
Taustatiedot

Ikä vuosina

Työkokemus vuosina

työntekijä

esihenkilö

organisaation vastuuhenkilö (työturvallisuuden riskienhallintaan liittyen)

työsuojeluorganisaation jäsen

Roolini riskienarvioinnissa

riskienarvioinnin vetäjä

riskienarviointitiimin jäsen

en osallistu riskienarviointiin

Kyselyllä selvitetään henkilöstön käsityksiä työturvallisuuden riskienarvioinnin käytänteistä ja kehitystarpeista. 

Vastaa kysymyksiin siltä osin kuin pystyt. Valitse väittämien vastausvaihtoehdoista se, jonka koet parhaiten 

kuvaavan omaa organisaatiotasi. Vastaa kysymyksiin mahdollisimman realistisesti ja rehellisesti sen mukaan, 

millainen yleiskuva sinulla on kunkin asian tilasta. Osa kysymyksistä ja väittämistä koskevat enemmän roolista 

riippuen riskienarviointeihin osallistuneita, riskienarviointien vetäjiä tai esihenkilöitä. Mikäli koet, että kysymys 

ei kosketa sinua, voit jättää sen väliin.

Roolini organisaatiossa (voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli toimit useammassa roolissa)

Työturvallisuuden riskienarviointi



Kysely

Vastaa väittämiin. 

Mikäli väittämä ei koske sinua, ohita rivi. 

1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa 

mieltä, 4 täysin samaa mieltä. EOS = en osaa sanoa

1 2 3 4 EOS

Riskienarviointi parantaa työn turvallisuutta

Parannan työn turvallisuutta osallistumalla 

riskienarviointeihin

Riskienarviointiin osallistumista pidetään työpaikallani 

tärkeänä

Minulle on tärkeää, että osallistumistani riskienarvioinnin 

tekemisessä arvostetaan

Riskienarvioinnin tavoitteet on määritelty

Olen tietoinen riskienarvioinnin tavoitteista

Riskienarviointitilaisuuden kohde rajataan laajuudeltaan 

sopivaksi (esim. tietty tehtävä tai tehtävän osa)

Riskienarviointi on ajoitettu säännöllisesti tehtäväksi

Minulla on riittävä koulutus ja osaaminen riskienarvioinnin 

tekemiseen

Riskienarviointiin osallistuvat henkilöt saavat riskienarviointiin 

liittyvää koulutusta

Riskienarvioinnin vetäjällä on mielestäni riittävä osaaminen ja 

koulutus riskienarvioinnin tekemiseen ja johtamiseen

Riskienarviointiryhmä osaa huomioida psykososiaaliset 

kuormitustekijät, fysikaaliset, kemikaaliset ja biologiset 

vaaratekijät, fyysiset kuormitustekijät sekä tapaturman vaaraa 

aiheuttavat tekijät

Riskienarviointiohjeistus on ymmärrettävä ja selkeä

Riskienarviointiohjeistuksessa mennään riskienarvioinnin 

kaikki vaiheet läpi  (suunnittelu, vaarojen tunnistaminen, 

riskien suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi, 

toimenpiteiden määrittely, jäännösriskin arviointi, 

dokumentointi ja viestintä)

Minulla on riittävästi aikaa valmistautua ja osallistua 

riskienarviointiin

Riskienarviointiin osallistuvilla on riittävästi aikaa 

valmistautua ja osallistua siihen

Riskienarvioinnissa tarvittavat taustamateriaalit lähetetään 

tutustuttavaksi ennen riskienarviointitilaisuutta

Tiedän roolini ja tehtäväni riskienarvioinnissa

Vastuut riskienarvioinnista ja -hallinnasta ovat selkeät



Vastaa väittämiin. 

Mikäli väittämä ei koske sinua, ohita rivi. 

