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Materiaalipaketti 

Materiaalipaketin työkalut on tarkoitettu organisaatioiden tueksi työturvallisuuden 
riskienarviointiosaamisen ja riskienarvioinnin onnistumisen arvioinnin tueksi. Tutkimuksessa 
tuotettua tietoa ja työvälineitä voidaan hyödyntää työpaikoilla kehittämään työn 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvää riskienarviointia vastaamaan paremmin 
työpaikkojen omia tarpeita. Taulukkoon 1 on koottu erilaiset työkalut sekä niiden 
käyttökohteet. 

 Työkaluja riskienarviointiosaamisen tukemiseen ja riskienarvioinnin 
onnistumisen arviointiin. 

Työkalu Mihin liittyy 

Mittaristo Onnistumisen arviointi 

Kysely Osaamisen arviointi 

Vetäjän tarkistuslista 
Riskienarvioinnin onnistumisen ja 

riskienarviointiosaamisen tukeminen 

Riskienhallinnan prosessikaavio 
Riskienarvioinnin onnistumisen ja 

riskienarviointiosaamisen tukeminen 

Excel-työkalu 
Riskienarvioinnin onnistumisen ja 

riskienarviointiosaamisen tukeminen 

Huoneen taulut 
Riskienarvioinnin onnistumisen ja 

riskienarviointiosaamisen tukeminen 

Yleisiä kehitystarpeita ja -ehdotuksia 
Riskienarvioinnin onnistumisen ja 

riskienarviointiosaamisen tukeminen 

 

Tähän oppaaseen on koottu kaikki RiskiOnni-hankkeessa kehitetyt materiaalit, jotka löytyvät 
https://projects.tuni.fi/riskionni/materiaalipaketti/ sivuilta. Loppuraportissa on kuvattu 
hankkeen vaiheet ja materiaalipakettiin koottujen työkalujen kehittäminen. 

Materiaalipaketti on saatavilla julkiseen käyttöön. Materiaalit voidaan ladata ja niitä voidaan 
käyttää maksutta, mutta RiskiOnni-hanke tai sen julkaisu on mainittava lähteenä, kun 
materiaalia käytetään. 

 

RiskiOnni-hankkeen tutkijat, 1/2023 

https://projects.tuni.fi/riskionni/materiaalipaketti/
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Mittaristo, itsearviointityökalu 

Mittariston käyttötarkoitus 

Tämä työkalu käsittelee työturvallisuuden riskienarviointia. Mittaristo on tarkoitettu 
organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi sekä orientaatioksi organisaation tilanteen 
tarkasteluun. Mittaristoa voi hyödyntää muun muassa työturvallisuuden riskienarviointien 
suunnittelun apuna, toteutuneiden riskienarviointien katselmoinnissa, sekä 
työturvallisuuden riskienarviointiprosessien kehittämisessä. Kyseessä on 
itsearviointityökalu, jolloin mittariston käyttöönottajat suorittavat itse arvioinnin ja tekevät 
päätökset kehittämiskohteista tulosten perusteella. Mittaristoa ei ole tarkoitus käyttää 
jokaisen suoritetun riskienarvioinnin jälkeen, vaan katselmoinnin apuvälineenä. 

Mittaristoa voi käyttää kolmella eri tasolla: 
1) organisaation laajuinen toteutuneiden riskienarviointien katselmointi, 
2) esihenkilön/lähijohdon suorittama toteutuneiden riskienarviointien seuraaminen, sekä 
3) työntekijöiden mielipiteiden selvittäminen ja tulosten vertaaminen organisaatio- ja 
esihenkilötason vastauksiin. 

Organisaation työturvallisuuden riskienhallinnasta vastaava henkilö/ryhmä määrittää 
ensimmäisellä ja toisella tasolla tarkasteltavien työturvallisuuden riskienarviointien määrän 
ja katselmointien tiheyden. Kolmatta tasoa voi käyttää kyselynomaisesti ja verrata 
työntekijöiden vastauksia katselmointeihin, jotta saadaan selville, eroavatko työntekijöiden 
kokemukset johdon kokemuksista. 

