      
1 https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021
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Työturvallisuuslain 11 §:n ehdotettujen muutosten osalta esityksen taustalla on tarve täsmentää 
ja selkeyttää toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työnte-
kijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun Euroopan 
yhteisöjen neuvoston direktiivin (92/85/ETY; kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, jäljempänä raskaussuojeludirektiivi) kansallista täytän-
töönpanoa. Nykyisin voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta lisääntymisterveydelle työssä 
vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015, jäljempänä lisääntymisterveys-
asetus) on tarkoitus uudistaa, ja työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännökseen on tar-
peen lisätä valtuutussäännös. Lisääntymisterveysasetuksen uudistustarpeen taustalla on lisäksi, 
että työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 
2004/37/EY (ns. syöpädirektiivin) neljännen päivitysdirektiivin yhteydessä syöpädirektiivin so-
veltamisala laajennettiin kattamaan myös lisääntymisterveydelle vaaralliset kemialliset aineet. 
Tämän mukaisesti valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) 
tullee jatkossa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset kemialliset aineet, jolloin jatkossa 
nykyinen lisääntymisterveysasetus olisi syytä korvata sääntelyllä, joka koskee vain raskaussuo-
jeludirektiivin tarkoittamia erityisryhmiä. 

1.2 Valmistelu 

Esitys on valmisteltu työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan asettamassa 
työkuormituksen hallinta –jaostossa. Jaostossa ovat olleet edustettuina sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, Kunta- 
ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Yrittäjät, Suomen Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Akava ry ja aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueet. Jaoston toimeksianto ja muu aineisto on saatavilla internet-sivuilta 
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021. 

Ehdotuksen 11 §:ää on käsitelty myös työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukun-
nan HTP-jaostossa, jonka tehtäviin kuuluu valmistella kansalliset haitallisiksi tunnettuja pitoi-
suuksia koskevat arvot eli HTP-arvot sekä tukea sosiaali- ja terveysministeriötä kemikaaleja ja 
työhygieniaa koskevassa säädösvalmistelutyössä. 

Esitysluonnoksesta on järjestetty lausuntokierros 13.7.–24.8.2022. Hallituksen esitysluonnok-
seen annetut lausunnot ovat julkisesti saatavilla lausuntopalvelussa osoitteessa https://www.lau-
suntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5bff0b4a-bd1f-4d75-90fe-06ff0ff857a2. 

Esitys on käsitelty ja hyväksytty 15.9.2022 työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvot-
telukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt ja muut keskeiset tahot. 

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa 
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM064:00/2022. 

2  Nykyt i la  ja  sen arviointi  

2.1 Iän ja ikääntymisen huomioiminen työnantajan työturvallisuusvelvoitteissa 

2.1.1 Ikääntyminen ja muutokset toimintakyvyssä 

Ihmisen vanheneminen on yksilöllinen prosessi. Ikämuutokset alkavat ihmisillä eri vaiheissa, 
eri voimakkuudella ja eri laatuisina sekä etenevät eri tahdissa. Vanhemmat työntekijät eivät 
siksi ole yhtenäinen ryhmä, vaan saman ikäisten henkilöiden välillä voi olla huomattavia eroja. 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5bff0b4a-bd1f-4d75-90fe-06ff0ff857a2
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5bff0b4a-bd1f-4d75-90fe-06ff0ff857a2
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM064:00/2022
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Ikääntymisen myötä yksilölliset erot myös kasvavat niin terveydessä kuin toimintakyvyssäkin. 
Tutkimusten yleinen johtopäätös on, että yksilöiden erot ovat suuremmat kuin ikäryhmien väli-
set erot.2 

Ikääntymisen myötä tapahtuu useita muutoksia ihmisen fyysisessä toimintakyvyssä. Tuki- ja 
liikuntaelimistön suorituskyvyssä tapahtuu heikkenemistä, kun selkärangan ja nivelten liikku-
vuus vähenee, lihasvoima heikkenee ja voimantuottonopeus hidastuu. Ihmisen kestävyyskunto 
heikkenee, kun hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia. Tämä 
vaikuttaa myös kuuman- ja kylmänsietokykyyn. Rasituksesta palautuminen ja elpyminen vaa-
tivat iän myötä enemmän aikaa. Fyysisen toimintakyvyn ikämuutokset voivat heikentää työky-
kyä erityisesti fyysisesti raskaissa töissä.3 

Ikääntymisen myötä tapahtuu myös muutoksia aistitoiminnoissa. Näkökyvyn osalta ikääntymi-
nen heikentää lähinäön tarkkuutta, lisää valon tarvetta ja alttiutta häikäisylle. Kuulossa voi ta-
pahtua heikkenemistä vaikeuttaen esimerkiksi korkeiden äänien kuulemista tai puheen ymmär-
tämistä hälyisessä työympäristössä. Tasapainon hallinta myös heikkenee iän myötä, mikä voi 
aiheuttaa haasteita ikääntyneille työntekijöille töissä, joissa tarvitaan hyvää tasapainoa.4 

Unen laadussa voi tapahtua iän myötä kielteisiä muutoksia. Syvän unen osuus ja unen yhtäjak-
soisuus vähenevät. Ikääntyminen myös aikaistaa vuorokausirytmiä ja vaikeuttaa päivällä nuk-
kumista. Nukkumiseen ja uneen liittyvillä muutoksilla on merkitystä vuorotyötä tehtäessä.5 

Terveellä työikäisellä kognitiiviset, eli oppimiseen, muistiin ja muihin tiedonkäsittelyn toimin-
toihin liittyvät ikämuutokset ovat yleensä lieviä ja kokemus kompensoi ikämuutosten vaikutuk-
sia. Ikääntymisen aiheuttamat kognitiivisen toimintakyvyn muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. 
Merkittävät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä työikäisillä liittyvät yleensä erilaisiin 
sairauksiin. Ulkoa oppiminen ja yksityiskohtien mieleen painaminen voivat vaikeutua ikäänty-
misen myötä, mutta toisaalta taidot arvioida, yhdistellä ja soveltaa tietoa yleensä vahvistuvat. 
Automatisoituneista toimintamalleista poisoppiminen voi viedä aikaa ja sen vuoksi uusien työ-
välineiden ja -menetelmien oppimiseen tulee varata riittävästi aikaa.6 

Krooniset sairaudet vaikuttavat negatiivisesti ikääntyvien työntekijöiden työkykyyn.7 Väestö-
tutkimuksessa havaitaan, että pitkäaikaissairastavuus ja terveysongelmat lisääntyvät aikuisvä-
estössä nuoremmasta ikäryhmästä vanhimpaan. Kun 20–54-vuotiaista noin 42 prosentilla on 
jokin pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma, yli 55-vuotiaista jo 67 prosenttia on pitkäaikais-
sairaita.8 

                                                      
2 The ageing workforce: implications for occupational safety and health. A research review. European Agency for Safety and 

Health at Work, 2016, Ilmarinen J. (2006) Pitkää työuraa! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. 
3 Lundell, S. ym. (2011) Ikävoimaa työhön. 
4 The ageing workforce: implications for occupational safety and health. A research review. European Agency for Safety and 

Health at Work, 2016, Lundell, S. ym.(2011) Ikävoimaa työhön. 
5 Härmä, M.I., ym. (1994) Age and adjustment to night work. Occup Environ Med, Lundell, S. ym. (2011) Ikävoimaa työhön. 
6 Lundell, S., ym. (2011) Ikävoimaa työhön, Truxillo ym. (2015) Supporting the Aging Workforce: A Research Review and Rec-

ommendations for Workplace Intervention Research. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 
Vol. 2, 351–381. 
7 Koolhaas ym. (2012) Chronic health conditions and work ability in the ageing workforce: the impact of work conditions, psy-

chosocial factors and perceived health, Leijten ym. (2014) The influence of chronic health problems on work ability and produc-
tivity at work: a longitudinal study among older employees. 
8 Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSote 2020, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Verkkojulkaisu: 

https://www.terveytemme.fi/finsote/  

https://www.terveytemme.fi/finsote/
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2.1.2 Yli 55 -vuotiaiden turvallisuus ja terveys työssä 

2.1.2.1 Työkyky ja työssä jaksaminen 

Väestötutkimuksessa havaitaan, että työkykynsä hyväksi kokevien osuudet pienenevät iän 
myötä. Vuonna 2020 työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus oli 20–54-vuotiaiden ikäryh-
mässä 24 prosenttia (miehet 24 %, naiset 25 %) ja 55–74-vuotiaiden ikäryhmässä 42 prosenttia 
(miehet 46 %, naiset 38 %). Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät jaksa työskennellä vanhuus-
eläkeikään asti oli 20–54-vuotiaissa 24 prosenttia (miehet 23 %, naiset 24 %) ja 55–74-vuoti-
aissa 31 prosenttia (miehet 29 %, naiset 32 %).9 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2021 työolobarometrin mukaan vanhimmat palkansaajat 
kokevat työnsä fyysisesti raskaammaksi useammin kuin keskimmäiset ikäryhmät. Ikäryhmissä 
45–54 ja 55–64 vastaajista 40 prosenttia kokee työnsä fyysisesti raskaaksi, kun vastaava luku 
ikäryhmässä 35-44 on 30 prosenttia. Vanhimmat palkansaajat kokevat kuitenkin hieman har-
vemmin työnsä raskaaksi kuin nuorimmat, alle 24 vuotiaat palkansaajat, joista jopa 47 prosent-
tia kokee työnsä fyysisesti raskaaksi. 

Ikäryhmittäiset erot koetussa työkyvyssä suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin ovat selviä. Ikä-
ryhmistä 55–64-vuotiaat kokivat muita ikäryhmiä useammin, että oma työkyky on kohtalainen 
tai huono suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin. Vain noin kolme neljästä (76 %) 55 vuotta 
täyttäneistä arvioi työkykynsä erittäin tai melko hyväksi, kun osuudet hipoivat 18–24-vuotiailla 
ja 25–34-vuotiailla sataa prosenttia (97 % ja 94 %). 

Työolobarometrin mukaan ikäryhmässä 55–64 vastaajista 53 prosenttia kokee työnsä hen-
kiseksi raskaaksi. Keskimmäiset ikäryhmät kokevat kuitenkin useammin, että oma työ on hen-
kisesti raskasta (65–72 %). Jopa 72 prosenttia 35–44-vuotiaista oli väittämästä täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä. Vähiten työn henkistä rasittavuutta koettiin nuorimmassa ikäryhmässä 
(47 %, 18–24-vuotiaat). 

Ikäryhmittäiset erot koetussa työkyvyssä suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin eivät ole mer-
kittäviä. Omaa työkykyä suhteessa henkisiin vaatimuksiin arvioi erittäin tai melko hyväksi 
85 prosenttia yli 54-vuotiaista vastaajista. Arviot ovat hieman myönteisempiä verrattuna 35–
44-vuotiaiden ikäryhmään, joista vain 79 prosenttia vastasi työkykynsä olevan hyvä. Ikäryh-
mistä 55–64-vuotiaat kokivat muita ikäryhmiä hieman harvemmin haitallista stressiä (38 %, vs. 
muissa ikäryhmissä 42 %–50 %). Vanhimmat ikäryhmät eivät erotu myöskään työuupumuksen 
kokemisessa. Työuupumusta koetaan eniten 25–44-vuotiaiden ikäryhmissä. 

Tutkimustulokset siitä, kuinka ikä vaikuttaa arvioihin työn psykososiaalisista kuormitusteki-
jöistä sekä kuinka ikä muuntaa työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyksiä hyvin-
vointiin, ovat ristiriitaisia.10 Se, kuinka kuormittavaksi työ koetaan ja millainen merkitys sillä 
on hyvinvoinnille työssä, vaihtelee ikäryhmiä enemmän yksilöiden, ammattien ja toimialojen 
välillä. Vanhempien työntekijöiden on kuitenkin havaittu kuormittuvan nuorempia useammin 
pitkistä työajoista ja vuorotyöstä, työn digitalisoitumisen aiheuttamista osaamisvaatimusten 
muutoksista sekä työtahdin kiihtymisestä ja työn intensiivisyyden lisääntymisestä. 

Tutkimukset osoittavat, että yli 50-vuotiaat kuormittuvat eniten pitkistä, yli 40 tunnin kokonais-
työajoista. Vuorotyöhön ja erityisesti perättäisiin yövuoroihin sopeutuminen heikkenee iän 

                                                      
9 FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: https://www.terveytemme.fi/finsote/  
10 Kts. katsaus Rauschenbach, C., Krumm, S., Thielgen, M. and Hertel, G. (2013), Age and work-related stress: a review and 

meta-analysis", Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 No. 7/8, pp. 781-804. 

https://www.terveytemme.fi/finsote/
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myötä. Rasituksesta palautuminen ja elpyminen vaativat iän myötä enemmän aikaa.11 Työter-
veyslaitos suosittelee tutkimustuloksiin perustuen yli 50-vuotiaille mahdollisuutta tehdä vähem-
män yötyötä, mahdollisuutta tarvittaessa lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuo-
roihin sekä lyhyiden työvuorovälien välttämistä riittävän palautumisen mahdollistamiseksi.12 

Työntekijöiden arviot digitalisaation vaikutuksesta työn kuormittavuuteen ovat yhteydessä 
ikään. Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan 55–67-vuotiaista palkansaa-
jista 47 prosenttia ja 45–55-vuotiaista 43 prosenttia arvioi digitalisaation lisänneen työn kuor-
mittavuutta, kun 15–24-vuotiaista vain 11 prosenttia ja 25–34-vuotiasta 27 prosenttia koki di-
gitalisaation lisänneen työn kuormitusta. Hyvät itsearvioidut digitaidot olivat myös yhteydessä 
haluihin jatkaa työelämässä vielä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. 

Ruotsalaisessa tutkimuskatsauksessa on kartoitettu digitalisaation vaikutuksia vanhempien 
työntekijöiden psykososiaaliseen työympäristöön.13 Päähavaintona oli, että teknologian käyttö 
itsessään ei vaikuta haitallisesti vanhempien työntekijöiden terveyteen. Sen sijaan haitallisia 
vaikutuksia syntyy, jos teknologian käyttö lisää työkuormitusta ja työtahtia tai jos uutta tekno-
logiaa otetaan käyttöön ilman asianmukaista oppimisprosessia. Osaamisen kehittäminen ja uu-
den oppiminen on mukautettava työntekijän ikäryhmään, koska aivot muuttuvat kognitiivisen 
vanhenemisen myötä ja muisti sekä uuden tiedon oppimistapa voivat sen vuoksi muuttua iän 
myötä. 

Vanhempien työntekijöiden on myös havaittu kuormittuvan nuorempia enemmän työn intensii-
visyyden lisääntymisestä. Suomalainen tutkimus osoitti, että 55–64-vuotiaat työntekijät kokivat 
muita ikäryhmiä useammin työtahdin kiristymistä ja päällekkäisten työtehtävien (multitaskaus, 
monitehtäväisyys) lisääntymistä sekä tietojen päivittämiseen liittyvien oppimisvaatimusten ja 
työssä tarvittavien taitovaatimusten lisääntymistä.14 

2.1.2.2 Ammattitaudit ja työpaikkatapaturmat 

Työikäisten vahvistettuja ammattitauteja kirjataan erityisesti 50–64-vuotiaille. Tähän vaikuttaa 
muun muassa meluvammojen sekä asbestisairauksien vahvistaminen ammattitaudiksi erityisesti 
näissä ikäryhmissä. Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisterin mukaan ajanjak-
solla 2014–2018 vahvistettiin yhteensä 6775 ammattitautia, joista 1122 ammattitautia kirjattiin 
60–64-vuotiaille, 908 ammattitautia 55–59-vuotiaille ja 714 ammattitautia 50–54-vuotiaille. 
Suurin osa työikäisten vahvistetuista ammattitaudeista todetaan miehillä, kun naisille kirjataan 
vain vajaa kolmasosa tapauksista.15 

                                                      
11 Härmä ym. (2019) Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työ-
hön osallistumiseen, Härmä, M.I. ym. (1994) Age and adjustment to night work. Occup Environ Med, 51(8): p. 568-73, Lundell, 

S. ym. (2011). Ikävoimaa työhön, The ageing workforce: implications for occupational safety and health. A research review. Eu-
ropean Agency for Safety and Health at Work, 2016 
12 Työterveyslaitoksen suositukset ikääntyville työaikojen kuormittuvuuden vähentämiseksi, https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvin-

vointi-ja-tyokyky/tyoaika/vuorotyo/tyoaikojen-kuormittavuuden-arviointi  
13 Senior arbetskraft – en systematisk kunskapssammanställning med fokus på mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö i Sverige, 

2022:3, Myndigheten för arbetsmiljökunskap  
14 Mauno S. ym. (2019) Do Older Employees Suffer More from Work Intensification and Other Intensified Job Demands? Evi-
dence from Upper White-Collar Workers. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1):3, 1–13. 
15 Työelämätieto, Työterveyslaitos. https://tyoelamatieto.fi/fi/articles/analysisOccupationalDiseases-03-2021. 

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyoaika/vuorotyo/tyoaikojen-kuormittavuuden-arviointi
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyoaika/vuorotyo/tyoaikojen-kuormittavuuden-arviointi
https://tyoelamatieto.fi/fi/articles/analysisOccupationalDiseases-03-2021
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Kuvio: Vahvistetut ammattitaudit vuosina 2014–2018 ikäluokittain. Lähde: Työelämätieto, 
Työterveyslaitos. 

Naisilla ja miehillä vahvistettujen ammattitautitapausten ikäjakauma eroaa. Työperäisten sai-
rauksien rekisterin vuoden 2018 tilastotietojen16 mukaan yli puolet työikäisten miesten vahvis-
tetuista ammattitautitapauksista todettiin 50–64-vuotiailla. Työikäisillä naisilla vahvistettujen 
ammattitautitapausten ikäjakauma oli työikäisiä miehiä tasaisempi. Työikäisillä naisilla vahvis-
tettuja ammattitautitapauksia todettiin eniten 50–54-vuotiaiden, 45–49-vuotiaiden ja 40–44-
vuotiaiden ikäryhmissä. Työikäisten naisten vahvistetuista ammattitaudeista todettiin alle 30-
vuotiailla 28 prosenttia, kun työikäisten miesten vahvistetuista ammattitautitapauksista todettiin 
alle 30-vuotialla vain 12 prosenttia. 

Vajaa kolmasosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen. 
Vuonna 2018 yli 65-vuotiaille ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksia kirjattiin 459, joista 
vahvistettuja ammattitautitapauksia oli 312. Ammattitautitapaukset kirjattiin pääosin miehille 
(miehet 96 % ja naiset 4 %). Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit ovat as-
bestiplakkitauti (207), mesoteliooma (37) ja meluvamma (31) keuhkosyöpä (18) ja asbestoosi 
(18). Asbestisairauksiin liittyy tyypillisesti pitkä viive altistumisen ja asbestisairauden toteami-
sen välillä, joten suurin osa asbestisairauksista todetaan yli 65-vuotiailla. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen työpaikkatapaturmatilastojen mukaan korkein työpaikkatapatur-
mataajuus on 20–24-vuotiailla työntekijöillä, joille sattuu noin 42 työpaikkatapaturmaa miljoo-
naa työtuntia kohden. Taajuus laskee noin 40 ikävuoteen asti ja 55 ikävuodesta alkaen taajuus 
taas nousee. Vuonna 2019, ennen poikkeuksellista korona-aikaa, työpaikkatapaturmataajuus oli 
55–59-vuotiailla työntekijöillä noin 26 ja 60–64-vuotiailla työntekijöillä noin 29. Yli 64 vuoti-
aille sattui noin 36 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Etenkin liikkumiseen liit-
tyvien tapaturmien osuus nousee iän myötä.17 

                                                      
16 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2018: Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset, Työterveyslaitos, 2022 
17 Retirement age and occupational injury. TVK:n julkaisuja 4/2016 
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Kuvio: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet ikäluokittain vuosina 2016–2021. Lähde: 
Tapaturmavakuutuskeskuksen työpaikkatapaturmatilastot. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan nuorten ikäluokkien korkeampaa vahinkotaajuutta selit-
tävät erityisesti kokemuksen puute yhdessä mahdollisesti puutteelliseen perehdytykseen sekä 
nuorille tyypillinen riskikäyttäytyminen. Lisäksi nuoret aloittavat työuraansa usein fyysisem-
missä ja raskaammissa työtehtävissä. Vanhemmilla ikäluokilla taajuuteen vaikuttavat puoles-
taan toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät tekijät. Joskus myös pitkän kokemuksen myötä 
vakiintuneet vaaralliset työtavat sekä riskien aliarvioiminen voivat aiheuttaa tapaturmia.18 

Nuorten tapaturmat ovat useammin vakavuudeltaan ohimeneviä, mutta aiheutuneen työkyvyt-
tömyyden kestolla mitattujen vakavien tapaturmien osuus nousee iän myötä. Iäkkäämmille 
työntekijöille sattuu useammin vakavia, yli 30 vuorokautta työkyvyttömyyttä aiheuttavia työ-
paikkatapaturmia. 