1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa 

mieltä, 4 täysin samaa mieltä. EOS = en osaa sanoa

1 2 3 4 EOS

Pidän tärkeänä sitä, että riskienarviointiin osallistuu 

työntekijöitä, asiantuntijoita ja päätösvallan omaavia

Riskienarviointeihimme osallistuu jäseniä eri sidosryhmistä 

(esim. työterveyshuolto, urakoitsija, alihankkija)

Riskienarvioinnissa otetaan huomioon sidosryhmien 

mielipiteet ja toiminta

Jokainen riskienarviointiryhmän jäsen saa esittää huomionsa 

ja mielipiteensä riskienarvioinnissa

Riskienarvioinnin vetäjänä ohjaan riskienarviointitilaisuudet 

sujuvasti

Riskienarviointien tekemiseen kannustetaan

Riskienarviointien tuloksia hyödynnetään käytännössä

Tehdyistä riskienarvioinneista annetaan palautetta

Riskienarvioinnin tulokset käydään työntekijöiden kanssa läpi

Riskienarvioinneissa määritettyjen toimenpiteiden 

edistämisestä viestitään työntekijöille

Olen löytänyt vaaroja tai haittoja riskienarvioinnissa

Löytämäni vaarat tai haitat ovat johtaneet työn turvallisuutta 

parantaviin toimenpiteisiin

Olen tietoinen omaan työhöni liittyvistä riskeistä

Tunnistan tilanteet, jolloin riskienarviointi on tehtävä

Riskienarviointi ja sen tulokset dokumentoidaan ja 

raportoidaan niin, että riskienarvioinnin jokainen kohta on 

jälkikäteen ymmärrettävissä, todennettavissa ja toistettavissa

Osaan käyttää organisaationi 

riskienarviointilomaketta/työkalua

Riskienarviointia seurataan ja katselmoidaan säännöllisesti

Riskienarviointien katselmointi organisaatiossamme sisältää 

eri toimipisteiden/yksiköiden riskienarviointien vertailun

Myös jäännösriskin arvioiminen kuuluu riskienarviointiin

Työsuojeluorganisaatiota osallistetaan riittävästi 

riskienarvioinnissa ja -hallinnassa

Ymmärrän, mitä eri todennäköisyydet ja seuraukset 

tarkoittavat riskienarvioinnissa

Tiedän, miten riskin suuruus määritetään

Tiedän, miten riskin merkitys arvioidaan



Vastaa väittämiin. 

Mikäli väittämä ei koske sinua, ohita rivi. 

1 täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa 

mieltä, 4 täysin samaa mieltä. EOS = en osaa sanoa

1 2 3 4 EOS

Yksikköni riskienarvioinnista ja -hallinnasta vastaa 

organisaation johto

Yksikköni riskienarvioinnista ja -hallinnasta vastaa 

turvallisuuspäällikkö

Yksikköni riskienarvioinnista ja -hallinnasta vastaa yksikön 

esihenkilö

Mikäli koit, että riskienarvioinnin vetäjällä ei ole riittävää osaamista ja koulutusta 

riskienarvioinnin tekemiseen ja johtamiseen, mihin hän tarvitsisi lisäkoulutusta tai -

perehdytystä?

Mikäli koit, että riskienarviointiin osallistuvat eivät ole saaneet riittävästi 

riskienarviointikoulutusta, millaista lisäkoulutusta tai -perehdytystä he mielestäsi tarvitsevat?

Mikäli koit, että saamasi koulutus ja osaamisesi riskienarvioinnin tekemiseen on 

puutteellista, minkälaista koulutusta tai perehdytystä kaipaat?



Miten haluaisit osallistua riskienarviointiin?

Antamalla palautetta tehdystä riskienarvioinnista

Antamalla taustatietoja riskienarviointia varten

Keräämällä taustatietoja riskienarviointia varten

Kommentoimalla ennakkoon riskienarvioinnin kohdetta

Osallistumalla riskienarviointitilaisuuteen

Osallistumalla suoritetun riskienarvioinnin läpikäyntiin

Osallistumalla toimenpiteiden määrittelyyn

En halua osallistua

Kouluttamalla

Laittamalla tulosteet työntekijöiden nähtäville

Ohjatuilla keskusteluilla

Ohjeistuksessa

Perehdytyksessä

Tiedottamalla

Tiimissä omaehtoisesti työkavereiden kanssa keskustellen

Millaisia riskienarviointiin liittyviä tavoitteita työyhteisölläsi on?