Vastaaminen 

Jokaista kohtaa tarkastellaan asteikolla 1 – 4 (1 = eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = 
jokseenkin samaa mieltä, ja 4 = samaa mieltä). EOS = ei osaa sanoa. Tarkasteltavat 
kysymykset alkavat taulukoissa riviltä kaksi. Mikäli vastaajia on yksi, merkitse valittu arvo 
kirjaimella x. Mikäli taulukkoon merkataan useamman vastaajan vastaukset, merkitse 
väittämän kohtaan numeroin, montako vastausta kukin vastausvaihtoehto sai. 

Valitse vaihtoehto, jonka koet parhaiten kuvaavan omaa organisaatiotasi. Vastaa 
kysymyksiin mahdollisimman realistisesti ja rehellisesti sen mukaan, millainen yleiskuva 
sinulla on kunkin väittämän tilasta. Kaikki mittariston kohdat eivät välttämättä sovellu 
jokaiselle organisaatiolle. Tällöin väittämän voi ohittaa tai valita kohdan EOS. 

Tulossivu löytyy Excelin viidenneltä välilehdeltä. Vastaukset lasketaan yhteen teemoittain 
jokaiselle eri tasolle. Kuudennella välilehdellä verrataan samoja / hyvin samankaltaisia 
väittämiä eri vastaajatasojen kesken. Voit kerätä vastauksia esimerkiksi tulostettavilla 
kyselyillä, mutta mikäli haluat käyttää Excelin vertailevia ominaisuuksia välilehdellä kuusi, on 
vastaukset siirrettävä taulukkoon. 
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Käyttötasot 

Organisaatiotaso – Organisaation työturvallisuuden riskienhallinnasta vastaava 
henkilö/ryhmä katselmoi toteutuneet työturvallisuuden riskienarvioinnit ja nostaa esille 
kehitystarpeita ja ehdotuksia. Katselmoinnissa riskienarviointiprosessin jokainen kohta 
mennään mittariston väittämien avulla läpi, jotta kehitystä vaativat osa-alueet 
paikannetaan. Vertaamalla eri toimipisteiden/palvelupisteiden/yksiköiden riskienarviointeja 
ja niiden tuloksia toisiinsa, voidaan tunnistaa mahdolliset laatuerot, yleisimmät riskit sekä 
organisaatiotasolla tarvittavat toimenpiteet. Katselmoinnin tuloksia on tarkoitus käyttää 
riskienarviointitoiminnan kehittämisessä. 

Esihenkilön/lähijohdon suorittama toteutuneiden riskienarviointien seuraaminen – 
Esihenkilö seuraa oman toimipisteensä/palvelupisteensä/yksikkönsä työturvallisuuden 
riskienarviointien toteuttamista. Toteutuneet riskienarvioinnit mennään mittariston 
kysymysten avulla läpi, jotta kehitystä vaativat osa-alueet paikannetaan. Tarkastelun 
tuloksia on tarkoitus käyttää riskienarviointitoiminnan kehittämisessä. 

Työntekijöiden näkemys työturvallisuuden riskienarvioinnista – Työntekijöiden näkemykset 
työturvallisuuden riskienarvioinnista auttavat paikantamaan kehitystä vaativat osa-alueet. 
Lisäksi on hyvä tarkastella sitä, eroavatko työntekijöiden ja johdon mielipiteet toisistaan. 

Esimerkkejä käyttötilanteista 

Työpaja 

• Järjestetään työpaja, jossa arvioidaan organisaation riskienarviointiprosessin tasoa 
organisaatiotason väittämien avulla. 

• Järjestetään työpaja, jossa katselmoidaan toteutuneita riskienarviointeja ja 
arvioidaan niiden onnistumista organisaatio- ja esihenkilötason väittämiä 
hyödyntäen. 

Koulutus 

• Tarkastellaan toteutuneita riskienarviointeja itsearviointityökalun avulla, jolloin 
voidaan oppia kohdentamaan huomio oikein. 

• Tutustutaan väittämien avulla siihen, mitä kaikkea onnistuneessa 
riskienarviointiprosessissa ja riskienarvioinnissa tulee ottaa huomioon. 