 
Kuvio: Yli 30 päivää työkyvyttömyyttä aiheuttavien työpaikkatapaturmien taajuus ikäluokittain 
vuosina 2016–2018. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskuksen työpaikkatapaturmatilastot. 

                                                      
18 Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 37, 17.2.2022 
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Työtapaturmarekisteriaineiston mukaan Suomessa on sattunut yhteensä 279 kuolemaan johta-
nutta työpaikkatapaturmaa vuosina 2009–2018. Kuolleista henkilöistä noin 65 prosenttia oli yli 
40 vuotiaita ja noin 92 prosenttia (256 kpl) kuolleista oli miehiä. Eniten kuolemaan johtaneita 
työpaikkatapaturmia sattui ikäluokassa 50–59 (91 kpl) vuosina 2009–2018.19 

2.1.2.3 Sairauspoissaolot 

Työelämään osallistumista vähentävät erityisesti pitkittyvät sairauspoissaolot. Työ- ja elinkei-
noministeriön vuoden 2021 työolobarometrin mukaan vanhemmissa ikäryhmissä oli vähiten 
poissaoloja. Ikäryhmittäin poissaoloja oli eniten 35–44-vuotiailla (62 %). Pitempiä, yli kahden 
viikon poissaoloja kertyi kuitenkin selvästi eniten iäkkäimmille. Yli kahden viikon poissaoloja 
kertyi eniten 55–64-vuotiaille palkansaajille (16 %, muut ikäryhmät 10–13 %). 

Kelan sairauspäivärahaa maksetaan työnantajan korvaaman omavastuuajan jälkeen, yli yhdek-
sän arkipäivän pituisista sairauspoissaoloista. Vuonna 2020 päivärahaa sai yhteensä noin 
295 000 henkilöä, joista 55–59-vuotiaita sairauspäivärahan saajia oli lähes 47 000 (miehet 42 %, 
naiset 58 %) ja 60−64-vuotiaita sairauspäivärahan saajia oli reilu 38 000 (miehet 41 %, naiset 
59 %). Suhteutettuna edellisen vuoden ei-eläkkeellä olevaan väestöön sairauspäivärahan saajia 
on vanhemmissa ikäryhmissä enemmän kuin nuoremmissa ikäluokissa. 55-59-vuotiaiden ikä-
ryhmässä sairauspäivärahan saajien osuus vastaavan ikäisistä oli 12,7 prosenttia, kun osuus kai-
kissa ikäluokissa oli 8,2 prosenttia.20 

 
Kuvio: Sairauspäivärahaa vuonna 2020 saaneet henkilöt sukupuolen ja iän mukaan. Lähde: Sai-
rauspoissaolojen tietopaketti, Kela. 

Suurin osa (26 %) vuoden 2020 sairauspäivärahakausista alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sien perusteella. Toiseksi yleisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat mielentervey-
den häiriöt, joiden perusteella alkoi 25 prosenttia kausista. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä 39 
prosenttia kausista oli mielenterveysperusteisia, kun taas 55–67-vuotiaiden ikäryhmässä suurin 
osa (35 %) kausista alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella.21 Sairauspäivärahan 

                                                      
19 Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 18, 11.4.2019 
20 Kelan sairausvakuutustilasto 2020. Suomen virallinen tilasto. 
21 Ibid. 
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saaminen mielenterveyden häiriöiden takia on kuitenkin kasvanut viime vuosina myös vanhem-
massa ikäryhmässä etenkin naisilla.22 

 
Kuvio: Vuonna 2020 alkaneet sairauspäivärahakaudet sairauspääryhmittäin ja ikäryhmittäin. 
Lähde: Kelan sairausvakuutustilasto 2020, Suomen virallinen tilasto. 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että pitkät sairauspoissaolot lisäävät työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtymisen riskiä.23 Sairauspäivärahakausien keskimääräinen kesto on ikääntyneillä pi-
tempi kuin ikäryhmissä 25–54. Ikäryhmässä 55–64 sairauspäivärahakauden kesto oli vuonna 
2021 keskimäärin 57 päivää kun se 25–54-vuotiaiden ikäryhmissä oli 42–46 päivää.24 Yli 55-
vuotiailla alle 30 päivää kestäneitä sairauspäivärahakausia on suhteellisesti vähemmän kuin 
nuoremmilla ikäryhmillä, kun taas pitkien, yli 90 päivää kestäneiden sairauspäivärahakausien 
suhteellinen osuus on suurempi.25 

 
Kuvio: Kelan sairauspäivärahapäivien lukumäärä per saaja ikäryhmittäin vuosina 2020–2021 
Lähde: Tilastotietokanta Kelasto 

                                                      
22 Blomgren J. (2020) Mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu jatkuu jyrkkänä, Kela. 
23 Salonen L, Blomgren J, Laaksonen M, Niemelä M. Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupa-
tional classes: a register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018. 
24 Tilastotietokanta Kelasto 
25 Ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmistelevan työryhmän loppuraportti, 2018 



   

  

 

 12  

 

 

 

Osasairauspäivärahan käyttö on tärkeä keino pidentää työuria, sillä se mahdollistaa työnteon 
jatkamisen osa-aikaisesti. Ervastin ym. (2022) työkyvyn tukitoimien vaikuttavuutta koskevan 
tutkimuskatsauksen mukaan on kertynyt vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että osasairauspäiväraha 
tukee työhön paluuta ja työssä jatkamista.26 Osasairauspäivärahan hyödyntäminen on yleisem-
pää vanhemmissa ikäryhmissä ja suurimman ryhmän muodostavat 55–64-vuotiaat, joissa oli 
edunsaajia 7927 henkilöä vuonna 2021 (miehet 1955 ja naiset 5972).27 

Samoin kuin Kelan sairauspäivärahakausien kohdalla, osasairauspäivärahakausien keskimää-
räinen kesto kuitenkin kasvaa iän myötä. Ikäryhmässä 55–64 osasairauspäivärahakauden pituus 
oli vuonna 2021 keskimäärin noin 63 päivää kun se muissa ikäryhmissä oli 52–59 päivää.28 
Laaksonen ym. (2022) ovat osasairauspäivärahakauden jälkeistä aikaa koskevassa tutkimuk-
sessa havainneet, että osasairauspäivärahakauden enimmäisajan (120 arkipäivää) käyttäneillä 
korkeampi ikä ennustaa korkeampaa todennäköisyyttä siirtyä kuntoutustuelle tai työkyvyttö-
myyseläkkeelle sen sijaan että palattaisiin kokoaikaiseen työhön.29 

2.1.2.4 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on yksi keskeisimmistä syistä työurien ennenaikaiselle 
päättymiselle. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2021 työeläkkeelle siirtyi yh-
teensä 61 500 henkilöä, joista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 17 500 henkilöä (naisia 54 % ja 
miehiä 46 %).30 

 
Kuvio: Työkyvyttömyyseläkkeelle ja vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä vuosina 2013–
2021. Lähde: Eläketurvakeskus. 

                                                      
26 Ervasti, J., Kausto, J., Leino-Arjas, P., Turunen, J., Varje, P., & Väänänen, A. (2022). Työkyvyn tuen vaikuttavuus: Tutkimus-

katsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
2022:7. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 
27 Tilastotietokanta Kelasto 
28 Tilastotietokanta Kelasto 
29 Blomgren, J., Laaksonen, M., Perhoniemi, R. (2022) Työssä jatkaminen ja sosiaaliturvaetuudet osasairauspäivärahan enimmäis-

ajan jälkeen. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2022 
30 Suomen työeläkkeensaajat 2021, Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2022. 
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Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on laskenut 2010-luvulla vuoteen 2017. Eläkeuudistuk-
sen voimaantulon jälkeen kehitys kääntyi hetkellisesti nousuun, joka päättyi vuoden 2020 sel-
vään laskuun.31 Koronapandemian aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on las-
kenut, mutta syynä ei aiempien vuosien kehityksen perusteella ole todennäköisesti työkyvyn tai 
terveydentilan paraneminen, vaan syynä arvellaan olevan, että työkyvyttömyyttä on jäänyt poik-
keusoloissa havaitsematta ja hoitamatta.32 

Vuonna 2021 täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä yli puolet oli 55 vuotta täyttäneitä 
ja kolmannes oli iältään 35–54-vuotiaita. Alle 35-vuotiaiden siirtyneiden osuus oli noin 15 pro-
senttia.33 

 
Kuvio: Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan. Lähde: Suomen työeläk-
keensaajat 2021, Suomen virallinen tilasto, Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2022. 

Yhä useampi jää ennen työkyvyttömyyseläkettä osatyökyvyttömyyseläkkeelle, jolloin työnteko 
jatkuu eläkkeen rinnalla. Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeistä 30 prosenttia alkoi osaeläk-
keinä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä hieman yli 70 prosenttia oli vähintään 55-vuo-
tiaita, kun nuoria, alle 35-vuotiaita oli vain 3 prosenttia.34 

Sairauspääryhmittäin tarkasteltuna mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat vuonna 
2021 yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle (33 %). Toiseksi yleisin syy oli tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet (32 %). Ikäryhmittäin tarkasteltuna työkyvyttömyyden syissä on selviä 
eroja. Alle 35-vuotiaiden selkeästi yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy oli mie-
lenterveyden sairaudet (81 %). Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus kasvaa iän myötä. Yli 
60-vuotiailla osuus oli jo lähes puolet.35 

2.1.3 Ikään ja ikääntymiseen liittyvä voimassa oleva lainsäädäntö 

2.1.3.1 Työturvallisuuslain keskeiset säännökset 

Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työn-
tekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapatur-
mia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja hen-
kisen terveyden haittoja. 

                                                      
31 Työeläkeindikaattorit 2021, Eläketurvakeskuksen raportteja 6/2021. 
32 Työelämän ja työmarkkinoiden muutos, Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2022:7, s. 38. 
33 Suomen työeläkkeensaajat 2021, Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2022. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetään työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta. Työnan-
taja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuh-
teisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät sei-
kat. Lain perusteluiden (HE 29/2002 vp, s. 29) mukaan on otettava huomioon ne työntekijöiden 
henkilökohtaiset edellytykset, joilla on merkitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kan-
nalta. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa työntekijän ammattitaito, työkokemus, ikä, 
sukupuoli ja muut vastaavat seikat. 

Työnantajan on 8 §:n 3 momentin mukaan suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava 
työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan 
noudatettava työturvallisuuden ennaltaehkäiseviä periaatteita kuten yleisesti vaikuttavien työ-
suojelutoimenpiteiden toteuttaminen ennen yksilöllisiä. 

Työturvallisuuslain 8 §:n 4 momentti koskee työnantajan tarkkailuvelvoitetta. Sen mukaan 
työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa ja työtapojen turvalli-
suutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvalli-
suuteen ja terveellisyyteen. Lain esitöiden (HE 59/2002 vp, s. 29) mukaan työnantajan tarkkai-
luvelvoite ulottuu työntekijän fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden ja terveyden ohella myös 
työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. 

Jotta työnantaja voi toteuttaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edellyttämät työolo-
suhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet, tulee työnantajan olla tietoinen työpaikan 
haitta- ja vaaratekijöistä. Työturvallisuuslain 10 §:n perusteella työnantajan on työn ja toimin-
nan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työ-
ajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 
sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja ter-
veydelle. Pykälän 1 momentin luettelossa on mainittu asioita, joita selvityksessä tulee erityisesti 
ottaa huomioon riippuen työn luonteesta ja toimialasta. Luettelon 3 kohdan mukaan työnantajan 
on vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa otettava huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, am-
mattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä. 

Työturvallisuuslain 14 § koskee opetusta ja ohjausta sekä perehdyttämistä, jota työnantajan on 
annettava työntekijälle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaa-
minen ja työkokemus huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan 
työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oike-
aan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Lain perusteluiden (HE 59/2002 vp, s. 36) mukaan 
työn vaarat ja haitat, joita työpaikalla todetaan olevan, vaikuttavat olennaisesti opetuksen ja 
ohjauksen tarpeeseen ja suuntaamiseen. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että työntekijä 
osaisi suorittaa työnsä oikein ja oikeita työtapoja noudattaen. 

Työturvallisuuslaissa on lisäksi eräitä työn vaaroja koskevia säännöksiä, jotka liittyvät työnte-
kijän ikääntymiseen, koska niihin sisältyy työntekijän henkilökohtaisten edellytysten tai omi-
naisuuksien huomioiminen. Tällaisia ovat työpisteen ergonomiaa, työasentoja ja työliikkeitä 
koskeva 24 §, yötyötä koskeva 30 § ja työpaikan valaistusta koskeva 34 §. Myös lain 25 §, jossa 
säädetään työnantajan toimimisvelvollisuudesta työntekijän kuormittuessa työssään hänen ter-
veyttään vaarantavalla tavalla, edellyttää yksilön edellytysten erikseen huomioon ottamista. 
Työntekijän ikääntymiseen liittyy osaltaan myös työn tauottamista koskeva 31 §, jota sovelle-
taan, kun työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa. 
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2.1.3.2 Työterveyshuoltolainsäädäntö 

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työter-
veyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lakia sovelletaan työhön, jossa 
työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. 

Työterveyshuoltolaissa ei ole säännöksiä, jotka koskevat nimenomaisesti työntekijän ikää tai 
ikääntymistä. Lain yhtenä tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimin-
takykyä työuran eri vaiheissa. Työuran eri vaiheissa olevilla työntekijöillä tarkoitetaan lain pe-
rusteluiden (HE 114/2001) mukaan esimerkiksi nuoria työntekijöitä ja ikääntyviä työntekijöitä. 

Työterveyshuoltolain 12 §:ssä säädetään työnantajan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan työ-
terveyshuollon sisällöstä. Työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mu-
kaisesti työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi tois-
tuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon esi-
merkiksi työpaikan altisteet ja työn kuormittavuus. Lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu työpe-
räisten terveysvaarojen ja -haittojen, työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn 
selvittäminen, arviointi ja seuranta mukaan lukien työstä ja työympäristöstä aiheutuva erityinen 
sairastumisen vaara sekä edellä mainituista seikoista johtuvat terveystarkastukset ottaen huomi-
oon työntekijän yksilölliset ominaisuudet. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu myös toimen-
pide-ehdotusten tekeminen työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi, tarvittaessa 
työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitä-
miseksi ja edistämiseksi sekä toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta. Työterveyshuol-
toon kuuluu niin ikään tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvalli-
suutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa. 

Edelleen työterveyshuoltoon kuuluu vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta 
ja edistäminen työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen, kuntoutusta koskeva 
neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. Lain pe-
rusteluiden (HE 114/2001) mukaan olisi huolehdittava siitä, että kroonisesti sairaan tai vajaa-
kuntoisen työntekijän terveydentila ei huonontuisi työolosuhteissa esiintyvien tekijöiden 
vuoksi. Lisäksi työkyvyn edistämiseksi toimenpiteiden tulisi suuntautua paitsi itse vajaakuntoi-
seen työntekijään tarvittaessa myös työympäristöön, työjärjestelyihin ja työyhteisöön työn so-
peuttamiseksi vajaakuntoisen terveydellisiin edellytyksiin, jotta vajaakuntoinen selviytyisi me-
nestyksellisesti työelämässä. 

Työterveyshuoltoon kuuluu myös sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 5 a §:ssä tarkoite-
tun, työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon laa-
timinen. Lausuntoon on sisällytettävä työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työ-
kyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työn-
tekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä. 

Työterveyshuollon tehtävänä on lisäksi osaltaan suunnitella ja toteuttaa osana työterveyshuol-
tolailla määriteltyjä työterveyshuollon tehtäviin kuuluvia työkykyä ylläpitäviä ja edistäviä toi-
menpiteitä, joihin sisältyy tarvittaessa kuntoutustarpeen selvittäminen. 

Työterveyshuoltolain 3 §:n 2 momentin ja 12 §:n 4 momentin nojalla on säädetty valtioneuvos-
ton asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä am-
mattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013). 

Asetuksen 4 §:n 1 momentissa määritellään ne asiat, jotka työterveyshuollon on selvitettävä 
työterveyshuollon järjestämiseksi työpaikalla. Tällaisia selvitettäviä asioita ovat muun ohella 
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henkilöstörakenne ja työpaikan mahdollisuudet yksilöllisiin työjärjestelyihin työntekijän työky-
vyn perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan työterveyshuollon on selvitettävä 1 momentissa 
mainitut seikat siten, että se voi asiantuntijana tehdä ehdotuksia työnantajalle tai tämän edusta-
jalle muun muassa työntekijään ja eri työntekijäryhmiin kohdistuvista toimenpiteistä terveyden-
tilan seuraamiseksi ja terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi työuran eri vai-
heissa. 

Asetuksen 7 §:ssä säädetään tilanteista, joissa terveystarkastus on järjestettävä sen lisäksi mitä 
muissa laeissa säädetään. Terveystarkastus on järjestettävä muun muassa työntekijän iän, suku-
puolen, fysiologisen tilan sekä työstä johtuvien terveyden vaarojen ja haittojen sitä edellyttä-
essä; tarpeen vaatiessa työtehtävien olennaisesti muuttuessa tai työuran eri vaiheissa; työnteki-
jän terveydentilan, työkyvyn tai työhön liittyvien sairauksien ja oireiden sitä edellyttäessä; 
työssä selviytymisen mahdollisuuksien arvioimiseksi ja tukemiseksi sekä tarvittaessa työn so-
peuttamiseksi työntekijän voimavaroihin, terveydellisiin edellytyksiin ja työ- ja toimintaky-
kyyn. 

Asetuksen 10 §:ssä säädetään neuvonnan ja ohjauksen sisällöstä. Työterveyshuollon ammatti-
henkilöiden ja asiantuntijoiden on annettava neuvontaa, ohjausta ja palautetta työnantajalle ja 
työntekijöille muun muassa työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveysvaaroista ja -haitoista, nii-
den merkityksestä ja niiltä suojautumisesta; työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämisestä 
sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä työkyvyttömyyden 
ehkäisemisestä työuran eri vaiheissa. 

2.1.3.3 Euroopan unionin säädökset 

Työturvallisuuslailla on pantu täytäntöön neuvoston direktiivi 89/391/ETY toimenpiteistä työn-
tekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (ns. työsuojelun pui-
tedirektiivi). Direktiivin 5 artiklan mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. 

Direktiivin artikla 6 sisältää määräykset työnantajan yleisistä velvoitteista työntekijöidensä tur-
vallisuuden ja terveyden turvaamisessa. Työnantajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
noudattaen yleisiä, ehkäiseviä toimenpiteitä koskevia periaatteita. Yhtenä tällaisena periaat-
teena on työn sopeuttaminen yksilöllisesti varsinkin työpaikkojen suunnittelun, työvälineiden 
valinnan sekä työ- ja tuotantomenetelmien valinnan osalta niin, että erityisesti kiinnitetään huo-
miota yksitoikkoisen ja pakkotahtisen työn lieventämiseen ja niiden aiheuttamien terveyshait-
tojen vähentämiseen. 