Mikäli vastasit "En halua osallistua", miksi et haluaisi osallistua riskienarviointiin?

Millaisia riskienarviointiin liittyviä tavoitteita sinulla on?

Työhön liittyviä vaaroja ja riskejä käydään työntekijöiden kanssa läpi



Valitse enintään viisi tapaa, joilla haluaisit riskienarviointia 

kehitettävän työpaikallasi

Kehittämällä esihenkilöiden toimintaa ja osaamista

Kehittämällä organisaation toimintatapoja

Kehittämällä riskienarviointilomaketta

Ohjeistamalla riskienarvioinnin toteutus selkeästi

Perehdyttämällä riskienarviointiin

Selkeyttämällä riskienarviointijärjestelmää

Tarjoamalla enemmän koulutusta riskienarviointiin

Tuomalla esiin onnistumisia

Valmistautumalla riskienarviointiin etukäteen

Varmistamalla riittävät resurssit

Vertailemalla tehtyjä riskienarviointeja toisiinsa

Viestimällä riskienarvioinnista enemmän

Valitse enintään neljä tapaa, joilla haluaisit 

riskienarviointiosaamista parannettavan työpaikallasi

Edistämällä turvallisuuskeskustelukäytäntöjä 

Käyttämällä vakuutusyhtiön tarjoamaa tukea

Määrittämällä vastuut ja roolit

Ohjeistamalla riskienarvioinnin toteutus selkeästi

Perehdyttämällä riskienarviointiin

Mentortoiminnalla (kokeneempi - kokemattomampi pari)

Kehittämällä riskienarvioinnin läpikäynnin kuittauskäytäntöä

Määrittämällä yhdenmukaiset riskienhallintaan liittyvät prosessit ja mallit

Hyödyntämällä riskienarviointien tuloksia yleisemmin toiminnan 

kehittämisessä

Tekemällä koosteen oman alueen riskeistä (esim. top riskilista)

Tekemällä riskienarvioinnin dokumentoinnista sujuvampaa

Tekemällä riskienarviointeja ristiin toisen tiimin kanssa

Tekemällä yksityiskohtaisempia riskienarviointeja työn eri vaiheista

Varmistamalla, että riskienarviointiin osallistuu tarvittavat henkilöt

Järjestämällä koulutuksia ja valmennuksia riskienarvioinnista

Järjestämällä koulutuksia ja valmennuksia turvallisista työskentelytavoista

Määrittelemällä riskimatriisi selkeästi (selitetään sanallisesti, mitä 

todennäköisyys ja seurausten vakavuus tarkoittaa eri tekijöille, kuten fyysisille 

ja kemiallisille tekijöille)

Määrittämällä yhdenmukaiset riskienhallintaan liittyvät prosessit ja mallit

Nostamalla esiin ajankohtaisia teemoja (mm. esimerkkitapausten jakaminen)

Ottamalla riskienarviointien tuloksia osaksi arkipäivän 

päätöksentekoa

Suorittamalla riskienarviointi yhdessä työntekijöitä osallistamalla, 

asiantuntijoiden ja eri alueiden esimiesten kanssa
Suorittamalla yhteisiä riskikatselmuksia (useamman henkilön tai useamman 

alueen kesken) 



(jatkoa edelliseltä sivulta)
Tarjoamalla asiantuntijatukea

Tarjoamalla helppokäyttöiset työkalut

Vertailemalla tehtyjä riskienarviointeja keskenään

Mikäli työsuojeluorganisaatiota ei osallisteta riittävästi riskienarvioinnissa ja -hallinnassa, miten 

toimintaa tulisi kehittää?

Viestimällä riskienarvioinnin eri vaiheista, merkityksestä ja esiin nousseista 

asioista