Kysely 

• Kerätään henkilökunnan näkemyksiä käyttämällä työkalua kyselynä. 
• Kyselyllä kerättyjä vastauksia voi käyttää keskustelun pohjana miettiessä 

riskienarviointiprosessin kehittämiskohteita. 
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Esimerkkejä vastaamisesta  

 

 

 

Väittämät eri käyttötasoille 

 

Organisaatiotaso     

Vastaa väittämään (huom. merkkaa vastauksesi kirjaimella x tai 
numeroin sen mukaan, montako vastausta kukin 
vastausvaihtoehto sai) 

1 2 3 4 

          

Teema: Yleisesti riskienarviointiin liittyen         

Organisaatio on määritellyt riskienarvioinnin tavoitteet         

Taustatiedot (esimerkiksi työpaikkaselvitys, aiemmin tapahtuneet 
läheltä piti-tilanteet ja tapaturmat, mittaukset) ovat 
riskienarviointiryhmän saatavilla 

        

Riskienarviointi on suoritettu työn kaikille vaiheille         

Riskienarviointi on ajoitettu säännöllisesti tehtäväksi         

Riskienarviointia seurataan ja katselmoidaan säännöllisesti          

Riskienarviointeja verrataan eri toimipisteiden kesken         

Esimerkki yhden vastaajan vastauksista / merkintätavasta:

Esimerkki useamman vastaajan (n = 9) vastauksista / merkintätavasta:
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Riskienarvioinnissa on otettu huomioon sidosryhmien mielipiteet ja 
toiminta (esim. yhteinen työpaikka) 

        

Ohjeistus on helposti kaikkien saatavilla         

Ohjeistus on ajan tasalla         

Ohjeistuksessa mennään riskienarvioinnin kaikki vaiheet läpi         

Riskienarvioinnin vetäjä on saanut koulutusta käytössä olevaan 
riskienarviointimenetelmään ja tilaisuuden vetämiseen  

        

Esihenkilö on saanut koulutusta riskienarvioinnista ja -hallinnasta         

Riskienarviointiin on osallistunut eri henkilöstöryhmiä eri vaiheissa 
(mukana päättäjiä - asiantuntijoita - työntekijöitä) 

        

          

Teema: Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu         

Arviointiin on osallistunut henkilö, joka tuntee arvioitavan kohteen 
hyvin 

        

Riskienarviointiryhmän koko on soveltunut arvioinnin laajuuteen 
(yleensä 3-5 henkilöä) 

        

Riskienarvioinnissa on hyödynnetty tarvittaessa oman ryhmän 
ulkopuolista henkilöä (esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntija) 

        

Yksittäisen riskienarviointisession kesto on rajattu noin 2-3 tuntiin         

Riskienarviointisession kohde on rajattu laajuudeltaan sopivaksi 
(esim. tietty tehtävä tai tehtävän osa) 

        

          

Teema: Riskienarviointiryhmän osaaminen         

Riskienarviointiryhmällä on ollut riittävästi osaamista tunnistaa ja 
huomioida vaara- ja haittatekijät sekä vaaratilanteet: 

        

Psykososiaaliset kuormitustekijät (kuten työn organisointi, 
työkuorma, työaika, syrjinnästä valittaneiden henkilöiden 
huono kohtelu, häirintä ja kiusaaminen) 

        

Ihmisen, järjestelmien ja koneiden vuorovaikutus sekä 
käytettävyys 

        

Työpaikan fyysinen rakenne, välineet ja laitteet, ja 
materiaalit  

        

Työn suoritustavasta aiheutuvat vaarat         

Fysikaaliset tekijät (kuten melu, valaistus ja tärinä)         

Kemikaaliset tekijät (kuten kemikaalit, savut, huurut ja 
pöly) 

        

Biologiset tekijät (bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet 
ja loiset) 

        

Fyysinen kuormitus (kuten työasennot, työliikkeet, 
liikkuminen ja fyysisen voiman käyttö) 

        

Muut vaara- ja haittatekijät         

          