Direktiivin 9 artiklan mukaan työnantajan on pidettävä hallussaan arviointia turvallisuus- ja ter-
veysvaaroista työssä, mukaan lukien vaarat, jotka kohdistuvat erityisille vaaroille altistuviin 
työntekijäryhmiin. Direktiivin 15 artiklan mukaan erityisen alttiita riskiryhmiä on suojeltava 
erityisesti heitä uhkaavilta vaaroilta. 

2.1.4 Nykytilan arviointi iän ja ikääntymisen näkökulmasta 

Suomen väestö ikääntyy ja väestörakenne muuttuu. Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden suhteelli-
nen osuus väestöstä alenee ja vastaavasti 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvaa. Työ-
ikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä 62 prosenttia. Osuus pienenee Tilastokeskuksen väes-
töennusteen mukaan 60 prosenttiin vuoteen 2040 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. 
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Vuoden 2060 lopussa työikäisen väestön määrä ennustetaan olevan 3,1 miljoonaa henkilöä, 
mikä on runsaat 310 000 henkilöä nykyistä vähemmän.36 

Vanhempien työntekijöiden osuus kaikista palkansaajista on kasvanut tasaisesti. Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2021 yli 18 prosenttia palkansaajista oli yli 55-vuo-
tiaita. Osuus oli 13 prosenttia kun nykyinen työturvallisuuslaki tuli voimaan vuonna 2003. 

 
Kuvio: Palkansaajien ikärakenne vuosien 1997–2021 välillä. Lähde: Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimus 

Työelämässä ollaan yhä vanhempana. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 62,4-vuotiaana vuonna 
2021. Eläkkeellesiirtymisikä on Suomessa myöhentynyt 2010-luvun aikana ja nousua on tapah-
tunut erityisesti vuoden 2017 eläkeuudistuksen seurauksena. Koronapandemian aikana eläk-
keellesiirtymisikä on noussut lähes vuodella, mihin on osaltaan vaikuttanut työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyneiden määrän huomattava lasku (8 %).37 

On arvioitu, että eläkkeelle siirtymisiän edelleen noustessa voidaan nähdä aiempaa suurempaa 
sairauspoissaolojen ja työkyvyn tuen tarpeiden lisääntymistä iäkkäämmillä työssäkäyvillä.38 
Aiempaa useampi myös työskentelee eläkkeen ohella. Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta il-
menee, että kolmasosa 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työsken-
telemään vanhuuseläkkeellä.39 Voidaan ennakoida, että työelämässä tulee olemaan entistä 
enemmän yli 65-vuotiaita ja myös yli 70-vuotiaita työntekijöitä, mikä asettaa uusia haasteita 
työkyvyn turvaamisessa. 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tekemässä tutkimuskatsauksessa Työvoiman 
ikääntymisen vaikutukset työsuojeluun esitetään, että eläkkeelle siirtymisiän nousulla on useita 
vaikutuksia työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen työssä. Ensinnäkin monet ammattitau-
dit ja fyysisesti raskaan työn vaikutukset kehittyvät ajan kuluessa, jolloin työurien pidentäminen 
voi laajentaa altistumista työn vaara- ja haittatekijöille ja lisätä riskejä ammattitaudeille ja työ-
peräisten terveyshaittojen syntymiselle. Toiseksi, on otettava huomioon tarve turvata ikäänty-

                                                      
36 Tilastokeskus, Väestöennuste 2021-2070. Suomen virallinen tilasto. 
37 Eläketurvakeskuksen tilasto Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä, https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/ti-

lastot/elakkeellesiirtymisika/  
38 Työelämän ja työmarkkinoiden muutos, Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2022:7, s. 40. 
39 Polvinen, Anu; Kuivalainen, Susan (2022), Työskennelläkö vai ei? : Vanhuuseläkeläisten työssäkäynti ja kiinnostus eläkkeen 

rinnalla työskentelyyn. 

https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/
https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/
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neiden työkyky erityisesti fyysisesti tai henkisesti raskaissa työolosuhteissa. Lisäksi, kun työ-
elämässä ollaan kauemmin, yhä useammalla työntekijällä on jokin työkykyyn vaikuttava ter-
veysongelma, kun pitkäaikaissairastavuus ja terveysongelmat lisääntyvät iän myötä. Tutkimus-
katsauksen johtopäätöksenä esitetään, että ensisijaista on ennalta ehkäistä ja torjua työn riskejä 
yleisillä työsuojelutoimenpiteillä koko työuran ajan. Erityisiä vanhempiin työntekijöihin koh-
distuvia toimenpiteitä tulisi toteuttaa tarvittaessa työn laadusta ja yksilöstä riippuen. Tällöin on 
kronologisen iän sijasta kiinnitettävä huomioita työntekijän työkykyyn suhteessa työn vaati-
muksiin. 40 

Kuten edellä on kuvattu, tapahtuu vanhenemisen myötä ihmisessä useita toimintakyvyn muu-
toksia muun muassa lihasten suorituskyvyssä, hengityselimistössä ja motoriikassa. Tämä vai-
kuttaa siihen, että työolosuhteissa saattaa esiintyä sellaisia vaara- ja haittatekijöitä, joilla on 
merkitystä vain tai korostetusti ikääntyvien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden näkökul-
masta. Esimerkiksi liukastumisten ja kaatumisten riski voi olla kohonnut vanhempien työnteki-
jöiden osalta, koska vanhenemisen myötä tasapaino heikkenee ja reaktionopeus hidastuu. Niin 
ikään yötyö on vanhemmille työntekijöille haitallisempaa, koska ikääntyessä sopeutuminen yö-
työhön heikkenee. 

Yli 55-vuotiaiden tapaturmien, ammattitautien ja muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien 
terveyshaittojen torjumiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, että nämä vaara- ja 
haittatekijät tunnistetaan työpaikoilla. Työturvallisuuslain mukainen vaarojen selvittäminen ja 
arviointi on keskeinen väline työhön liittyvien eri haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiseksi. 
Nykyisen työturvallisuuslain 10 §:n tarkoituksena on ollut kattaa kaikki työpaikalla kysymyk-
seen tulevat haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on voimassa olevan työturvallisuuslain 10 §:n 
mukaan työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa otettava huomioon muun muassa työnte-
kijän ikä. 

Säännöksen perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty mitä iän huomioon ottamisella tarkoite-
taan vaarojen arvioinnin yhteydessä. Selvää on, että työntekijän iän voidaan sinänsä katsoa kat-
tavan sekä nuoret että ikääntyneet työntekijät. Pykälän ilmaisun voidaan kuitenkin ymmärtää 
tarkoittavan pelkästään tiettyä kronologista ikää. Näin tulkittuna työn vaarojen selvittämisessä 
ja arvioinnissa on voinut korostua nimenomaan nuoriin työntekijöihin liittyvät vaara- ja haitta-
tekijät, kun taas ihmisen ikääntymiseen liittyviä vaara- ja haittatekijöitä on voinut jäädä tunnis-
tamatta. Voidaan arvioida, että nykyinen ilmaisu ei tuo ikääntymisen näkökulmaa riittävästi 
esille. 

Yksilölliset ikämuutokset voivat vaikuttaa siihen, että työpaikan yleiset työsuojelutoimenpiteet 
eivät ole riittäviä työntekijän terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tällöin syntyy tarvetta mukauttaa 
työtä ja työolosuhteita vastaamaan työntekijän edellytyksiä. Voidaan arvioida, että työpaikoilla 
on nykyisin tavanomaista, että toteutetaan ikääntymiseen liittyviä yksilöllisiä työsuojelutoimen-
piteitä liittyen valaistukseen ja työpisteen ergonomiaan. Tältä osin työntekijän edellytysten huo-
mioon ottamisesta onkin säädetty erikseen työturvallisuuslain 24 ja 34 §:ssä. 

Kun kyse on työolosuhteista, joiden osalta ei ole erikseen säädetty työntekijän henkilökohtaisten 
edellytysten tai ominaisuuksien huomioimisesta, perustuu työnantajan velvollisuus tarvittaessa 
mukauttaa työtä ja työolosuhteita yksilötasolla työturvallisuuslain 8 §:n 1 momentissa säädet-
tyyn työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen. Työnantajan yleinen velvollisuus huoleh-
tia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä on laaja. Huolehti-
misvelvollisuus sisältää velvollisuuden toteuttaa myös yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, 

                                                      
40 EU-OSHA. The ageing workforce: implications for occupational safety and health - A research review, 2016 
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mikä ilmenee siitä, että työnantajan on pykälän mukaan otettava huomioon työntekijän henki-
lökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 

Psykososiaalisen työympäristön osalta työsuojeluviranomainen on työssä kuormittumisen asia-
kasaloitteisessa valvonnassa havainnut työnantajilla olevan epätietoisuutta siitä, että työturval-
lisuuslaki edellyttää työnantajalta toimenpiteitä yksittäisen työntekijän asiassa, vaikka muut sa-
maa työtä tekevät eivät olisi kuormittuneita.41 Voidaan arvioida, että nykykäytäntö mukauttaa 
työtä ja työolosuhteita yksilötasolla työntekijän ikämuutoksista johtuen on työpaikoilla vaihte-
leva. Kynnys toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä saattaa olla korkea, tai keinoja saa-
tetaan etsiä vasta sitten kun työntekijän työkyky on jo heikentynyt. 

Vaikkakin yksilöllisten työsuojelutoimenpiteiden toteuttaminen sisältyy jo nykyisin 8 §:n 1 mo-
menttiin, voidaan säännöksen muotoilua pitää väljänä. Säännöksestä ei käy yksiselitteisesti ilmi 
työnantajan velvollisuus tarvittaessa mukauttaa työtä ja työolosuhteita yksilötasolla vastaamaan 
työntekijän edellytyksiä. Jotta työnantajat osaisivat paremmin toimia huolehtimisvelvollisuu-
den edellyttämällä tavalla, on tarvetta selkeyttää säännöstä. 

Yksittäisen työntekijän työkykyyn vaikuttava toimintakyvyn heikkeneminen on tärkeää tunnis-
taa mahdollisimman varhain, jotta työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavat työsuo-
jelutoimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein. Keskeistä yksilön työssä jaksamisen ja 
jatkamisen kannalta on siten varhainen työkykyyn vaikuttavien asioiden havaitseminen ja työ-
kyvyn alenemista uhkaaviin tekijöihin puuttuminen.42 Ns. varhaisen tuen toimintamalleilla on 
käytännössä pyritty selkeyttämään toimintatapoja työpaikoilla siten, että työkykyä uhkaavat on-
gelmat havaitaan mahdollisimman varhain ja ehkäistään työkyvyttömyys. 

Työturvallisuuslain 8 §:n 4 momentissa säädetään työnantajan tarkkailuvelvoitteesta, joka ulot-
tuu säännöksen sananmuodon mukaan työympäristöön, työyhteisön tilaan ja työtapojen turval-
lisuuteen. Säännöksen nykyisen sanamuodon perusteella voidaan pitää tulkinnanvaraisena, kat-
taako tarkkailuvelvoitteen ilmaisut myös sellaisen tarkkailun, että ajoissa havaitaan, jos työolo-
suhteiden parantamiseksi toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä työntekijän turvallisuuden ja 
terveyden varmistamiseksi. 

Työsuojeluviranomainen on linjannut, että tarkkailuvelvoite kattaa myös sen, että työpaikalla 
on toimivat käytännöt havaita riittävän ajoissa, jos työpaikalla esiintyy haitallista työssä kuor-
mittumista. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi turvallisten työtapojen valvominen, varhaisen 
tuen toimintakäytännöt, säännölliset kehityskeskustelut sekä sairauspoissaolojen seuranta.43 
Työnantajan seurantakäytäntöjä on vuosien 2018–2021 aikana valvottu reilulla 8000 työsuoje-
lutarkastuksella, ja korjattavaa on havaittu yli 1500 tarkastuksella. Tarkkailuvelvoitetta koske-
van säännöksen soveltamista saattaisi helpottaa, jos lain sisältö selviäisi täsmällisemmin sään-
nöstekstistä. 

Edellä on kuvattu, miten työn digitalisoituminen vaikuttaa vanhempiin työntekijöihin. Voidaan 
arvioida, että digitaalisiin työvälineisiin liittyvä opetuksen ja ohjauksen tarve voi olla vanhem-
milla työntekijöillä erilaista kuin nuoremmilla. Vuoden 2021 työolobarometrissa kysyttiin, pys-
tyykö vastaaja ratkaisemaan mahdolliset digitaalisten välineiden käyttöön liittyvät ongelmat 
itse. Mitä vanhempi ikäryhmä, sitä pienempi osuus palkansaajista sanoi pystyvänsä itse ratko-
maan ongelmia digitaalisten välineiden käytössä. 8 prosenttia 55–64-vuotiaista kertoi, että ei 

                                                      
41 Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta työsuojeluviranomaisessa vuonna 2021, Työsuojeluhallinnon 
julkaisuja 4/2022, s. 12. 
42 Työterveyslaitos, Työkyvyn varhainen tuki. Työntekijän työkyvyn yksilöllinen tukeminen työpaikalla, 2012 
43 Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018. Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta. Sosiaali- ja terveysministeriö 2018. 
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koskaan pysty ratkaisemaan itse ongelmia ja 50 prosenttia kertoi vain joskus pystyvänsä ratkai-
semaan itse mahdollisia ongelmia. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työturvallisuuslain 14 §:n mukaan huolehtia siitä, että 
työntekijä perehdytetään riittävästi työssä käytettäviin työvälineisiin mukaan lukien digitaali-
siin työvälineisiin. Pykälässä säädetään, että opetusta ja ohjausta annettaessa tulee ottaa huomi-
oon työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Muita työntekijän henkilökohtaisia 
edellytyksiä, kuten ikää, ei edellytetä säännöksessä erikseen huomioon otettavaksi. Työnanta-
jalta voidaan kuitenkin jo nykyisin edellyttää, että muut yksilölliset erot, kuten ikä tai kielitaito, 
otetaan huomioon opetusta ja ohjausta annettaessa lain 8 §:n huolehtimisvelvoitteen perusteella. 
Jotta nykyinen oikeustila kävisi laista paremmin ilmi, voidaan arvioida olevan tarvetta täsmen-
tää opetusta ja ohjausta koskevaa pykälää. 

2.2 Työn haitallisen kuormituksen huomioon ottaminen työnantajan työturvallisuusvelvoit-
teissa 

Työolobarometrin mukaan nykytyöelämä kuormittaa henkisesti aiempaa useampaa. Kokemuk-
set työn fyysisestä raskaudesta ovat säilyneet suurin piirtein ennallaan parinkymmenen vuoden 
ajan, kun kokemukset oman työn henkisestä rasittavuudesta on kasvanut. Vuonna 2021 palkan-
saajista 38 prosenttia koki työnsä fyysisesti raskaaksi. Henkisesti raskaana työtään piti 64 pro-
senttia. 

Haitallista kuormitusta työssä aiheuttavat työn kuormitustekijät, jotka esiintyvät sekä työpaikan 
fyysisessä että psykososiaalisessa työympäristössä. Työntekijöiden terveyshaittojen ennalta eh-
käisemiseksi ja työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi koko työuran ajan on olennaista, että 
sekä työn fyysistä että henkistä kuormitusta aiheuttavat tekijät tunnistetaan. 

Työturvallisuuslaissa työnantajalle on asetettu velvollisuuksia suhteessa työn kuormitustekijöi-
hin. Keskeisin työturvallisuuslain säännös, joka kohdistuu työn kuormitustekijöihin, on työn 
vaarojen selvittämistä ja arviointia koskeva 10 §. Pykälän 1 momentin luettelon 4 kohdassa työn 
kuormitustekijät mainitaan erikseen selvittämisessä ja arvioinnissa huomioon otettavina. Työn 
kuormitustekijöihin kohdistuvat myös työn suunnittelua koskeva 13 § ja työn kuormitustekijöi-
den välttämistä ja vähentämistä koskeva 25 §. 

Säännöksistä ei käy ilmi mitä työn kuormitustekijöillä tarkoitetaan. Työn kuormitustekijöiden 
voidaan katsoa kattavan työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi myös työn psykososiaaliset 
kuormitustekijät, sillä lain perusteluissa on mainittu fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi esi-
merkinomaisesti useita psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Lain 10 pykälää koskevien 
esitöiden (HE 59/2002 vp, s. 32) mukaan kysymys voi työpaikasta ja työn luonteesta riippuen 
olla esimerkiksi terveydelle vaarallisista tai haitallisista kuormitustekijöistä, kuten kohtuutto-
masta aikapaineesta tai liiallisesta tietokuormituksesta, työpisteiden ergonomiasta tai väkivallan 
uhkasta. Selvittämisen kohteeksi voivat tulla myös työyhteisön huonon toimivuuden aiheutta-
mat ongelmat, häirintä, kiusaaminen tai niihin verrattavat haittatekijät. 

Työturvallisuuslain perusteluissa psykososiaalisiin kuormitustekijöihin viitataan henkisinä 
vaara- ja haittatekijöinä, mikä oli yleisesti käytetty ilmaisu työturvallisuuslakia säädettäessä. 
Sittemmin työelämässä on yleistynyt käsite työn psykososiaaliset kuormitustekijät kuvaamaan 
työssä ja työoloissa esiintyviä muita kuin fyysisiä työn kuormitustekijöitä. Työterveyshuolto-
lain (1383/2001) nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (708/2013) säädetään, että työ-
terveyshuollon sisältöä määriteltäessä on selvitettävä työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
kuormittavuus. 
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Työsuojeluviranomainen on määritellyt, että työsuojeluvalvonnassa työn psykososiaalisilla 
kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn järjestelyihin, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen 
toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista työkuormitusta. 
Työn järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät ovat työn ja työtehtävien suunnitteluun, jakami-
seen ja työn tekemisen edellytyksistä huolehtimiseen liittyviä tekijöitä työpaikalla. Työn sisäl-
töön liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn luonteeseen ja työtehtäviin liittyviä teki-
jöitä. Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työyh-
teisön yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.44 Työn kuormitustekijät esitetään 
kolmena, osittain päällekkäisenä ympyränä, millä kuvataan eri kuormitustekijöiden limittyviä 
yhteyksiä ja sitä, että haitallista kuormitusta usein syntyy kuormitustekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta. 

Haitallista työkuormitusta aiheuttavia työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä tarkastellaan 
myös työsuojeluviranomaisen ”Työn psykososiaaliset kuormitustekijät” -kyselyssä, joka on ke-
hitetty psykososiaalisen työkuormitukseen liittyvien työturvallisuuslain säännösten valvontaan. 
Kysely sisältää kysymyksiä, jotka liittyvät tutkimustiedon valossa keskeisiin haitallisiin psyko-
sosiaalisiin kuormitustekijöihin. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan kyselyssä 
työn järjestelyyn, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, 
jotka voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta.45 

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työn psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työ-
tehtävän, työn mitoituksen ja suunnittelun, työjärjestelyjen, johtamisen, työyhteisön ja vuoro-
vaikutuksen sekä työympäristön ja organisaation ominaisuuksia tai piirteitä, jotka vaikuttavat 
ihmiseen. Psyykkisillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jota aiheuttavat ristiriitaa työn 
vaatimusten ja voimavarojen välillä. Sosiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työyhteisön 
vuorovaikutukseen liittyviä asioita.46 

Työn kuormitustekijät jaotellaan nykyään myös fyysisiin, psykososiaalisiin ja kognitiivisiin 
kuormitustekijöihin. Kognitiivista kuormitusta syntyy, kun tehdään aivotyötä ja tarvitaan eri 
tiedonkäsittelyn osa-alueita ja niiden yhteistoimintaa. Kognitiivisilla kuormitustekijöillä tarkoi-
tetaan työn vaatimuksia, jotka kuormittavat aivojen tiedonkäsittelyä ja kognitiivisesti kuormit-
tavia työolosuhteita. Kognitiivisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi tietotulva, toistuvat kes-
keytykset, epäselvyydet ohjeissa, häiriöt työympäristössä ja tietojärjestelmissä. 