Teema: Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi         

Riskin suuruuden määrittämisen yhteydessä on tarkasteltu:         

vaaratilanteesta aiheutuvien keskeisten skenaarioiden 
seurausten vakavuuksia ja niiden todennäköisyyksiä 
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nykyisten hallintakeinojen vaikuttavuutta         

Riskin merkityksen arvioinnissa on huomioitu:         

vaatiiko riski toimenpiteitä          

vaatiiko riski lisäanalyyseja         

vaatiiko riski muutoksia nykyisiin hallintakeinoihin         

Riski käsiteltiin objektiivisesti (ei yli-tai aliarviointia, ennakkoluulot 
ja olettamukset eivät vaikuttaneet riskianalyysiin, ovatko esim. 
perustelut ja kuvaukset objektiivisia) 

        

          

Teema: Toimenpiteiden määrittely         

Riskin pienentämiseksi on perustettu tarvittaessa ryhmä, joka 
suunnittelee ja arvioi toimenpiteen/toimenpiteet 

        

Toimenpiteiden vaikutus muuhun työympäristöön on huomioitu          

On huomioitu, että riskin vähentäminen voi vaatia useamman 
toimenpiteen 

        

Valitun toimenpiteen/toimenpiteiden toteutus on aikataulutettu         

Valitu(i)lle toimenpiteelle/toimenpiteille on asetettu vastuuhenkilö         

          

Teema: Jäännösriskin käsittely         

Toimenpiteiden valmistumisen jälkeen on arvioitu jäännösriski         

Tehdyn toimenpiteen vaikutus työympäristöön on arvioitu         

Riskin pienentämistä on jatkettu, mikäli jäännösriski ei ollut 
hyväksyttävissä 

        

          

Teema: Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta          

Riskienarviointi, sen vaiheet ja sen tulokset on dokumentoitu ja 
raportoitu niin, että riskienarvioinnin jokainen kohta on jälkikäteen 
ymmärrettävissä, todennettavissa ja uudelleen toistettavissa 

        

Riskienarviointiin osallistuneet henkilöt ovat saaneet palautetta 
suoritetun riskienarvioinnin laadusta 

        

Riskienarviointiprosessi käydään läpi oppimistarkoituksessa         

Riskienarvioinnissa tuotettua tietoa käytetään perehdytyksessä         

Riskienarviointien ja katselmointien tuloksia hyödynnetään 
riskienarviointitoiminnan kehittämisessä 

        

Riskienarvioinnin tuloksia hyödynnetään laajasti yrityksen 
toiminnan kehittämisessä ja päätösten teossa 

        

Riskienarvioinnista on viestitty päättäville tahoille selkeästi         

Riskienarvioinnin tulokset on käsitelty työntekijöiden kanssa         

Riskienarviointien onnistumisia tuodaan esille          
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Esihenkilötaso     

Vastaa väittämään (huom. merkkaa vastauksesi kirjaimella x tai 
numeroin sen mukaan, montako vastausta kukin 
vastausvaihtoehto sai) 

1 2 3 4 

          

Teema: Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu         

Arviointiin osallistui henkilö, joka tuntee arvioitavan kohteen hyvin          

Riskienarviointiryhmän koko soveltui arvioinnin laajuuteen (yleensä 
3-5 henkilöä) 

        

Riskienarvioinnissa hyödynnettiin tarvittaessa oman ryhmän 
ulkopuolista henkilöä (esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntija) 

        

Riskienarvioinnin tarkoitus oli osallistujien tiedossa         

Yksittäisen riskienarviointisession kesto rajattiin noin 2-3 tuntiin         

Riskienarviointisession kohde rajattiin laajuudeltaan sopivaksi 
(esim. tietty tehtävä tai tehtävän osa) 

        

Riskienarvioinnista tiedotettiin hyvissä ajoin niille, joihin arviointi 
vaikuttaa 

        

Käytössä oleva taustamateriaali vastasi rajattua kohdetta 
(esimerkiksi työpaikkaselvitys, aiemmin tapahtuneet läheltä piti-
tilanteet ja tapaturmat, mittaukset) 