Riskinarviointia koskevien työturvallisuus- ja työterveyssäännösten vaikuttavuus -selvityksen 
(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:22) mukaan eri vaara- ja kuormitustekijät otet-
tiin työpaikoilla pääsääntöisesti hyvin huomioon riskinarvioinnissa, poikkeuksena henkinen 
kuormittuminen. Selvityksen mukaan työn henkisten kuormitustekijöiden osalta kuudesosa 
työnantajista ja yli kolmasosa työntekijöistä oli sitä mieltä, ettei sitä ole otettu huomioon, vaikka 
olisi pitänyt. 

Työsuojeluviranomainen valvoi vuosina 2019–2021 lähes 19 000 tarkastuksella eri toimialoilla, 
että psykososiaaliset kuormitustekijät on otettu huomioon työpaikan työn vaarojen arvioinnissa. 
Epäkohtia vaarojen arvioinneissa havaittiin melkein joka kolmannella työpaikalla. Näillä työ-
paikoilla psykososiaalisia kuormitustekijöitä ei ollut tunnistettu ja arvioitu kattavasti tai lain-

                                                      
44 Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018. Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta. Sosiaali- ja terveysministeriö 2018, s. 6–7. 
45 Työsuojeluhallinnon työn psykososiaaliset kuormitustekijät –kyselyä koskeva verkkosivu: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuo-
jelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/tyon-psykososiaaliset-kuormitustekijat-kysely 
46 Työturvallisuuskeskuksen psykososiaalista kuormitusta koskeva verkkosivu: https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyohyvinvointi/psyko-

sosiaalinen-kuormitus/  

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/tyon-psykososiaaliset-kuormitustekijat-kysely
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyoolosuhdemittarit/tyon-psykososiaaliset-kuormitustekijat-kysely
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyohyvinvointi/psykososiaalinen-kuormitus/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyohyvinvointi/psykososiaalinen-kuormitus/
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kaan. Psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa on havaittu, että osalla työnantajista, varsin-
kin pienillä työpaikoilla, on epäselvyyttä psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvissä käsit-
teissä. Psykososiaaliset kuormitustekijät voidaan myös mieltää vain tietyillä toimialoilla esiin-
tyviksi, vaikka ne esiintyvät kaikilla toimialoilla ja tehtävissä. Työn psykososiaaliset kuormi-
tustekijät voidaan myös työpaikoilla katsoa vaikeammaksi tunnistaa ja arvioida, kun niitä ei voi 
mitata, eikä arviointiin ole asetettu viitearvoja. 

Edellä kuvatun perusteella nykytilan ongelmana voidaan pitää sitä, ettei työturvallisuuslain työn 
vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevasta säännöksestä käy ilmi, että työn kuormitustekijät 
voivat olla sekä fyysisiä että psykososiaalisia. Tämä on voinut aiheuttaa epäselvyyttä työpai-
koilla siitä, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen sel-
vittämistä ja arviointia. Seurauksena on erityisesti voinut olla se, että työpaikoilla on puutteel-
lisesti tai ei ollenkaan huomioitu työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Ilman tietoa työpaikan 
haitallisista kuormitustekijöistä työnantaja ei voi määritellä, millaisia toimia on tarpeen toteut-
taa. Nostamalla sekä työn fyysiset että psykososiaaliset työn kuormitustekijät nimenomaisesti 
esiin työturvallisuuslain 10 §:n huomioitaviin seikkoihin voitaisiin vahvistaa sitä, että myös 
työn psykososiaaliset kuormitustekijät tulisivat käytännössä paremmin otetuksi huomioon. 

2.3 Raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet sekä imettävät työntekijät 

Raskaussuojeludirektiivi määrittelee raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet sekä imettävät 
työntekijät ryhmäksi, joka kohtaa erityisiä riskejä työpaikalla. Raskaussuojeludirektiivin tarkoi-
tuksena on edistää näiden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamista työssä. Di-
rektiivi on työturvallisuutta ja -terveyttä koskevien säännösten osalta pantu täytäntöön kansal-
lisesti työsopimuslailla (55/2001) sekä työturvallisuuslailla ja sen nojalla annetuilla alemmanas-
teisilla säädöksillä (ks. tarkemmin HE 56/1994). Työturvallisuuden osalta direktiivin kansalli-
sen täytäntöönpanon kannalta keskeisiä ovat työturvallisuuslain 11 §:n 2 momentti sekä lain 
nojalla annettu lisääntymisterveysasetus. 

Työturvallisuuslain 11 §:n 2 momentti koskee raskaana olevan työntekijän osallistumista hä-
nelle tai sikiölle vaaraa aiheuttavaan työhön. Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua ras-
kaana olevalle työntekijälle tai sikiölle erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida poistaa, työnan-
tajan on pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtäviin. Voimassa 
olevan työturvallisuuslain 11 §:n 2 momentin sanamuodon perusteella saattaa virheellisesti 
muodostua sellainen käsitys, että säännös koskisi vain raskaana olevaa työntekijää ja sikiötä. 
Säännöstä ei kuitenkaan ole tarkoitettu näin suppeaksi, sillä säännöksen tarkoituksena on täy-
dentää raskaussuojeludirektiivin täytäntöönpanoa. Säännöksen sanamuotoa tulisi täsmentää, 
jotta sen tarkoitus ilmenisi paremmin itse säännöksestä. 

Nykyinen lisääntymisterveysasetus on annettu työturvallisuuslain työpisteen ergonomiaa, työ-
asentoja ja työliikkeitä koskevan 24 §:n 2 momentin, kemiallisia tekijöitä ja työssä käytettäviä 
vaarallisia aineita koskevan 38 §:n 3 momentin, fysikaalisia tekijöitä ja sähköturvallisuutta kos-
kevan 39 §:n 3 momentin ja biologisia tekijöitä koskevan 40 §:n 2 momentin perusteella. Var-
sinainen raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä sekä imettäviä työntekijöitä koskeva perus-
säännös on kuitenkin 11 §:n 2 momentissa. Asetuksenantovaltuus tulisi sisällyttää tämän perus-
säännöksen yhteyteen, jotta valtioneuvoston asetuksella voitaisiin selkeämmin antaa näitä työn-
tekijöitä koskevia tarkentavia säännöksiä. Lisääntymisterveysasetuksen uudistaminen on käyn-
nistynyt. 
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3  Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on tukea pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukai-
sen työllisyystavoitteen saavuttamista edistämällä 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssä 
jaksamista ja työurien pidentämistä. 

Esityksellä pyritään työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkentamalla ehkäisemään työky-
vyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyi-
senä sekä vähentää varhaista työelämästä poistumista. Tavoitteena on varmistaa, että työnteki-
jän turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtimiseksi toteutetaan työntekijän edellytysten 
mukaisia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Lisäksi tavoite on ennalta ehkäistä ikääntymiseen 
liittyviä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyshait-
toja. Esityksen tavoite on lisäksi korostaa, että työn vaarojen arvioinnissa huomioon otettavat 
työn kuormitustekijät voivat olla sekä fyysisiä että psykososiaalisia. 

Lisäksi esityksen tavoitteena on raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä sekä imettäviä työnte-
kijöitä koskevan sääntelyn selkeyttäminen. Tavoitteena on myös mahdollistaa nykyistä parem-
min kyseisiä työntekijöitä koskevien tarkentavien säännösten antaminen. 

4  Ehdotukset  ja  ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta koskevaa työturvalli-
suuslain 8 §:ää selkeytetään sen osalta, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon huolehtiessaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Ehdotuksen mukaan työnantajan on eri-
tyisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yk-
silöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Li-
säksi ehdotuksessa täsmennetään työnantajan tarkkailuvelvoitetta siten, että työnantajan olisi 
jatkuvasti tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös 
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Korostamalla työnantajan velvollisuutta toteut-
taa tarvittaessa työsuojelutoimenpiteitä yksilötasolla sekä varmistamalla, että tarve havaitaan 
ajoissa, parannettaisiin työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. 

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siihen lisättäisiin ikääntyminen huomioon otettavana seikkana osana työn vaarojen selvittämistä 
ja arviointia. Ehdotus korostaisi ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnista-
mista, jotta työnantaja voisi toteuttaa vanhempien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
edellyttämiä työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi ehdotetaan, että 
työnantajan velvollisuutta ottaa huomioon työn kuormitustekijät osana työn vaarojen selvittä-
mistä ja arviointia täsmennettäisiin siten, että työnantajan olisi otettava huomioon työn fyysiset 
kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuu-
teen liittyvät kuormitustekijät. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta koskevan 14 §:n 
täsmentämistä. Pykälään lisättäisiin työntekijän muut henkilökohtaiset edellytykset huomioon 
otettavaksi seikaksi työntekijän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen ohella opetusta ja 
ohjausta annettaessa. Ehdotuksen myötä korostettaisiin henkilökohtaisten edellytysten kuten 
ikääntymisen huomioon ottamista opetusta ja ohjausta annettaessa. 
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Esityksessä ehdotetaan myös erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevan 11 §:n täsmentämistä. 
Pykälän raskaana olevaa työntekijää koskevaan 2 momenttiin lisättäisiin maininta äskettäin syn-
nyttäneestä sekä imettävästä työntekijästä. Muutoksen myötä momentista kävisi nykyistä sel-
keämmin ilmi se, että myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin. Li-
säksi momentin kirjoitustapaa selkeytettäisiin toteamalla, että työntekijän toisiin tehtäviin siir-
tämisen lisäksi työnantajan käytettävissä on myös muita toimenpiteitä vaaran torjumiseksi. 

Lisäksi 11 §:ään ehdotetaan perussäännöksen yhteyteen lisättäväksi uusi asetuksenantovaltuus, 
jotta valtioneuvoston asetuksella voitaisiin nykyistä selkeämmin antaa tarkentavia säännöksiä 
koskien raskaana olevaa, äskettäin synnyttänyttä ja imettävää työntekijää. 

4.2 Pääasialliset vaikutukset 

4.2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset työnantajiin 

Työturvallisuuslain soveltamisala on laaja. Työturvallisuuslakia sovelletaan käytännössä kaik-
keen palkkatyöhön, jota työntekijä tekee työnantajan palveluksessa työn luonteesta tai palve-
lussuhteen muodosta tai kestosta riippumatta. Esityksessä ehdotetut muutokset koskevat myös 
julkista sektoria mukaan lukien kuntia ja hyvinvointialueita niiden toimiessa työnantajina. Eh-
dotus koskee siten lähtökohtaisesti laajasti työelämää. 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajia on Suomessa noin 
2,2 miljoonaa. Valtiolla työskentelee noin 78 000 henkilöä ja kuntasektorilla noin 425 000 hen-
kilöä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää.47 

Ehdotus koskee kaiken kokoisia työpaikkoja. Tilastokeskuksen yritysrekisteritietojen mukaan 
palkansaajia työllistäviä yrityksiä on noin 165 000 ja yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 0,5 
henkilötyövuoden verran on noin 122 000. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan suu-
ria yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 250 henkilöä on Suomessa noin 650. Keskisuuria, 50–
249 henkeä työllistäviä yrityksiä on noin 3000, ja 10–49 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä on 
noin 17 000.48 

Ikääntymiseen liittyvät muutosehdotukset kohdistuvat työnantajiin, joilla on vanhempia työn-
tekijöitä. Tilastokeskuksen vuoden 2021 työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa on noin 
445 000 yli 55-vuotiasta palkansaajaa. Ikäluokassa 55–64 on 409 000 palkansaajaa (miehiä 
186 000 ja naisia 223 000) ja ikäluokassa 65–74 on 36 000 palkansaajaa (miehiä 19 000 ja naisia 
17 000). 

                                                      
47 Valtion henkilöstötilastot 2021, Valtiovarainministeriö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n henkilöstötilastot 2020, 

Suomen evankelis-luterilainen kirkon henkilöstötilasto 2022. 
48 Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2020. 
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Kuva: Palkansaajat vuonna 2021 ikäluokittain ja sukupuolittain. Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimus 2021. 

Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat laajemmin niiden toimialojen työnantajiin, joilla on enem-
män vanhempia työntekijöitä. Yli 55-vuotiaiden osuus kaikista palkansaajista vaihtelee eri 
aloilla. Keskimääräistä suurempi osuus yli 55-vuotiaita on kiinteistöalalla (31,6 %), julkisessa 
hallinnossa (27,3 %) sekä muussa palvelutoiminnassa (29,6 %). Pienempi osuus 55 vuotta täyt-
täneitä työntekijöitä on rakennusalalla (17,8 %), tukku- ja vähittäiskaupassa (15 %), majoitus- 
ja ravitsemistoiminnassa (15,5 %) sekä informaation ja viestinnän toimialalla (13,7 %).49 Vai-
kutukset kohdistuvat laajemmin julkisen sektorin työnantajiin, sillä kuntien ja valtion työnteki-
jät ovat keskimäärin vanhempia kuin yksityisen sektorin työntekijät. 

Ehdotettu muutos 8 §:n 1 momentin työnantajan huolehtimisvelvollisuuteen ei merkittävästi 
lisäisi työnantajan kustannuksia, sillä muutoksen tarkoituksena on selkeyttää jo nykyisin työn-
antajalle säädettyä velvollisuutta. Ehdotus täsmentää, että yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä 
tulee toteuttaa, jos yleiset työsuojelutoimenpiteet eivät ole yksilölle riittäviä. Vaikutusten suu-
ruus riippuu siitä, missä määrin työnantajan menettely muuttuu lain tarkentamisen jälkeen. Huo-
lehtimisvelvollisuuden täsmennys tarkoittaisi työnantajille kustannuksia vain, jos yksilöllisiä 
työsuojelutoimenpiteitä toteutetaan nykyistä enemmän. 

Yksilöllisten työsuojelutoimenpiteiden kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida sen takia, että 
tarve toteuttaa niitä riippuu useasta tekijästä. Kustannuksia rajaa ensinnäkin se, että yksilöllisiä 
työsuojelutoimenpiteitä on tarkoitus tehdä vain, jos yleiset työsuojelutoimenpiteet eivät ole riit-
täviä. Yksittäisten työsuojelutoimenpiteiden tarve on siten kytköksissä siihen, miten työympä-
ristön ja työn suunnittelussa on työpaikalla lähtökohtaisesti huomioitu työntekijöiden erilaisista 
edellytyksistä, ja miten työpaikan työolosuhteista on työpaikalla huolehdittu yleisillä työsuoje-
lutoimenpiteillä. Tarpeeseen toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä vaikuttaa toiseksi se, 
missä määrin työpaikalla on työntekijöitä, joiden turvallisuus ja terveys edellyttävät yksilöllisiä 
työsuojelutoimenpiteitä. Muutoksen vaikutus voi usealla työpaikalla toteutua vasta pitkällä ai-
kavälillä, kun ikääntyvien työntekijöiden määrä kasvaa. 

Pykälän täsmentämisestä aiheutuvia kustannuksia ei ole mahdollista arvioida tarkasti euromää-
räisesti, sillä vaadittavat yksilölliset työsuojelutoimenpiteet ovat tapauskohtaisia ja riippuvat 
yksittäisen työntekijän henkilökohtaisista edellytyksistä ja niissä tapahtuvista muutoksista. 
Yleisesti voi todeta, että kustannuksia syntyy työsuojelutarpeen selvittämisestä, tarpeellisen 

                                                      
49 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto 2021. 
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työsuojelutoimenpiteen arvioinnista ja valinnasta sekä varsinaisesta toimenpiteen toteuttami-
sesta. Kustannuksia voi syntyä myös, jos tarvittavien työsuojelutoimenpiteiden määrittele-
miseksi tarvitaan työterveyshuollon asiantuntemusta. Usein järjestetään työterveyshuollossa ns. 
työterveysneuvottelu, jossa kartoitetaan työntekijän työkykyä suhteessa työtehtäviin ja haetaan 
ratkaisuja työn tai työolosuhteiden mukauttamiseksi vastaamaan työntekijän edellytyksiä. Työ-
terveyshuollosta työnantaja saa toimenpide-ehdotuksia työntekijän työn terveellisyyden ja tur-
vallisuuden parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin. 

Varsinainen yksilöllinen työsuojelutoimenpide voi kohdistua fyysiseen tai psykososiaaliseen 
työympäristöön. Kyse voi olla esimerkiksi työolosuhteiden muokkaamisesta, työaikojen järjes-
telyistä, työkuorman vähentämisestä, työtehtävien muutoksista, erilaisista työjärjestelyistä, fyy-
sistä kuormittumista vähentävistä apuvälineistä taikka työn voimavaratekijöiden lisäämisestä. 
Muutokset ovat usein mahdollista toteuttaa varsin pienin kustannuksin. Mikäli työsuojelutoi-
menpiteessä on kyse esimerkiksi työajan tai tehtävänkuvan muutoksesta, voisi se edellyttää so-
pimusta työntekijän kanssa. Lisäksi on huomioitava, että työnantaja voi saada TE-toimistosta 
työolosuhteiden järjestelytukea. Sitä voi saada enintään 4000 euroa, jos työhön palkattava tai 
työssä oleva henkilö tarvitsee järjestelyjä vamman tai sairauden perusteella. Tukea voi saada 
myös siihen, että toinen työntekijä auttaa toista osan työajastaan. 

Pienyrityksissä työntekijän tarvitsema yksilöllinen työsuojelutoimenpide voi tarkoittaa suhteel-
lisesti korkeampia kustannuksia. Tämä koskee myös pieniä julkisen sektorin työpaikkoja kuten 
pieniä kuntia. Kustannusvaikutuksia pieniin työnantajiin rajaa kuitenkin se, että velvollisuuteen 
toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä vaikuttaa käytettävissä olevien toimenpiteiden 
kustannukset ja toteuttamisedellytykset. 

Esitetty muutos 8 §:n 4 momentin tarkkailuvelvollisuuteen ei merkittävästi lisäisi kustannuksia 
nykytilaan nähden. Käytännössä kustannukset muodostuvat pitkälti esihenkilön työpanoksesta. 
Esihenkilön tehtävä on jatkuvasti seurata työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tark-
kailuvelvollisuuden täsmennys voisi tarkoittaa työnantajille kustannuksia, jos nykyisiä menet-
telytapoja ja vastuita työpaikalla on tarvetta tarkentaa sen varmistamiseksi, että ne vastaavat 
lain vähimmäistasoa. 

Tarkkailuvelvollisuuden täsmennyksen vaikutukset voidaan arvioida näyttäytyvän erilaisilta eri 
kokoisilla työpaikoilla. Erityisesti isoilla ja keskisuurilla työpaikoilla on jo nyt laadittu varhai-
sen tuen malleja, jotka sisältävät toimintatapoja siihen, miten työntekijöiden turvallisuutta ja 
terveyttä seurataan ja miten työkykyä uhkaavat ongelmat havaitaan mahdollisimman varhain. 
Vuonna 2017 tehdyssä arviointitutkimuksessa havaittiin, että varhaisen tuen toimintamalli on 
käytössä 80 prosentissa yli 20 hengen yrityksissä.50 Isoimmilla työpaikoilla saattaa syntyä ker-
taluonteisia kustannuksia siitä, että varhaisen tuen mallin ns. hälytysmerkkejä täydennetään, 
jotta tarkkailu työpaikalla kattaa myös ehdotetun työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
tarkkailun. Kertaluonteisia kustannuksia voisi myös syntyä työpaikan päivitetyn varhaisen tuen 
toimintamallin läpikäymisestä, sekä esihenkilöiden koulutuksesta tarkkailuvelvoitteen sisäl-
töön. 