        

          

Teema: Riskienarviointiryhmän osaaminen         

Riskienarviointiryhmällä oli riittävästi osaamista tunnistaa ja 
huomioida vaara- ja haittatekijät sekä vaaratilanteet: 

        

Psykososiaaliset kuormitustekijät (kuten työn organisointi, 
työkuorma, työaika, syrjinnästä valittaneiden henkilöiden 
huono kohtelu, häirintä ja kiusaaminen) 

        

Ihmisen, järjestelmien ja koneiden vuorovaikutus sekä 
käytettävyys 

        

Työpaikan fyysinen rakenne, välineet ja laitteet, ja 
materiaalit  

        

Työn suoritustavasta aiheutuvat vaarat         

Fysikaaliset tekijät (kuten melu, valaistus ja tärinä)         

Kemikaaliset tekijät (kuten kemikaalit, savut, huurut ja 
pöly) 

        

Biologiset tekijät (bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet 
ja loiset) 

        

Fyysinen kuormitus (kuten työasennot, työliikkeet, 
liikkuminen ja fyysisen voiman käyttö) 

        

Muut vaara- ja haittatekijät         

          

Teema: Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi         

Riskin suuruuden määrittämisen yhteydessä tarkasteltiin:         

vaaratilanteesta aiheutuvien keskeisten skenaarioiden 
seurausten vakavuuksia ja niiden todennäköisyyksiä 

        

nykyisten hallintakeinojen vaikuttavuutta         
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Riskin merkityksen arvioinnissa huomioitiin:         

vaatiiko riski toimenpiteitä          

vaatiiko riski lisäanalyyseja         

vaatiiko riski muutoksia nykyisiin hallintakeinoihin         

Riski käsiteltiin objektiivisesti (ei yli- tai aliarviointia, ennakkoluulot 
ja olettamukset eivät vaikuttaneet riskianalyysiin, ovatko esim. 
perustelut ja kuvaukset objektiivisia) 

        

          

Teema: Toimenpiteiden määrittely         

Toimenpiteiden valinnassa käytettiin seuraavaa hallintakeinojen 
hierarkiaa: 1) vaaran poistaminen, 2) prosessien, toimintojen, 
materiaalien, välineiden tai laitteiden korvaaminen vähemmän 
vaarallisilla vaihtoehdoilla, 3) tekniset hallintakeinot ja työn 
uudelleenorganisointi, 4) hallinnolliset ohjauskeinot, myös 
koulutus, ja 5) asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö. 

        

Riskin pienentämiseksi perustettiin tarvittaessa ryhmä, joka 
suunnittelee ja arvioi toimenpiteen/toimenpiteet 

        

Riskin pienentämiseksi pohdittiin eri vaihtoehtojen vaikuttavuutta 
ja toteutukseen kuluvia resursseja 

        

Toimenpiteiden vaikutus muuhun työympäristöön huomioitiin          

Huomioitiin, että riskin vähentäminen voi vaatia useamman 
toimenpiteen 

        

Valitun toimenpiteen/toimenpiteiden toteutus suunniteltiin, 
aikataulutettiin ja vastuutettiin 

        

          

Teema: Jäännösriskin käsittely         

Toimenpiteiden valmistumisen jälkeen arvioitiin jäännösriski         

Arvioitiin tehdyn toimenpiteen vaikutus työympäristöön          

Riskin pienentämistä jatkettiin, mikäli jäännösriski ei ollut 
hyväksyttävissä 

        

          

Teema: Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta          

Riskienarviointi, sen vaiheet ja sen tulokset dokumentoitiin ja 
raportoitiin niin, että riskienarvioinnin jokainen kohta on 
jälkikäteen ymmärrettävissä, todennettavissa ja uudelleen 
toistettavissa 

        

Riskienarviointiin osallistuneet henkilöt saivat palautetta suoritetun 
riskienarvioinnin laadusta 

        

Riskienarvioinnista viestittiin päättäville tahoille selkeästi         

Riskienarvioinnin tulokset käsiteltiin työntekijöiden kanssa         

Työntekijät ovat tietoisia toimenpiteiden edistymisestä         

Riskienarvioinnin onnistumisia tuotiin esille         
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Työntekijätaso 