Pienemmillä työpaikoilla kustannuksia voisi syntyä, jos työpaikalla on tarvetta nykyistä enem-
män seurata työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Varhaisen tuen toimintamalli on 
käytössä vain joka toisessa alle 20 työntekijän yrityksistä.51 Ehdotettu tarkkailu ei kuitenkaan 

                                                      
50 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikko-

jen toimintaan, 2017. 
51 Ibid. 
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edellytä tiettyä menettelytapaa, vaan pienillä työpaikoilla voi kuten nykyisinkin seurata työnte-
kijöiden turvallisuutta ja terveyttä epämuodollisella tavalla välittömään vuorovaikutukseen pe-
rustuen. 

Ehdotettu lain 10 §:ään tehtävä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskeva muutos koskee 
lähtökohtaisesti kaikkia työpaikkoja, sillä työn fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöistä 
esiintyy kaikilla työpaikoilla koosta ja toimialasta riippumatta. Ikääntymisen huomioiminen 
vaarojen arvioinnissa ei kuitenkaan olisi tarpeen työpaikoilla, joilla ei vaarojen arviointia tehtä-
essä ole ollenkaan vanhempiin ikäluokkiin kuuluvia työntekijöitä. 

Ehdotus ei merkittävästi lisäisi työnantajien kustannuksia, sillä ehdotus täsmentää työnantajalle 
jo nykyisin noudatettavaksi säädettyä velvollisuutta ottaa huomioon työntekijän ikä ja työn 
kuormitustekijät selvittämisessä ja arvioinnissa. Sellaisille työnantajille, joiden toiminnassa 
ikääntyminen sekä työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät ovat jo nyt otettu huomi-
oon riittävällä tavalla, ehdotus ei aiheuttaisi erityisiä toimenpiteitä voimassa olevaan sääntelyyn 
verrattuna. Sen sijaan sellaisille työnantajille, joilla ikääntymistä tai työn kuormitustekijöitä ei 
ole tähän mennessä otettu riittävästi tai lainkaan huomioon osana vaarojen selvittämistä ja arvi-
ointia, ehdotetun lain noudattamisesta voi aiheutua kustannuksia. 

Työturvallisuuslain mukainen vaarojen selvittäminen ja arviointi on työnantajille sitä koskevien 
kustannusten osalta huomattava velvollisuus. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2009 teet-
tämän selvityksen mukaan työnantajat käyttivät arvionsa mukaan vuonna 2007 kaikkia eri 
vaara- ja haittatekijöitä koskevaan riskinarviointiin aikaa keskimäärin 22 työpäivää (vaihtelu: 
0–1 200 työpäivää). Pienissä yrityksissä työnantajat käyttivät enimmillään 300 työpäivää ja kes-
kisuurissa 350 työpäivää.52 Selvitys kuvastaa työturvallisuuslain voimaantulon jälkeistä aikaa, 
jolloin moni työpaikka oli aloittanut työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin uutena käytän-
tönä, mutta toiminta ei välttämättä ollut vielä vakiintunutta. 

Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin on työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2010 teettämässä 
selvityksessä katsottu aiheuttavan yrityksille hallinnollisia kustannuksia. Selvitys tehtiin SCM-
menetelmää käyttäen (Standard Cost Model), jonka avulla arvioidaan yritysten lainsäädännöstä 
aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseen kuluvaa aikaa ja muita kustannuksia. Työn vaarojen sel-
vityksen ja arvioinnin hallinnolliseksi kustannukseksi arvioitiin 16236 euroa. Kustannusarvio 
perustui siihen, että työnantajayritys käytti selvityksen ja arvioinnin tekemiseen 520 tuntia, eli 
noin 65 työpäivää. Hallinnolliset kokonaiskustannukset yrityksille oli noin 1,6 miljardia euroa. 
Selvityksessä kuitenkin katsottiin, että vaikka vaarojen selvittäminen ja arviointi on ajankäytöl-
lisesti merkittävin työsuojelua koskeva velvoite, ei siitä synny yrityksille hallinnollista taakkaa, 
koska työturvallisuus on yrityksille tärkeä osa niiden omaa toimintaa.53 

Edellä mainittujen selvityksien perusteella voi tehdä suuntaa-antavia johtopäätöksiä nyt ehdo-
tetun työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevan täsmennyksen vaikutuksista työnanta-
jien kustannuksiin. Ikääntymisen huomioon ottaminen ei ole muusta vaarojen arvioinnista eril-
linen osa-alue, vaan huomioitava näkökulma nykyiseen selvittämiseen ja arviointiin. Voidaan 
arvioida, että ehdotuksesta syntyy 0–5 prosentin lisäkustannus nykyisiin kustannuksiin. Tämä 
tarkoittaisi edellä mainitun vuoden 2010 selvityksen perusteella ja nykyhinnoiksi muutettuna 
noin 0–100 miljoonan euron lisäkustannusta yrityksille. Ikääntymisen erikseen huomioon otta-
misella voisi olla kustannuksia lisäävä vaikutus, erityisesti jos ikääntymisen huomioiminen työn 

                                                      
52 Riskinarviointia koskevien työturvallisuus- ja työterveyssäännösten vaikuttavuus, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2009:22  
53 Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista. Työnantajavelvoitteet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 

7/2010. 



   

  

 

 28  

 

 

 

vaarojen arvioimisessa edellyttäisi ulkopuolisen asiantuntijan, kuten työterveyshuollon, käyt-
töä. 

Työn kuormitustekijöitä koskevasta ehdotuksesta voisi niin ikään syntyä 0–5 prosentin, eli 
enimmillään 100 miljoonan euron lisäkustannus. Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen 
perusteella voidaan arvioida, että lisäkustannuksia syntyisi noin joka kolmannella työpaikalla. 
Yksittäistapauksessa ehdotus voisi tarkoittaa esimerkiksi psykososiaalisia työn kuormitusteki-
jöitä koskevan kyselyn tekemistä henkilöstölle osana muuta vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 
prosessia tai kohdennetun selvityksen tekemistä esimerkiksi työn kognitiivisista kuormitusteki-
jöistä. 

Siltä osin, kun työnantaja käyttäisi työterveyshuollon asiantuntemusta ehdotettuihin toimenpi-
teisiin on huomioitava, että työnantajalla on mahdollisuus saada Kelalta korvaus ennaltaehkäi-
sevästä työterveyshuollosta. Ehdotukseen liittyvä toiminta sisältyy korvausluokkaan I (ehkäise-
vän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy 
esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liitty-
västä neuvonnasta). Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 prosenttia hyväksytyistä kus-
tannuksista. Työnantajalle maksettava korvaus on maksimissaan laskennallisen enimmäismää-
rän mukainen. 

Edellä esitettyjen kustannusten vastapainona on otettava huomioon myös ehdotuksesta johtu-
vien toimenpiteiden positiiviset vaikutukset. Toimenpiteet voivat vaikuttaa työntekijöiden työ-
tyytyväisyyteen ja sitä kautta työnantajaorganisaation tuottavuuteen.54 Lisäksi voi arvioida, että 
esitetyt muutokset voivat pitkällä aikavälillä alentaa työnantajan työkyvyttömyyskustannuksia 
kuten suoria sairauspoissaolo-, työtapaturmavakuutus- ja työeläkevakuutuksen työkyvyttö-
myysosan kustannuksia. 

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin työkyvyttömyyden ehkäisyyn käytettyjen in-
vestointien ja työkyvyttömyyskustannusten välistä yhteyttä ja havaittiin, että työkyvyttömyys-
kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Tutkimukseen osallistui kymmenen suomalaista suuryritystä, 
joista tarkasteltiin yhteensä 20 taloudellista yksikköä. Työkyvyttömyyden ehkäisyyn käytetty-
jen investointien määrä oli vuosina 2010–2013 keskimäärin 900 € (71–3400 €, mediaani 710 €) 
henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloista, tapaturmavakuutusmaksuista ja työkyvyttö-
myyseläkemaksuista koostuvat työkyvyttömyyskustannukset olivat keskimäärin 2600 € (1045–
4700 €, 2574 €) henkilötyövuotta kohden samalla ajanjaksolla. Merkittävin kustannuserä kai-
kissa yrityksissä ja niiden yksiköissä oli sairauspoissaolojen välittömät kustannukset, joiden 
osuus oli noin 50–85 prosenttia työkyvyttömyyskustannuksista. Vuodesta 2009 vuoteen 2013 
viisi ja 2010–2013 yhdeksän yritystä saavutti nettohyötyä investoinneillaan työkyvyttömyyden 
ehkäisyyn.55 

Esityksen taloudellisten hyötyjen esittäminen luotettavalla tavalla täsmällisesti ei ole kuiten-
kaan mahdollista, sillä ei ole tietoa siitä, millaisia kustannuksia nyt ehdotettuihin työsuojelutoi-
menpiteisiin liittyy ja kuinka suuri vaikutus niillä voisi olla työkyvyttömyyskustannuksiin. Ot-
taen huomioon, että ehdotus pääosin täsmentää työnantajalle jo nykyisin noudatettavaksi sää-
dettyjä velvollisuuksia, voidaan arvioida, etteivät myönteiset vaikutukset ole välittömiä. Talou-
dellisia hyötyjä voi syntyä, jos vaarojen selvittämisen ja arvioinnin lopputuloksena löydetään 

                                                      
54 Böckerman, P., Ilmakunnas, P. (2012). “The job satisfaction-productivity nexus: A study using matched survey and register 

data.” Industrial and Labor Relations Review, 65(2): 244–262. 
55 Pehkonen, Irmeli; Turunen, Jarno; Juvonen-Posti, Pirjo; Henriksson, Lea; Vihtonen, Tiina; Seppänen, Johanna; Liira, Juha; 

Uitti, Jukka; Leino, Timo (2017) Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa: Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus. Helsinki: 
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toimivia keinoja haitallisen kuormituksen tai ikääntymiseen liittyvien riskien vähentämiseksi. 
Huomioitavaa on, että ikääntymisen näkökulmasta toteutetut työsuojelutoimenpiteet ovat usein 
hyödyllisiä kaikille työntekijöille. Yksilötason työsuojelutoimenpiteistä voi syntyä taloudellista 
hyötyä, jos niillä voidaan estää työntekijän työkyvyn heikkeneminen. Parhaimmillaan ehdotet-
tujen työsuojelutoimenpiteiden avulla voidaan estää sairauspoissaoloja ja viime kädessä estää 
varhaista työelämästä poistumista. 

Eri arvioiden mukaan yhden poissaolopäivän keskimääräinen kokonaiskustannus on noin 350 
euroa. Kustannukset voivat kuitenkin vaihdella eri yrityksissä ja eri aloilla. Jos oletetaan, että 
10 prosenttia työnantajayrityksistä, 12 000 työnantajayritystä, onnistuisivat ehdotettujen täs-
mennyksien johdosta estämään työkyvyttömyyden syntymistä siten, että sairauspoissaolot vä-
henisivät yhdellä päivällä, olisi taloudellinen säästö 12000x350 euroa = 4 270 000 euroa. Jos 5 
prosenttia yrityksistä, eli 6100 yritystä, onnistuisivat estämään työkyvyttömyyden syntymistä 
vähentäen sairauspoissaolopäiviä 3 päivällä, olisi taloudellinen säästö 6 405 000 euroa. 

Tarkentamalla työturvallisuuslakia selkeytetään työnantajien velvollisuuksia. Nykyinen osittain 
epätäsmällinen sääntely on voinut mahdollistaa sen, että lain noudattamista välttelevät yritykset 
saavat siitä perusteetonta kilpailuetua suhteessa työnantajiin, jotka hoitavat tunnollisesti heille 
asetetut työturvallisuusvelvoitteet. Ehdotetut täsmennykset voisivat siten edistää yritysten tasa-
vertaista kilpailua. 

Lain 11 §:n 2 momenttiin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on ainoastaan selkeyttää nyky-
tilaa mainitsemalla siinä kaikki raskaussuojeludirektiivin mukaiset erityistä suojelua tarvitsevat 
työntekijät, eikä tarkoituksena ole laajentaa vallitsevaa oikeustilaa. Ehdotetut muutokset eivät 
näin ollen lisäisi työnantajalle aiheutuvia kustannuksia. Niin ikään lain opetusta ja ohjausta kos-
kevaan 14 §:ään ehdotetun muutoksen tarkoitus on pelkästään pykälän täsmentäminen vastaa-
maan nykyistä oikeustilaa. Muutoksesta ei siksi arvioida aiheutuvan työnantajille kustannuksia. 

Vaikutukset julkiseen talouteen 

Työkyvyttömyydestä ja varhaisesta työelämästä poistumisesta aiheutuu julkiselle taloudelle 
huomattavia kustannuksia. Sairauspoissaoloista, sairaana työskentelystä, työkyvyttömyyseläk-
keistä, työtapaturmista sekä sairaanhoitokustannuksista aiheutuvan menetetyn työpanoksen 
suuruuden on Suomessa arvioitu olevan noin 24 miljardia euroa vuodessa.56 Esityksellä pyritään 
työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkentamalla ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja paran-
tamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä sekä vähentä-
mään varhaista työelämästä poistumista. 

Tutkimusten perusteella on arvioitu, että työoloja parantamalla voidaan pidentää työurien pi-
tuutta ja ehkäistä varhaista eläköitymistä.57 Böckerman ja Ilmakunnas (2020) ovat tarkastelleet 
koettujen työolojen merkitystä eläkkeelle siirtymiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Tilasto-
keskuksen Työolotutkimusten 2003 ja 2008 työoloja kuvaavien muuttujien lisäksi seurantatie-
toja henkilön työmarkkina-aseman todellisista muutoksista Tilastokeskuksen ja Eläketurvakes-
kuksen rekisteriaineistoista. Tulokset osoittivat, että koetut haitalliset työolot eli työssä esiinty-
vät haitat ja vaarat vaikuttavat merkittävästi ikääntyneiden työntekijöiden työtyytyväisyyteen 

                                                      
56 Rissanen M & Kaseva E. 2014. Menetetyn työpanoksen kustannus. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Toiminta-

politiikkayksikkö. Strateginen suunnittelu –ryhmä. 
57 Böckerman, Petri & Ilmakunnas, Pekka, 2020. Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus. Kts myös 
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alentavasti, mikä puolestaan vaikuttaa eläkeaikomuksia lisäävästi. Tarkastelu osoitti myös, että 
eläkeaikomukset vaikuttavat toteutuneeseen eläkkeellejäämisikään.58 

Esitettyjen muutoksien voidaan odottaa tuovan pitkällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia työl-
lisyyteen ja julkiseen talouteen. Esitetyillä muutoksilla ei arvioida olevan välittömiä myönteisiä 
vaikutuksia työllisyyteen ottaen huomioon, että nykyisiä työturvallisuuslain säädöksiä vain sel-
keytetään ja täsmennetään. Mahdollista on kuitenkin, että ehdotus vaikuttaisi pidemmällä aika-
jänteellä työllisyyteen myönteisesti, kun työntekijöiden mahdollisuudet työskennellä pidem-
pään työkykyisenä paranevat. Koska ehdotus on nykylainsäädäntöä täsmentävä ei ole tunnistet-
tavissa, että muutokset vaikuttaisivat kielteisesti työllisyyteen. 

Ehdotuksen voidaan osaltaan nähdä tukevan ikääntyvien työllisyysasteen nostamista. Yli 55-
vuotiaiden työllisyysaste on kasvanut koko 2000–luvun. Kun vuonna 2000 vain 42 prosenttia 
55–64-vuotiaista oli työllisiä, vuonna 2021 ikäryhmän työllisyysaste ylsi 68 prosenttiin. Ikäluo-
kassa 55–59 työllisyysaste vuonna 2021 oli 79,4 prosenttia, 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 
56,9 prosenttia.59 Vaikka yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen kehitys on ollut myönteinen, voi-
daan katsoa olevan edelleen mahdollista nostaa vanhempien työntekijöiden työllisyysastetta, 
sillä 55–64-vuotiaiden työllisyys Suomessa on muita Pohjoismaita selvästi matalampi. Ruot-
sissa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2021 noin 77 prosenttia, eli 9 prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin Suomessa.60 Työntekijän työkyvyn turvaaminen vaikuttamalla työolosuh-
teiden ja työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen, voidaan nähdä olevan olennainen edelly-
tys sille, että ikääntyvien työllisyysastetta voidaan edelleen nostaa. 

4.2.2 Viranomaisvaikutukset 

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista. Alueellisena työsuojeluvi-
ranomaisena toimii aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Ehdotuksen ei arvioida vai-
kuttavan työsuojeluviranomaisen nykyisiin valvontatehtäviin tai toimintatapoihin. Kertaluon-
teisena hallinnollisena tehtävänä ehdotus aiheuttaa tarpeen päivittää työsuojeluviranomaisen 
valvontatietojärjestelmää muuttuneiden säännösten johdosta. 

Työsuojelusäädösten noudattamista koskevan valvonnan lisäksi työsuojeluviranomaisen laki-
sääteisiin tehtäviin kuuluvat työsuojelun neuvonta- ja tiedotustoiminnasta huolehtiminen sekä 
ohjeiden ja neuvojen antaminen työsuojelusta annettujen säännösten ja määräysten soveltami-
sesta. Uudet säännökset aiheuttaisivat muutosten voimaantulovaiheessa lisätyötä erityisesti oh-
jeistusten päivityksen ja uusien velvollisuuksien tiedottamisen osalta. Lisätyön määrä arvioi-
daan olevan vähäinen. 

Ehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia työsuojeluviranomaisen resurssitarpeisiin. 

4.2.3 Vaikutukset turvallisuuteen ja terveyteen 

Työturvallisuuslain täsmentäminen esitetyllä tavalla vaikuttaisi lähtökohtaisesti myönteisesti 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen työssä, ja voisi sen myötä ehkäistä sairauspoissa-
oloja ja tapaturmia sekä edistää työntekijän työssä jaksamista läpi työuran. Selkeämpi sääntely 

                                                      
58 Böckerman, P., Ilmakunnas, P. (2020). “Do good working conditions make you work longer? Analyzing retirement decisions 

using linked survey and register data.” The Journal of the Economics of Ageing, 100192. 
59 Työvoimatutkimus, Tilastokeskus. Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä. Työllisyysaste laske-
taan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä. Näin ollen 65–69-vuotiaat eivät vaikuta koko väes-

tön työllisyysasteeseen. 
60 Eurostat  
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turvaisi työntekijöiden oikeutta turvallisiin ja terveellisiin työoloihin. Koska ehdotus pääosin 
täsmentää työnantajalle jo nykyisin noudatettavaksi säädettyjä velvollisuuksia, olisivat vaiku-
tukset turvallisuuteen ja terveyteen kuitenkin suuruusluokaltaan rajalliset. Vaikutusten merki-
tyksellisyys olisi riippuvainen siitä, missä määrin ja miten uudet säännökset vaikuttavat työn-
antajien toimintaan aikaisempaan verrattuna. 

Ehdotetuilla 10 §:n vaarojen arviointivelvollisuuden muutoksilla voi olla vaikutuksia työnteki-
jöiden turvallisuuteen ja terveyteen työssä, jos ikääntyminen ja työn kuormitustekijät työn vaa-
rojen selvittämisessä ja arvioinnissa huomioon otettavana seikkana johtaa nykyistä paremmin 
ennakoiviin korjaustoimenpiteisiin. Säännöllisesti tehty työn vaarojen arviointi auttaa työnan-
tajaa tunnistamaan ne haitalliset työn fyysiset ja psykosososiaaliset kuormitustekijät, joihin toi-
mia tulee kohdistaa haitallisen työkuormituksen välttämiseksi. 

Psykososiaalisen kuormituksen haitallisuudesta terveyden kannalta on vahvaa tutkimukseen pe-
rustuvaa näyttöä.61 Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa (2016) havaittiin, että erityisesti työn 
psyykkiset ja fyysiset riskitekijät sekä kiire ennustivat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. 
Naisilla sosiaalinen tuki vähensi ja työn fyysiset riskitekijät lisäsivät työkyvyttömyyden riskiä. 
Miehillä puolestaan työn menettämisen uhka, työn psyykkiset riskitekijät sekä kiire lisäsivät 
riskiä siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.62 

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden täsmentäminen työturvallisuuslakiin voi lisätä tietoi-
suutta työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja vaikuttaa myönteisesti työnantajan toimen-
piteisiin psykososiaalisen työympäristön parantamiseksi. Kun on tutkittu sitä, onko psykososi-
aalisia riskejä koskevalla tarkennetulla lainsäädännöllä vaikutusta työnantajien työsuojelutoi-
mintaan, on havaittu, että niissä EU jäsenmaissa, joissa oli tarkempaa sääntelyä psykososiaali-
sista kuormitustekijöistä, oli useammin laadittu haitallisen kuormituksen toimintaohjelmia 
(stress action plans). Lisäksi havaittiin, että toimintaohjelman olemassaolo oli yhteydessä li-
sääntyneisiin työn voimavaratekijöihin (job resources), jotka olivat yhteydessä matalampaan 
koettuun stressin.63 

Ehdotetulla 8 §:n huolehtimisvelvoitteen täsmennyksellä voidaan arvioida olevan vaikutusta 
työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn, jos nykyistä enemmän tai varhaisemmassa vaiheessa 
toteutetaan yksilötasolla työsuojelutoimenpiteitä. Tutkimukset osoittavat, että erilaisilla työky-
vyn tukitoimilla voidaan lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää sairaus-
poissaoloja, pitkäaikaista työkyvyttömyyttä ja työstä poistumista. Työterveyslaitoksen tutkijoi-
den toteuttama tutkimuskatsaus tunnisti tukitoimet, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä. Tuki-
toimet, joista oli vahvin näyttö, kohdistuivat enimmäkseen yksilöön. Näitä toimenpiteitä ovat 
muun muassa elintapainterventiot, stressinhallinta, ergonomiahankkeet, osasairauspäivärahan 
käyttö sekä työn muokkaus.64 

Lain 8 §:n 4 momentin tarkkailuvelvollisuuden täsmentämisen tarkoituksena on varmistaa, että 
ajoissa havaitaan, jos yleiset työolosuhteiden parantamiseksi toteutetut toimenpiteet eivät ole 

                                                      
61 Työkyvyn tuen vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista, Valtioneuvoston sel-

vitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2022:7, s. 15 
62 Oinas, Tomi & Anttila, Timo & Nätti, Jouko: Parempi työn laatu, pidemmät työurat? Työn laadun vaikutus varhaiseen eläk-
keelle siirtymiseen. Teoksessa Järnefelt, Noora (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirty-

misestä, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016. 
63 The impact of national legislation on psychosocial risks on organisational action plans, psychosocial working conditions, and 
employee work-related stress in Europe, Social Science & Medicine, 2022 
64 Työkyvyn tuen vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista, Valtioneuvoston sel-

vitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2022:7. 
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riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Varhaisella puut-
tumisella työntekijöiden työkyvyn heikkenemiseen on arvioitu saatavan aikaan lisää hyvinvoin-
tia työssä ja sitä myöten lisää työvuosia. Tutkimushankkeet osoittavat varhaisen tuen toiminta-
tavalla olevan myönteinen vaikutus työkykyyn vaikuttavien asioiden havaitsemiseen ja pu-
heeksi ottamiseen sekä työntekijöiden työkyvyn varhaiseen ja tarpeen mukaiseen yksilölliseen 
tukemiseen.65 

Lain 11 §:n 2 momenttiin ehdotettu kirjoitustavan muutos ei kohdistuisi vallitsevaan oikeusti-
laan, vaan se ainoastaan täsmentäisi säännöksen tarkoitusta. Ehdotetut muutokset toisivat sel-
keästi lain tasolla esille raskaana olevien työntekijöiden lisäksi myös äskettäin synnyttäneet 
sekä imettävät työntekijät. Tällä saattaa olla myönteisiä vaikutuksia kyseisten työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden kannalta, sillä muutos auttaa työnantajia ja työntekijöitä näihin työn-
tekijöihin kohdistuvien erityisten vaarojen tunnistamisessa ja torjumisessa. Kyse ei kuitenkaan 
ole merkittävistä vaikutuksista. 

4.2.4 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

Sukupuolivaikutukset 

Esitys kohtelisi eri sukupuolia lähtökohtaisesti neutraalisti. Esityksellä lisättäisiin työnantajalle 
velvollisuus erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat 
edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmista-
miseksi. Tällainen henkilökohtainen edellytys voisi olla myös sukupuoli. Esityksellä voidaan 
näin ollen arvioida olevan myönteisiä vaikutuksia sukupuolen huomioimiseksi työsuojelutoi-
menpiteissä. 

Lain 11 §:n 2 momenttiin ehdotetuilla muutoksilla saattaisi olla myönteisiä sukupuolivaikutuk-
sia, kun lain tasolla tuotaisiin nykyistä selkeämmin esille raskaana olevat, äskettäin synnyttäneet 
sekä imettävät työntekijät. Ehdotettu muutos auttaisi työnantajia ja työntekijöitä näihin työnte-
kijöihin kohdistuvien erityisten vaarojen tunnistamisessa ja torjumisessa. Ehdotuksella ei kui-
tenkaan arvioida olevan merkittäviä sukupuolivaikutuksia. 

Vaikutukset yhdenvertaisuuteen 

Esityksen myönteiset vaikutukset voidaan arvioida kohdistuvan erityisesti ikääntyviin työnte-
kijöihin, mutta myös osatyökykyisiin, vammaisiin ja muihin työntekijäryhmiin, joilla on jokin 
työn turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. 
Tällainen henkilökohtainen edellytys voi olla myös puutteellinen kielitaito, joten myönteisiä 
vaikutuksia voisi kohdistua myös maahanmuuttajiin ja ulkomaisiin työntekijöihin. 

Esityksellä turvataan näiden ryhmien työkyky mahdollisuuksien mukaan koko työuran ajan, si-
käli kun siihen voidaan vaikuttaa työolosuhteiden ja työympäristön turvallisuudella ja tervey-
dellä. Huolehtimisvelvollisuuden täsmennyksellä korostettaisiin sitä, että työnantajalla on vel-
vollisuus ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat 
myös vaihdella työuran eri vaiheissa. Kun periaate työn sopeuttamisesta yksilöllisesti tulisi sel-
keämmin esille, vahvistuisi yksilön oikeus turvallisiin ja terveellisiin työolosuhteisiin. 

Koska esityksessä ei ehdoteta uusia velvollisuuksia työnantajille ikääntyvien työntekijöiden 
osalta, pidetään epätodennäköisenä, että esitys heikentäisi työnantajien halukkuutta palkata 55 

                                                      
65 Työterveyslaitos, Työkyvyn varhainen tuki. Työntekijän työkyvyn yksilöllinen tukeminen työpaikalla, 2012 
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vuotta täyttäneitä tai tätä ikää lähestyviä. Esitys ei kohdistu pelkästään ikääntyviin työntekijöi-
hin, vaan yhdenvertaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden henkilökohtaiset edellytykset edellyt-
tävät yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. 

Yksilöllisten työsuojelutoimenpiteiden toteuttaminen voisi vaikuttaa työyhteisön muiden työn-
tekijöiden työhön ja työolosuhteisiin. On tunnistettavissa, että työyhteisössä saattaisi syntyä syr-
jimisen tai suosimisen kokemuksia, kun yhden työntekijän osalta toteutetaan yksilöllisiä työ-
suojelutoimenpiteitä. Kyse ei kuitenkaan ole syrjinnästä tai suosimisesta, vaan siitä, että kaik-
kien työkykyä tuetaan tarvittaessa. Tältä osin on huomioitava, ettei työnantaja voi toteuttaa sel-
laisia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, jotka merkitsevät muiden työntekijöiden terveyden 
tai turvallisuuden vaarantamista tai palvelussuhteen ehtojen heikennystä. 

5  Muut toteuttamisvaihtoehdot  

5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Valmistelun lähtökohtana oli hallituksen linjaus siitä, että yli 55-vuotiaiden työssä jatkamista 
edistetään tarkistamalla työturvallisuuslakia. Valmistelun aikana oli esillä mahdollisuus olla tar-
kentamatta säännöksiä ja tehostaa voimassa olevien säännösten täytäntöönpanoa tiedottamisen 
tai ohjauksen keinoin. Tiedottamisen ja ohjeistuksen ei arvioida olevan riittäviä toimenpiteitä 
aikaansaada tarvittavaa muutosta kaikilla työpaikoilla. Työnantajilla voi olla toisistaan eroavat 
lähtökohdat ja valmiudet toimia työsuojelusäännösten edellyttämällä tavalla. On työpaikkoja, 
jotka oma-aloitteisesti huolehtivat noudattavansa lainsäädäntöä, mutta myös työpaikkoja, jotka 
eivät tunne lain perusteluja tai selvitä lain soveltamista ohjeista. Tiedottaminen ja ohjaus ovat 
sidoksissa säännöksiin ja niiden selkeyteen. Voimassa olevat työturvallisuuslain säännösten ei 
arvioida olevan kaikilta osin niin selkeitä ja täsmällisiä, jotta voitaisiin saada aikaan sellaista 
tiedottamista ja ohjausta, jolla olisi vaikutusta erityisesti yli 55-vuotiaiden työn turvallisuuteen 
ja terveyteen. 

Valmistelun kuluessa yksi esillä ollut toteuttamisvaihtoehto oli sääntely, joka olisi kohdistunut 
pelkästään ikääntyviin työntekijöihin. Kyseisessä vaihtoehdossa pidettiin ongelmallisena sitä, 
että työnantajan työsuojeluvelvollisuuksia olisi kohdistettu pelkästään tiettyyn ikäryhmään. 
Ikääntyviä työntekijöitä ei voi verrata nuoriin työntekijöihin, joiden osalta on pidetty tarpeelli-
sena alaikärajan asettamista ja alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin kohdistuvia velvollisuuksia 
nuorten turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Ikääntyvät ovat varsin heterogeeninen 
ryhmä, jonka vuoksi olisi vaikea perustella työsuojelusääntelyä, joka erottelisi työntekijät iän 
mukaan. Työurien pidentäminen edellyttää lisäksi työsuojelutoimenpiteitä koko työuran ajan, 
eikä vasta silloin kun työntekijä ylittää tietyn ikärajan. 

Esitystä valmisteltaessa arvioitiin ehdotetun 8 §:n 1 momentin muutoksen sijaan myös vaihto-
ehtoa, jossa 1 momenttia olisi muutettu siten, että siinä olisi selvennetty minkälaisia työntekijän 
henkilökohtaisia edellytyksiä työnantajan olisi otettava huomioon huolehtimisvelvoitteensa 
täyttämiseksi. Nykytilan epäkohdaksi esitettiin sitä, että 8 §:ssä edellytetään työnantajan huo-
mioivan työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, mutta säännöksestä ei ole – kuten lain 
10 §:ssä – tarkemmin yksilöity, mitkä työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset on otettava 
huomioon osana työnantajan huolehtimisvelvoitetta. Kyseisessä vaihtoehdossa ikä ja ikäänty-
minen olisi mainittu erikseen huomioon otettavina henkilökohtaisina edellytyksinä. Esillä oli 
myös sukupuolen ja ammattitaidon lisääminen, jotta luettelo olisi yhdenmukainen 10 §:ssä lue-
teltujen edellytysten kanssa. Tämän vaihtoehdon osalta tuli esille riski siitä, että muutoksella 
olisi ollut kielteisiä vaikutuksia tiettyyn työntekijäryhmään. Ikääntymisen esille nostaminen py-
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kälään olisi voinut johtaa käsitykseen, että työnantajalla olisi erityisiä velvollisuuksia vain tiet-
tyä ikäryhmää koskien. Tämä olisi voinut vaikuttaa kielteisesti ikääntyvien työntekijöiden ase-
maan ja heikentää heidän työllistymistä. 

Valmisteluun ryhdyttäessä oli myös harkittavana vaihtoehto siitä, että työnantajan nykyisiä työ-
turvallisuuslain velvollisuuksia olisi tarkennettu valtioneuvoston asetuksella. Niin ikään tuotiin 
esille muutosehdotuksia liittyen työturvallisuuslain 13 §:ään ja 25 §:ään. Kyseisten vaihtoehto-
jen ei arvioitu kytkeytyvän pelkästään tämän esityksen tavoitteisiin. Esitettyjä ehdotuksia on 
tarkoitus arvioida tarkemmin työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan aset-
tamassa työkuormituksen hallinta -jaostossa, jonka tehtävänä on selvittää ja koota työn kuormi-
tuksen hallintaan ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvien työsuojelua koskevien säännösten, 
ohjeiden sekä oppaiden muodostama kokonaisuus ja arvioida niiden päivitys- ja kehittämis-
tarve.66 Ehdotukset liittyvät myös hallituksen 11.2.2022 päättämiin työllisyystoimiin, joihin si-
sältyy kirjaus työturvallisuuslain uudistamisesta psykososiaalisen kuormituksen näkökulmasta 
tavoitteena vahvistaa työkyvyn tukemista ja työelämässä pysymistä.67 

Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelun osalta val-
mistelun kuluessa yksi esillä ollut toteuttamisvaihtoehto oli, että työturvallisuuslain yötyötä 
koskevaan 30 §:n oltaisiin lisätty uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin asetuksenantovaltuudesta. 
Tähän yötyötä koskevaan perussäännökseen ei nykyisessä muodossaan sisälly lainkaan asetuk-
senantovaltuutta. Valmistelun kuluessa ja erityisesti saadun lausuntopalautteen perusteella pe-
russäännöksen yhteyteen ehdotetusta asetuksenantovaltuudesta kuitenkin luovuttiin. Valmiste-
lun yhteydessä arvioitiin, että työturvallisuuslain 11 §:ään ehdotetut muutokset sinänsä mahdol-
listavat tarvittaessa riittävällä tasolla tarkentavien säännösten antamisen myös yötyötä koskien 
raskaussuojeludirektiivin suojelemien työntekijäryhmien osalta, joten 30 §:n lisättäväksi ehdo-
tettu valtuutussäännös ei ole tässä yhteydessä välttämätön. 

5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö 

Muissa Pohjoismaissa yli 55-vuotiaiden työllisyys on Suomea korkeammalla tasolla. Pohjois-
maiden työsuojelulainsäädännössä on useita samankaltaisuuksia. Ruotsissa, Norjassa ja Tans-
kassa on tarkempia säännöksiä psykososiaalisesta työympäristöstä ja työn sopeuttamisesta työn-
tekijän edellytyksiin. Seuraavaksi tarkastellaan, miten Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on sää-
detty niistä työnantajan velvollisuuksista, jotka liittyvät esityksen tavoitteisiin. 

5.2.1 Ruotsi 

Työympäristölain (Arbetsmiljölag 1977:1160) 2 luvussa säädetään työympäristölle asetettavista 
perusvaatimuksista. Työympäristön tulee olla tyydyttävä työn luonne ja yhteiskunnan sosiaali-
nen ja tekninen kehitys huomioon ottaen. Työolosuhteet on sopeutettava ihmisten erilaisiin fyy-
sisiin ja psyykkisiin edellytyksiin. Tekniikka, työn organisaatio ja sisältö tulee järjestää siten, 
ettei työntekijä altistu sellaisille fyysisille tai psyykkisille kuormitustekijöille, jotka voivat joh-
taa sairastumiseen tai tapaturmaan. 

Lain 3 luvussa säädetään työnantajan yleisistä velvollisuuksista. Työnantajan velvollisuutena 
on ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan työntekijöiden suojelemiseksi sairauksilta ja 
tapaturmilta. Työnantajan on järjestelmällisesti suunniteltava, johdettava ja valvottava toimin-
taansa siten, että säädösten asettamat vaatimukset hyvästä työympäristöstä täyttyvät. Laissa sää-
detään myös työn mukauttamisesta ja työntekijän erityisten edellytysten huomioon ottamisesta. 

                                                      
66 Työkuormituksen hallintaa käsittelevä jaosto, https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021 
67 Hallituksen kannanotto työllisyystoimista 11.2.2022, kohta 9. 

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM108:00/2021
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Työnantajan on työoloja mukauttamalla tai muilla asianmukaisilla toimenpiteillä otettava huo-
mioon työntekijän erityiset edellytykset työhön. Työn suunnittelussa ja järjestämisessä on otet-
tava huomioon, että ihmisten edellytykset toteuttaa työtehtäviä ovat erilaiset. 

Järjestelmällisestä työympäristötyöstä säädetään tarkemmin Työympäristöviraston määräyk-
sessä AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete). Järjes-
telmällinen työympäristötyö on sisällytettävä luontevana osana päivittäiseen toimintaan. Sen on 
katettava kaikki työympäristön kannalta merkitykselliset fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset 
olosuhteet. Työnantajan on säännöllisesti selvitettävä työolosuhteet ja arvioitava työtapaturman 
tai terveyshaitan vaara. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijöiden tiedot työstä ja 
sen riskeistä ovat riittävät terveyshaittojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi ja tyydyttävän työym-
päristön saavuttamiseksi. 

Organisatorisesta ja sosiaalisesta työympäristöstä säädetään tarkemmin Työympäristöviraston 
määräyksessä AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk 
och social arbetsmiljö). Määräysten tarkoituksena on edistää hyvää työympäristöä ja ehkäistä 
työympäristön organisatorisista ja sosiaalisista olosuhteista aiheutuvaa terveysvaaraa. Määräyk-
sessä on määritelty mitä tarkoitetaan muun muassa terveydelle haitallisella työkuormituksella, 
työn vaatimuksilla, työn resursseilla, organisatorisella työympäristöllä ja sosiaalisella työympä-
ristöllä. 

Työympäristöviraston määräyksessä AFS 2020:5 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna 
råd om arbetsanpassning) säädetään tarkemmin työn sopeuttamisesta. Työn sopeuttamisella tar-
koitetaan yksilöllistä toimenpidettä fyysisessä, organisatorisissa ja sosiaalisessa työympäris-
tössä, jonka tavoitteena on, että työntekijä, jonka kyky tehdä tavanomaista työtään on heikenty-
nyt, voi jatkaa työtään tai palata työhön. Sitä käytetään ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä sai-
rauksien ja sairauspoissaolojen välttämiseksi sekä työhön palaamiseksi sairauspoissaolojen jäl-
keen. Työn sopeuttaminen voi olla määräaikaista tai pysyvää. Määräyksen 4 §:n mukaan työn-
antajan on jatkuvasti selvitettävä, tarvitseeko joku työntekijöistä työhön sopeuttamista. Työn-
antajan on 5 §:n mukaan huolehdittava siitä, että käytössä on menettelytavat työn sopeuttamis-
tarvetta koskevan tiedon vastaanottamiseksi. Työnantajilla, joiden palveluksessa on vähintään 
10 työntekijää, on oltava kirjalliset menettelytavat. Työn sopeuttamisen menettelystä säädetään 
6 §:ssä. Kun työn sopeuttamistarve on todettu, on työnantajan niin pian kuin mahdollista selvi-
tettävä ja otettava kantaa siihen, miten työn sopeuttaminen järjestetään. Sen jälkeen työnantajan 
on, niin pian kuin se on mahdollista, toteutettava työn sopeuttaminen. Työnantajan tulee myös 
jatkuvasti seurata ja tarkistaa työn sopeuttamisen toimivuutta, ja tarvittaessa muokata sitä. 

5.2.2 Norja 

Norjassa työturvallisuutta koskevat säännökset sisältyvät työympäristölakiin (Lov om arbeider-
vern og arbeidsmiljo m.v LOV-2005-06-17-62). Työympäristölain 3 luvussa säädetään työnan-
tajan yleisistä velvollisuuksista. Työnantajalla on työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
turvaamiseksi huolehdittava järjestelmällisestä työsuojelutyöstä. Tämä edellyttää muun muassa 
työn vaarojen ja ongelmien kartoittamista ja riskitekijöiden arvioimista sekä työympäristön ja 
työntekijöiden terveyden jatkuvaa tarkkailua. Työpaikan turvallisuuden huolehtimiseksi työn-
antajan on huolehdittava, että työntekijöille tiedotetaan työhön mahdollisesti liittyvistä tapatur-
mavaaroista ja terveyshaitoista ja heille annetaan tarvittavaa koulutusta, harjoittelua ja opetusta. 

Työympäristölain 4 luvussa säädetään työympäristön vaatimuksista. Työympäristön on oltava 
täysin asianmukainen, kun arvioidaan työntekijän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvin-
vointiin vaikuttavia työympäristön tekijöitä yksitellen ja kokonaisuutena. Työnantajan yleisestä 
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työn järjestämisvelvollisuudesta säädetään 4 luvun 1 §:ssä. Työn suunnittelussa ja järjestämi-
sessä on painotettava vammojen ja sairauksien ehkäisyä. Työn organisointi, järjestelyt ja johta-
minen, työaikajärjestelyt, palkkausjärjestelmät mukaan lukien suorituspalkkaus, teknologia jne. 
on järjestettävä siten, etteivät työntekijät altistu epäsuotuisalle ruumiilliselle tai psyykkiselle 
kuormitukselle ja että turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. 

Työnantajan yksilöllisestä työn järjestämisvelvollisuudesta säädetään 4 luvun 2 §:ssä. Kunkin 
työntekijän työtilanteen järjestämisessä, työ on organisoitava ja järjestettävä ottaen huomioon 
yksittäisen työntekijän työkyky, osaaminen, ikä ja muut edellytykset. 

Työnantajan velvollisuudesta sopeuttaa työntekijän työ tilanteessa, jossa työntekijän työkyky 
on heikentynyt, säädetään työympäristölain 4 luvun 6 §:ssä. Jos työntekijän työkyky on alentu-
nut tapaturman, sairauden, rasituksen tai muun sellaisen johdosta, työnantajan on, niin pitkälle 
kuin mahdollista, toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, jotta työntekijä voi säilyttää työnsä tai 
saada itselleen sopivaa työtä. Työntekijälle on ensisijaisesti annettava mahdollisuus jatkaa nor-
maalia työtään, mahdollisesti työn tai työajan erityisen mukauttamisen, työvälineiden vaihtami-
sen, työlähtöisten toimenpiteiden tai vastaavien jälkeen. 

Työympäristölain nojalla on annettu tarkempi määräys organisoinnista, johtamisesta ja osallis-
tumisesta (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR-2011-12-06-1355). Riskien 
arvioinnin osalta siinä säädetään, että työntekijän fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen vaikut-
tavat tekijät, mukaan lukien työaika, on kartoitettava ja tarvittaessa mitattava. Kartoituksen pe-
rusteella on arvioitava työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvan haitan tai vaaran 
riski. Opetuksen ja ohjauksen osalta säädetään, että opetus on annettava työntekijän ymmärtä-
mällä kielellä. Työn suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon työntekijän yksi-
lölliset edellytykset ja tarve työtehtävien vaihteluun. Siltä osin kuin se on mahdollista, työtä on 
mukautettava yksittäisen työntekijän edellytyksiin haitallisen kuormituksen välttämiseksi. 

5.2.3 Tanska 

Työturvallisuutta koskevat perussäännökset sisältyvät Tanskassa työympäristölakiin (Lov om 
arbejdsmiljø68). Työnantajan on huolehdittava siitä, että työolosuhteet ovat turvallisuus- ja ter-
veellisyysnäkökohdat huomioiden täysin asianmukaiset. Työnantajan on huolehdittava kirjalli-
sen työpaikka-arvioinnin laatimisesta työpaikan terveys- ja turvallisuusoloista ottaen huomioon 
työn luonne, käytettävät työmenetelmät ja työprosessit sekä työpaikan koko ja organisaatio. 
Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla toteutetaan tehokasta valvontaa työn suoritta-
miseksi turvallisesti ja vaarantamatta terveyttä. Työntekijöille on annettava tiedot heidän työ-
hönsä liittyvistä tapaturman tai sairastumisen vaarasta sekä tarpeellinen opetus ja ohjaus. Työ 
on suunniteltava, järjestettävä ja toteutettava siten, että se on turvallisuus- ja terveellisyysnäkö-
kohdat huomioiden täysin asianmukaista. 

Työympäristölakia täydentävässä määräyksessä säädetään yksityiskohtaisemmin työn suoritta-
misesta (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om arbejdets udførelse). 
Työ on kaikissa vaiheessa suoritettava turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat huomioiden täy-
sin asianmukaisesti perustuen työympäristön fyysisten, ergonomisten ja psykososiaalisten olo-
suhteiden arviointiin, joilla voi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä olla vaikutusta fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen. Työtä suorittaessa on otettava huomioon työntekijän ikä, osaaminen, 
työkyky ja muut edellytykset. 

                                                      
68 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 om arbejdsmiljø med senere ændring 
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Määräys psyykkisestä työympäristöstä (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. septem-
ber 2020 om psykisk arbejdsmiljø) sisältää yksityiskohtaisempia säännöksiä työn psykososiaa-
lisesta työympäristöstä. Työ on kaikissa vaiheissa suunniteltava, järjestettävä ja toteutettava si-
ten, että psyykkisen työympäristön vaikutukset arvioituna yksilöllisesti ja kokonaisuutena ovat 
turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat huomioiden täysin asianmukaiset sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Ehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytään ottaen huomioon yleiset ennaltaeh-
käisyn periaatteet. 

Määräyksessä psyykkisen työympäristön vaikutukset määritellään tarkoittavan niitä psykososi-
aalisia vaikutuksia työssä, jotka syntyvät suhteessa tapaan, jolla työ suunnitellaan ja järjeste-
tään; työntekijöiden työn kannalta merkityksellisiin organisatorisiin olosuhteisiin; työn sisäl-
töön, mukaan lukien työn vaatimukset; tapaan, jolla työ suoritetaan sekä sosiaalisiin suhteisiin 
työpaikalla. Työn suorittamisessa on otettava huomioon työntekijän ikä, osaaminen, työkyky ja 
muut edellytykset. Työnantajan on huolehdittava, että jokainen yksittäinen työntekijä saa riittä-
vää opetusta ja ohjausta työn suorittamiseksi turvallisesti ja terveellisesti. Opetusta ja ohjausta 
on annettava erityisesti työtä aloittaessa, työtehtävien muuttuessa, ottaessa käyttöön uusia työ-
välineitä tai uutta teknologiaa tai käytettäessä teknisiä apuvälineitä. Määräyksessä on lisäksi 
tarkempia säännöksiä suuresta työmäärästä ja aikapaineesta, epäselvistä ja ristiriitaisista vaati-
muksista työssä, emotionaalisista vaatimuksista työskennellessä ihmisten kanssa, loukkaavasta 
käytöksestä mukaan lukien kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä sekä työhön liittyvästä 
väkivallasta. 

6  Lausuntopalaute  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi hallituksen esityksestä lausuntoja eri tahoilta lausuntopal-
velu.fi-palvelun kautta ajalla 13.7.–24.8.2022. Lausuntoja ovat toimittaneet seuraavat tahot: 
Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kemianteollisuus ry, Kirkon työmarkkinalaitos, 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Metsäteollisuus ry, STTK ry, Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen Yrittäjät ry, oikeus-
ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, aluehallintovirastojen työsuoje-
lun vastuualueet ja Työterveyslaitos. 

Yleiset huomiot esityksestä 

SAK ry, Akava ry ja STTK ry pitivät esitystä tarpeellisena ja tasapainoisena. Palkansaajakes-
kusjärjestöt kuitenkin katsoivat, että perusteluissa näkyvä tavoite edistää ikääntyneiden työssä 
jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista olisi voitu tuoda selkeämmin esiin. 

Työnantajajärjestöt eivät pitäneet esitystä kaikilta osin tarpeellisena. Useampi lausunnonantaja 
katsoi, että ehdotukset sisältyvät pääosin nykylainsäädäntöön, jolloin ohjeistuksella ja tiedotta-
misella voitaisiin saavuttaa esityksen tavoitteet. Joissakin lausunnoissa pidettiin kyseenalaisena, 
voidaanko esitetyillä muutoksilla edistää esityksen tavoitteita. Useampi lausunnonantaja piti 
tarkoituksenmukaisempana toteuttaa vain esityksen 10 §:n ja 14 §:n muutokset. 

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet eivät pitäneet esitettyjä muutoksia kaikilta osin 
tarpeellisena. Lausunnon mukaan työnantajan on nykyiselläänkin otettava huomioon kaikki työ-
tekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Koska työntekijän ikä on jo mainittu 
lain 10 §:ssä, ei sana ikääntyminen tuo säädösmuutoksella tavoiteltua lisäarvoa. Lausunnossa 
esitettiin, että ikääntymisen lisääminen säädökseen voi aiheuttaa tilanteen, jossa laissa mainit-
semattomat asiat jäävät työpaikalla vähemmälle huomiolle. Työsuojelun vastuualueet pitivät 
myös henkilökohtaisten edellytysten lisäämistä 14 §:ään tarpeettomana. 
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Työ- ja elinkeinoministeriö kannatti esityksen tavoitteita ja arvioi työturvallisuuslain 8, 10 ja 
14 §:iin ehdotettujen täsmennysten selkeyttävän nykytilaa. Työ- ja elinkeinoministeriö kiinnitti 
huomiota siihen, että ikääntyneet työntekijät on tarpeen mukaan huomioitava myös yhteistoi-
mintalaissa (1333/2021) edellytetyssä työyhteisön kehittämissuunnitelmassa. Työ- ja elinkei-
noministeriö esitti myös eräitä huomiota esityksen vaikutusarvioista. 

Valtiovarainministeriö piti ehdotettuja nykysääntelyä täsmentäviä ehdotuksia perusteltuina. 
Lausunnon mukaan esityksen vaikutusarviointia olisi kuitenkin syytä täsmentää kunta- ja hy-
vinvointialuevaikutusten osalta. 

Työterveyslaitoksen lausunnon mukaan esitys nostaa esille tärkeitä seikkoja, joilla on merki-
tystä työturvallisuuteen ja työllisyyteen ja siten esitys on kannatettava. 

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työmarkkinaosapuolten näkemykset työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen täsmentämi-
sestä olivat pitkälti vastakkaisia. Palkansaajakeskusjärjestöt kannattivat lausunnossaan huoleh-
timisvelvollisuuden täsmentämistä esitetyllä tavalla, mutta katsoivat, että ikääntyminen ja muut 
työntekijän henkilökohtaiset edellytykset olisi ollut mahdollista mainita pykälässä. EK ja Ke-
mianteollisuus ry pitivät esitettyjä muutoksia 8 §:ään mahdollisina, vaikkakin esittivät, että esi-
tyksen tavoite olisi saavutettavissa tarkoituksenmukaisemmin toteuttamalla pelkästään työtur-
vallisuuslain 10 §:ään ja 14 §:ään esitetyt muutokset. Suomen Yrittäjät ry katsoi, ettei 8 §:n 
muuttaminen ole välttämätöntä hallituksen linjauksen vuoksi eikä säännöksen sanamuodon 
muuttaminen tehosta työnantajan huolehtimisvelvollisuuden noudattamista. Kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajat KT ei pitänyt lisäystä huolehtimisvelvoitteeseen tarpeellisena. Metsäteol-
lisuus ry nosti esille huolta siitä, että edellytettävät yksilölliset työsuojelutoimenpiteet voivat 
lisätä työnantajien byrokratiaa ja kustannuksia. 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

Lausunnonantajat suhtautuivat ikääntymisen lisäämiseen vaarojen arviointia koskevaan pykä-
lään pääsääntöisesti myönteisesti. Useat lausunnonantajat toivat esille muutoksen selventävän 
nykytilaa. Työn kuormitustekijöiden täsmentämistä vaarojen arviointia koskevaan pykälään pi-
dettiin laajasti kannatettavana ja nykysäännöstä selventävänä. 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

Työntekijän henkilökohtaisten edellytysten lisäämistä huomioon otettavaksi seikaksi opetusta 
ja ohjausta koskevaan pykälään pidettiin yleisesti hyvänä ja nykytilaa täsmentävänä. Eräät lau-
sunnonantajat toivat esille, että työnantajalta voidaan jo nykyisin edellyttää, että henkilökohtai-
set edellytykset otetaan huomioon opetuksessa ja ohjauksessa. 

Erityistä vaaraa aiheuttava työ 

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattivat lausunnoissaan ehdotettuja muutoksia. Työterveyslaitos 
katsoi lausunnossaan, että ehdotettu tarkennus auttaa työnantajaa suunnittelemaan riskienhal-
lintatoimenpiteitään. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet katsoivat, että 11 §:n 
muutos on tarpeellinen. EK, Kemianteollisuus ry, Suomen Yrittäjät ry ja Metsäteollisuus ry 
puolestaan katsoivat lausunnoissaan, että esitetylle 11 §:n 2 momentin täsmennykselle ei ole 
tarvetta. 
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Asetuksenantovaltuudet 

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattivat lausunnoissaan ehdotettuja asetuksenantovaltuuksia. 

EK ja Kemianteollisuus ry eivät lausunnoissaan pitäneet 11 §:n yhteyteen esitettyä asetuksen-
antovaltuutta tarpeellisena. EK katsoi kuitenkin, että 11 §:n yhteyteen ehdotettu asetuksenanto-
valtuus on riittävän tarkkarajaisesti ja täsmällisesti määritelty. EK, Kemianteollisuus ry, Suo-
men Yrittäjät ry ja Kirkon työmarkkinalaitos eivät lausunnoissaan kannattaneet 30 §:n yhtey-
teen esitettyä asetuksenantovaltuutta. Sitä pidettiin tarpeettomana ja liian laajana. 

Lausuntopalautetta on arvioitu esityksen jatkovalmistelussa ja ne johtivat esityksen perustelujen 
ja vaikutusarvioiden tarkentamiseen. Valmistelussa esillä olleesta 30 §:ään lisättäväksi ehdote-
tusta asetuksenantovaltuudesta luovuttiin saadun lausuntopalautteen perusteella. 

7  Säännöskohta iset  perustelut  

8 §. Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että pykälässä selvennettäisiin työnantajan huolehtimisvelvoitteen sisältöä. Pykälän 1 mo-
menttiin lisättäisiin työnantajalle velvollisuus erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän hen-
kilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän tur-
vallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on pykälän sel-
keyttäminen siten, että pykälästä kävisi ilmi työnantajan velvollisuus toteuttaa yleisesti vaikut-
tavien työsuojelutoimenpiteiden lisäksi tarvittaessa myös yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtimiseksi. 

Täsmentämällä huolehtimisvelvoitteen sisältöä selkeytettäisiin sitä, että yleisesti vaikuttavat 
työolosuhteiden parantamiseksi toteutetut toimenpiteet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työn-
tekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan tulisi ottaa huomioon, että ih-
misillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat myös vaihdella työuran eri vai-
heissa. Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskisi työntekijöitä, joihin 
liittyy jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edel-
lytys. Tällaisia voivat olla työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa 10 §:ssä yksi-
löidyt työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten myös työntekijän puutteellinen kieli-
taito. Myös ikääntyminen voi vaikuttaa siihen, että työpaikan yleiset työsuojelutoimenpiteet ei-
vät enää ole riittäviä työntekijän terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

Yksilöllisillä toimenpiteillä tarkoitettaisiin työntekijöiden edellytysten mukaisia työsuojelutoi-
menpiteitä sekä työn ja työolosuhteiden mukauttamista vastaamaan työntekijän edellytyksiä. 
Työnantajan tulisi ottaa huomioon mahdollisuus sopeuttaa työ työntekijän edellytyksiin. Peri-
aate työn sopeuttamisesta yksilöllisesti sisältyy työturvallisuuslain taustalla vaikuttavaan työ-
suojelun puitedirektiiviin. Työnantaja voisi hyödyntää työterveyshuollon toimenpide-ehdotuk-
sia tarpeellisten yksilöllisten työsuojelutoimenpiteiden määrittelemiseksi. Lakisääteiseen työ-
terveyshuoltoon kuuluu toimenpide-ehdotusten tekeminen työn terveellisyyden ja turvallisuu-
den parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin. 

Työnantajan mahdollisuuteen toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä vaikuttaa muun mu-
assa työpaikan toiminnan luonne, laajuus ja henkilöstön määrä. Työsuojelutoimenpiteiden vä-
himmäistasoa määrättäessä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden ohella otettava huomioon 
käytettävissä olevien toimenpiteiden kustannukset ja toteuttamisedellytykset. Tältä osin viita-
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taan siihen, mitä hallituksen esityksessä Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi on esitetty teknisestä ja taloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta (HE 59/2002 
vp, s. 30). 

Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajan olisi jatkuvasti tarkkail-
tava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöiden tur-
vallisuutta ja terveyttä työssä. Työntekijän turvallisuus ja terveys mainittaisiin pykälässä erik-
seen tarkoituksena varmistaa, että riittävän ajoissa havaitaan, jos yleiset työolosuhteiden paran-
tamiseksi toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja ter-
veyden varmistamiseksi. Muutoksella ei olisi tarkoitus muuttaa nykytilaa, vaan selkeyttää ja 
täsmentää säännöksen soveltamista. 

Ehdotetun tarkkailun kautta työnantajalla olisi mahdollisuus havaita ajoissa, jos on tarvetta to-
teuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä työntekijän terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tark-
kailun tuloksena työnantaja voisi esimerkiksi huomata puutteita työntekijän opetuksessa ja oh-
jauksessa tai tarvetta järjestää työ tai työolosuhteet huomioiden työntekijän henkilökohtaiset 
edellytykset. 

Tarkkailuvelvoitteen täsmennyksellä olisi yhteys pykälän 1 momentissa ehdotettuun muutok-
seen, jossa selkeytettäisiin työnantajan huolehtimisvelvoitteen sisältöä yksilötasolla. Jotta työn-
antaja voisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riittävän varhaisessa vaiheessa, hänen olisi jatku-
vasti tarkkailtava tarvetta toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkkailun kautta työnantaja voisi niin ikään saada tiedon yk-
silön terveyttä vaarantavasta työssä kuormittumisesta, jonka osalta työnantajan toimintavelvoit-
teesta säädetään erikseen työturvallisuuslain 25 §:ssä. 

Laissa ei säädettäisi erityisiä menettelytapoja siitä, miten työnantajan tulee työntekijöiden tur-
vallisuuden ja terveyden tarkkailu järjestää. Käytännössä menettelytavoista ja vastuista on usein 
sovittu työpaikan varhaisen tuen toimintamallissa. Sairauspoissaolojen määrän ja keston järjes-
telmällisellä seurannalla voidaan myös tarkkailla työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä 
työssä ja hyvissä ajoin havaita tarpeita toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. 

Muutoksella ei vaikuteta työntekijän velvollisuuteen ilmoittaa työnantajalle työolosuhteissaan 
havaitsemistaan puutteellisuksista, jotka vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen. 
Käytännössä voi olla työnantajan tarkkailun kautta vaikeata havaita tarve toteuttaa yksilöllisiä 
toimenpiteitä, ellei työntekijä itse ilmoita työnantajalle toimintakyvyn muutoksista tai työky-
vyssä esiintyvistä ongelmista. 

Tarkkailuvelvoitteen täsmennyksellä olisi yhteys lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvalla 
työntekijöiden työssä selviytymisen seurannalla. Työterveyshuoltolain 12 §:n 1 momentin 2 
kohdassa säädetään työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämisestä, 
arvioinnista ja seurannasta. Saman momentin 5 kohdan mukaan työterveyshuoltoon kuuluu va-
jaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän terveydelliset 
edellytykset huomioon ottaen. 

10 §. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että sen 3 kohtaan lisättäisiin ikääntyminen huomioon otettavana seikkana osana työn 
vaarojen selvittämistä ja arviointia. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on varmistaa eri ikäi-
siin työntekijöihin liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista. Kun iän ohella mainittai-
siin ikääntyminen tulisi työuran kaikki vaiheet paremmin huomioon otetuiksi vaarojen arvioin-
nissa. 
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Ikääntymisellä ei viitata tiettyyn kronologiseen ikään, vaan sillä tarkoitettaisiin vanhenemisen 
myötä ihmisessä tapahtuvia toimintakyvyn muutoksia esimerkiksi lihasten suorituskyvyssä, 
hengityselimistössä, motoriikassa sekä aistitoiminnoissa. Työntekijän ikääntymisen huomioon 
ottamisella tarkoitettaisiin ennen kaikkea sellaisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, 
joilla on merkitystä erityisesti vanhempien työntekijöiden näkökulmasta. Tällaisia ovat esimer-
kiksi puutteellinen valaistus, fyysisesti raskas työ, pitkät työajat, vuorotyö tai työn digitalisoi-
tumisen aiheuttamat osaamisvaatimukset. Ikääntymisellä voisi myös olla merkitystä arvioita-
essa työssä esiintyvän vaara- ja haittatekijöiden merkitystä turvallisuudelle ja terveydelle. 

Pykälän 1 momenttia muutettaisiin lisäksi siten, että sen 4 kohdassa mainitut työn kuormituste-
kijät täsmennettäisiin. Työnantajan olisi otettava huomioon työn fyysiset kuormitustekijät sekä 
työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitus-
tekijät. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on selkeyttää nykytilaa ja täsmentää minkälaisia 
työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. 
Muutoksella korostettaisiin, että sekä fyysiset että psykososiaaliset työolosuhteet on huomioi-
tava työn kuormitustekijöitä tunnistettaessa. 

Työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi polvillaan tai kyykyssä työskentely, etuku-
marassa asennossa työskentely, käsin tehtävät raskaat nostot, yksipuoliset työliikkeet, käden 
puristusvoimaa vaativa työ ja pitkäaikainen istuminen. 

Työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvillä kuormi-
tustekijöillä tarkoitettaisiin työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työoloteki-
jöitä, jotka ovat työnantajan työturvallisuusvastuun piirissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
työn yksitoikkoisuus, liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset ja monen asian tekeminen sa-
maan aikaan, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä työaikaan nähden ja toistuvat tietotek-
nisiin työvälineisiin liittyvät epäkohdat, häiriöt ja vaatimukset. Niin ikään epäkohdat työyhtei-
sön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta. 

Työnantajan työn vaarojen selvittämisvelvoite kohdistuu niihin työn kuormitustekijöihin, jotka 
esiintyvät kyseisessä työssä ja voivat aiheuttaa terveydelle haitallista kuormitusta työssä. Työn-
antajan tulisi työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tunnistaa terveydelle haitalliset työn 
kuormitustekijät ja, ellei niitä voi poistaa, arvioida niiden terveydellinen merkitys. Työnantaja 
voi hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta, jotta haitalliset kuormitustekijät tulevat riit-
tävän järjestelmällisesti huomioon otetuiksi vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa. 

Työn kuormitustekijöiden terveysvaaran arviointi edellyttää käytännössä myös työssä tai työ-
ympäristössä olevien työntekijöiden terveyttä edistävien tekijöiden selvittämistä, sillä ne vai-
kuttavat siihen minkälaista terveysvaaraa työn haitallisista kuormitustekijöistä aiheutuu. Työn 
voimavaratekijät, kuten työyhteisön tai esihenkilön tuki, voivat suojata haitallisten kuormitus-
tekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta työntekijöiden terveyteen. Työnantaja saa tietoja työn voi-
mavaratekijöiden vaikutuksista muun muassa työterveyshuollon työpaikkaselvityksestä, jossa 
tulee arvioida työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien kuormitustekijöiden ja voi-
mavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle. 

11 §. Erityistä vaaraa aiheuttava työ. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi ja pykä-
lään lisättäisiin uusi 3 momentti. Pykälän 1 momentti jäisi ennalleen. 

Pykälän 2 momentti koskee raskaana olevan työntekijän osallistumista hänelle tai sikiölle vaaraa 
aiheuttavaan työhön. Työstä tai työolosuhteista raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle ai-
heutuvaa vaaraa ei lainkohdassa tarkemmin yksilöidä, vaan asia selvitetään 10 §:n mukaisessa 



   

  

 

 42  

 

 

 

työn vaarojen arvioinnissa. Vaarojen arvioinnissa otetaan huomioon toisaalta työ ja työolosuh-
teet sekä toisaalta työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Lisäksi voimassa oleva lisäänty-
misterveysasetus sisältää tarkempia säännöksiä lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheutta-
vista tekijöistä, vaaraa aiheuttavien tekijöiden korvaamisesta sekä raskauden suojelusta. Työn-
antajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin huolehtiakseen työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveydestä työssä. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siinä ilmaistaisiin selkeästi, että 
raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä kuulu-
vat säännöksen piiriin. Tämä osaltaan selkeyttäisi raskaussuojeludirektiivin kansallista täytän-
töönpanoa, sillä direktiivin tarkoituksena on suojella raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden 
sekä imettävien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssä. Momentin nykyisestä sana-
muodosta poistuisi erillinen maininta sikiöstä, mutta momentissa tarkoitettujen työntekijöiden 
suojelemisella suojellaan samalla myös sikiötä ja syntynyttä lasta. Ehdotetun 11 §:n 2 momentin 
muutoksen tarkoituksena on myös ilmaista nykyistä selkeämmin, että säännöksessä tarkoitettu 
työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin ei ole työnantajan ainoa keino puuttua vaaraa aiheutta-
viin tekijöihin, vaan työnantajan käytettävissä on myös muita toimenpiteitä vaarojen torju-
miseksi. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, vaan ainoastaan sel-
keyttää sitä. 

Direktiivi sisältää kansallista liikkumavaraa siinä, miten raskaana oleva, äskettäin synnyttänyt 
tai imettävä työntekijä määritellään. Direktiivin 8 artiklassa säädetään äitiysloman pituudesta. 
Sen mukaisesti työntekijällä on oltava oikeus vähintään 14 viikon pituiseen yhtämittaiseen äi-
tiyslomaan, joka voi olla ennen ja/tai jälkeen synnytyksen. Äitiyslomaan on sisällytettävä vä-
hintään kahden viikon pakollinen äitiysloma. Työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 2 §:ssä sääde-
tään raskaana olevan ja äskettäin synnyttäneen työntekijän suojelusta siten, että työntekijä saa 
työnantajan suostumuksella tehdä 14 viikon aikana raskausvapaan alkamisesta lukien vain 
työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Sekä työnantajalla 
että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää tänä aikana tehtävä työ. Työtä ei kuiten-
kaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana 
synnytyksen jälkeen. Työsopimuslain 4 luvun 2 §:ä on muutettu 1.8.2022 perhevapaauudistuk-
sen yhteydessä. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin asetuksenantoval-
tuudesta. Tarkoituksena on lisätä raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien 
työntekijöiden suojelua koskevan perussäännöksen yhteyteen valtuutussäännös, jota siinä aiem-
min ei ole ollut. Ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojalla valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin nykyistä selkeämmin antaa tarkempia säännöksiä raskaana olevalle, äskettäin synnyttä-
neelle tai imettävälle työntekijälle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niiden tunnistami-
sesta, altistuksen luonteesta, vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, tiedottamisesta, ilmoitta-
misesta sekä torjuntatoimenpiteistä. 

14 §. Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin työntekijän 
muut henkilökohtaiset edellytykset huomioon otettavaksi seikaksi työntekijän ammatillisen 
osaamisen ja työkokemuksen ohella opetusta ja ohjausta annettaessa. Ehdotetun muutoksen tar-
koituksena on pykälän täsmentäminen vastaamaan nykyistä oikeustilaa. Työnantajalta voidaan 
jo nykyisin edellyttää, että yksilölliset erot otetaan huomioon opetuksessa ja ohjauksessa lain 
8 §:n huolehtimisvelvoitteen perusteella. 

Säännöksessä ei tarkemmin yksilöitäisi muita huomioon otettavia työntekijän henkilökohtaisia 
edellytyksiä, vaan niitä mainitaan esimerkkeinä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koske-
vassa 10 §:ssä. Työntekijän nuori ikä tai ikääntyminen olisi tällainen opetuksessa ja ohjauksessa 
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huomioon otettava henkilökohtainen edellytys, kuten myös työntekijän kielitaito tai osatyöky-
kyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet. 

Vaikkei ikääntymistä mainittaisi säännöksessä erikseen, olisi muutoksen tarkoituksena korostaa 
myös vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvien muutoksien huomioon ottamista opetusta ja 
ohjausta annettaessa. Muutos korostaisi sitä, että vaarojen arvioinnissa tunnistettuja ihmisen 
ikääntymiseen liittyviin vaara- ja haittatekijöihin tulee kiinnittää huomiota opetuksessa ja oh-
jauksessa. Säännös edellyttäisi myös että, työnantajan ottaisi huomioon ikääntymisen myötä 
syntyvät oppimiseen liittyvät erityispiirteet. Työnantaja voisi esimerkiksi digitaalisten työväli-
neiden muutostilanteissa tarvittaessa huomioida oppimisen edellyttämän ajan tai täydentää an-
nettua opetusta ja ohjausta. 

8  Lakia alemman asteinen sääntely  

Työturvallisuuslain nojalla on annettu lisääntymisterveysasetus, jonka uudistaminen on käyn-
nistynyt. Uudistamisen yhteydessä on tarkoituksena korvata nykyisin voimassa oleva asetus uu-
della asetuksella, jossa annettaisiin täsmentävää sääntelyä raskaana olevan, äskettäin synnyttä-
neen sekä imettävän työntekijän suojelemisesta. 

Ehdotus sisältää uuden asetuksenantovaltuuden työturvallisuuslakiin. Valtuussäännöstä on ku-
vattu tarkemmin 11 §:n 3 momentin säännöskohtaisten perusteluiden yhteydessä. 

9  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.6.2023. 

10  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Työvoiman suojelu 

Ehdotettava laki on merkityksellinen perustuslain 18 §:n kannalta. Perustuslain 18 §:n 1 mo-
mentin mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Perustuslain esitöiden 
mukaan (HE 309/1993 vp, s. 69) säännöksellä on merkitystä ennen kaikkea työsuojelussa ja 
siihen liittyvässä toiminnassa. Julkisen vallan on huolehdittava työolojen turvallisuudesta ja ter-
veellisyydestä. 

Ehdotettu laki toteuttaa perustuslain 18 §:n 1 momentissa julkiselle vallalle asetettua velvolli-
suutta huolehtia työvoiman suojelusta. Työvoiman suojelua edistetään varmistamalla, että työn-
tekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtimiseksi toteutetaan työntekijän edellytys-
ten mukaisia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Tarkentamalla työnantajan työturvallisuus-
velvoitteita pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdolli-
suuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. 

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto 

Sääntelyllä on liittymäkohtia myös perustuslain 6 §:ään. Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan 
ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännös ilmaisee paitsi vaatimuksen oikeudellisesta 
yhdenvertaisuudesta myös ajatuksen tosiasiallisesta tasa-arvosta. Siihen sisältyy mielivallan 
kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa (HE 309/1993 vp, s. 42). 
Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslain 6 §:n 2 momentin sisältämä syrjintä-
kielto, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan muun muassa 
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henkilön iän tai terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain yh-
denvertaisuussäännökset eivät estä tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia (HE 
309/1993 vp, s. 44). 

Vaikka esityksellä pyritään edistämään 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssä jaksamista 
ja työurien pidentämistä, ei esitys erottele työntekijöitä iän tai muunkaan erotteluperusteen mu-
kaan, eikä aseta työnantajalle velvoitetta erotella esimerkiksi eri ikäluokkaan kuuluvia työnte-
kijöitä. Esitys sen sijaan täsmentää työnantajan velvollisuutta ottaa huomioon, että työntekijän 
henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän 
turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Esitetty muutos työturvallisuuslakiin kohdistuu 
yhdenvertaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden henkilökohtaiset edellytykset edellyttävät yksi-
löllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Tällainen henkilökohtainen edellytys voisi olla syrjintäsään-
nöksessä mainittu syy kuten tai ikä tai terveydentila. Työnantajan velvollisuudessa on kyse 
työntekijän erityistarpeiden huomioon ottamisesta ja sellaisten työsuojelutoimenpiteiden toteut-
tamisesta, jotka ovat tarpeellisia työntekijän turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi. 
Mahdollinen työnantajan velvollisuudesta johtuva erottelu työntekijöiden välillä on perustelta-
vissa hyväksyttävällä tavalla, sillä sääntelyllä toteutetaan julkisen vallan velvollisuutta huoleh-
tia työolojen turvallisuudesta ja terveydestä. 

Asetuksenantovaltuuden antaminen 

Perustuslain 80 §:n mukaan valtioneuvosto voi antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden no-
jalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-
oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 

Asetuksenantovaltuuden tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen (ks. esimerkiksi PeVL 26/2017 
vp, s. 26 ja PeVL 38/2013 vp, s. 3–4). Säänneltävästä asiasta on oltava riittävät perussäännökset 
laissa ja valtuus on pääsääntöisesti syytä sijoittaa lain asianomaisen perussäännöksen yhteyteen 
(ks. esimerkiksi PeVL 10/2016 vp, s. 5 ja PeVL 49/2014 vp, s. 6). 

Lisättäväksi ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojalla voitaisiin antaa lakia alemmanasteista 
täsmentävää sääntelyä. Kyse ei olisi yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tai pe-
rustuslain mukaan lain alaan muuten kuuluvista asioista. Asetuksenantovaltuus on laadittu pe-
rustuslain edellyttämällä tavalla tarkkarajaisesti ja valtuutussäännös on sijoitettu asianomaisen 
perussäännöksen yhteyteen. 

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. 

 
Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n 1 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 § ja 

14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 1 momentti laissa 755/2021, seuraavasti: 
 

8 § 

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvalli-
suudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edelly-
tyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilö-
kohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turval-
lisuuden ja terveyden varmistamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turval-
lisuutta sekä työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työnantajan on myös tarkkailtava 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvi-
tettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista 
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon: 

1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kysei-
sessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 
3) työntekijän ikä, ikääntyminen, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset 

edellytyksensä; 
4) työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosi-

aaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät; 
5) työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen; 
6) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara; 
7) muut vastaavat seikat. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

11 § 

Erityistä vaaraa aiheuttava työ 
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Jos 10 §:ssä tarkoitettu työn vaarojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua erityistä 
tapaturman tai sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökoh-
taisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välittömässä 
valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on tarpeellisin toimen-
pitein estettävä. 

Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa raskaana olevalle, äskettäin syn-
nyttäneelle tai imettävälle työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin torjuntatoimen-
piteisiin. Jos erityistä vaaraa ei voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä 
tälle sopiviin työtehtäviin ajaksi, jolloin työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaa-
raa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä raskaana olevalle, äskettäin 
synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niiden tun-
nistamisesta, altistuksen luonteesta, vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, tiedottamisesta, il-
moittamisesta sekä torjuntatoimenpiteistä. 
 

14 § 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä 
huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus sekä muut hänen 
henkilökohtaiset edellytyksensä huomioon ottaen: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantome-
netelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työta-
poihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä 
ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä 
työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä 
häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
Helsingissä 17.11.2022 

 
Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n 1 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 § ja 

14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 1 momentti laissa 755/2021, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

8 § 

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar-
koituksessa työnantajan on otettava huomioon 
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympä-
ristöön samoin kuin työntekijän henkilökoh-
taisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työ-
ympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkail-
tava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta 
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar-
koituksessa työnantajan on otettava huomioon 
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympä-
ristöön samoin kuin työntekijän henkilökoh-
taisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnanta-
jan on erityisesti otettava huomioon, että 
työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voi-
vat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpi-
teitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden 
varmistamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työ-
ympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta sekä työntekijöiden turvalli-
suutta ja terveyttä työssä. Työnantajan on 
myös tarkkailtava toteutettujen toimenpitei-
den vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveel-
lisyyteen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, 
työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolo-
suhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 

10 § 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, 
työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolo-
suhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava nii-
den merkitys työntekijöiden turvallisuudelle 
ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon: 

1) tapaturman ja muu terveyden menettämi-
sen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti ky-
seisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 lu-
vussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja 
työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito 
ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyk-
sensä; 

4) työn kuormitustekijät; 
 
 
 
5) työajan ulkopuolella tapahtuva työhön 

liittyvä matkustaminen; 
6) mahdollinen lisääntymisterveydelle ai-

heutuva vaara; 
7) muut vastaavat seikat. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava nii-
den merkitys työntekijöiden turvallisuudelle 
ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon: 

1) tapaturman ja muu terveyden menettämi-
sen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti ky-
seisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 lu-
vussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja 
työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 

3) työntekijän ikä, ikääntyminen, sukupuoli, 
ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset 
edellytyksensä; 

4) työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn 
sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön 
sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitus-
tekijät; 

5) työajan ulkopuolella tapahtuva työhön 
liittyvä matkustaminen; 

6) mahdollinen lisääntymisterveydelle ai-
heutuva vaara; 

7) muut vastaavat seikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Erityistä vaaraa aiheuttava työ 

Jos 10 §:ssä tarkoitettu työn vaarojen arvi-
ointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua eri-
tyistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, täl-
laista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja hen-
kilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön 
soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän 
välittömässä valvonnassa muu työntekijä. 
Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on 
tarpeellisin toimenpitein estettävä. 

Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheu-
tua raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle 
erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida pois-
taa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työn-
tekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtä-
viin. 

 

11 § 

Erityistä vaaraa aiheuttava työ 

Jos 10 §:ssä tarkoitettu työn vaarojen arvi-
ointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua eri-
tyistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, täl-
laista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja hen-
kilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön 
soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän 
välittömässä valvonnassa muu työntekijä. 
Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on 
tarpeellisin toimenpitein estettävä. 

Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheu-
tua erityistä vaaraa raskaana olevalle, äsket-
täin synnyttäneelle tai imettävälle työnteki-
jälle, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin 
torjuntatoimenpiteisiin. Jos erityistä vaaraa 
ei voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siir-
tämään työntekijä tälle sopiviin työtehtäviin 
ajaksi, jolloin työstä tai työolosuhteista saat-
taa aiheutua erityistä vaaraa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä raskaana olevalle, äs-
kettäin synnyttäneelle tai imettävälle työnteki-
jälle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

niiden tunnistamisesta, altistuksen luonteesta, 
vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, tie-
dottamisesta, ilmoittamisesta sekä torjunta-
toimenpiteistä. 
 

14 § 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijälle riit-
tävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 
sekä huolehdittava siitä, että työntekijän am-
matillinen osaaminen ja työkokemus huomi-
oon ottaen: 

 
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työ-

hön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuo-
tantomenetelmiin, työssä käytettäviin työväli-
neisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turval-
lisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden 
ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön otta-
mista; 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai ter-
veyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttä-
miseksi; 

3) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöi-
den sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden va-
ralta; ja 

4) työntekijälle annettua opetusta ja oh-
jausta täydennetään tarvittaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijälle riit-
tävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 
sekä huolehdittava siitä, että työntekijän am-
matillinen osaaminen ja työkokemus sekä 
muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä 
huomioon ottaen: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työ-
hön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuo-
tantomenetelmiin, työssä käytettäviin työväli-
neisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turval-
lisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden 
ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön otta-
mista; 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai ter-
veyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttä-
miseksi; 

3) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöi-
den sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden va-
ralta; ja 

4) työntekijälle annettua opetusta ja oh-
jausta täydennetään tarvittaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20  

. 
 