Vastaa väittämään (huom. merkkaa vastauksesi kirjaimella x tai 
numeroin sen mukaan, montako vastausta kukin 
vastausvaihtoehto sai) 

1 2 3 4 

          

Teema: Yleisesti riskienarviointiin liittyen         

Taustatiedot (esimerkiksi työpaikkaselvitys, aiemmin tapahtuneet 
läheltä piti-tilanteet ja tapaturmat, mittaukset) ovat 
riskienarviointiryhmän saatavilla 

        

Riskienarviointi on suoritettu työn kaikille vaiheille         

Ohjeistus on helposti kaikkien saatavilla         

Ohjeistus on ajan tasalla         

Ohjeistuksessa mennään riskienarvioinnin kaikki vaiheet läpi         

Riskienarvioinnin vetäjällä on mielestäni riittävä osaaminen ja 
koulutus riskienarvioinnin tekemiseen ja johtamiseen 

        

          

Teema: Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu         

Arviointiin osallistui henkilö, joka tuntee arvioitavan kohteen hyvin          

Riskienarvioinnin tarkoitus oli osallistujien tiedossa         

Riskinarviointisession kohde rajattiin laajuudeltaan sopivaksi (esim. 
tietty tehtävä tai tehtävän osa) 

        

Riskienarvioinnista tiedotettiin hyvissä ajoin niille, joihin arviointi 
vaikuttaa 

        

          

Teema: Riskienarviointiryhmän osaaminen         

Riskienarviointiryhmällä oli riittävästi osaamista tunnistaa ja 
huomioida vaara- ja haittatekijät sekä vaaratilanteet: 

        

Psykososiaaliset kuormitustekijät (kuten työn organisointi, 
työkuorma, työaika, syrjinnästä valittaneiden henkilöiden 
huono kohtelu, häirintä ja kiusaaminen) 

        

Ihmisen, järjestelmien ja koneiden vuorovaikutus sekä 
käytettävyys 

        

Työpaikan fyysinen rakenne, välineet ja laitteet, ja 
materiaalit  

        

Työn suoritustavasta aiheutuvat vaarat         

Fysikaaliset tekijät (kuten melu, valaistus ja tärinä)         

Kemikaaliset tekijät (kuten kemikaalit, savut, huurut ja 
pöly) 

        

Biologiset tekijät (bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet 
ja loiset) 

        

Fyysinen kuormitus (kuten työasennot, työliikkeet, 
liikkuminen ja fyysisen voiman käyttö) 

        

Muut vaara- ja haittatekijät         

          

Teema: Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi         

Riskin suuruuden määrittämisen yhteydessä tarkasteltiin:         
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vaaratilanteesta aiheutuvien keskeisten skenaarioiden 
seurausten vakavuuksia ja niiden todennäköisyyksiä 

        

nykyisten hallintakeinojen vaikuttavuutta         

Riskin merkityksen arvioinnissa huomioitiin:         

vaatiiko riski toimenpiteitä          

vaatiiko riski lisäanalyyseja         

vaatiiko riski muutoksia nykyisiin hallintakeinoihin         

Riski käsiteltiin objektiivisesti (ei yli-tai aliarviointia, ennakkoluulot 
ja olettamukset eivät vaikuttaneet riskianalyysiin, ovatko esim. 
perustelut ja kuvaukset objektiivisia) 

        

          

Teema: Toimenpiteiden määrittely         

Toimenpiteiden valinnassa käytettiin seuraavaa hallintakeinojen 
hierarkiaa: 1) vaaran poistaminen, 2) prosessien, toimintojen, 
materiaalien, välineiden tai laitteiden korvaaminen vähemmän 
vaarallisilla vaihtoehdoilla, 3) tekniset hallintakeinot ja työn 
uudelleenorganisointi, 4) hallinnolliset ohjauskeinot, myös 
koulutus, ja 5) asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö. 

        

Toimenpiteiden vaikutus muuhun työympäristöön huomioitiin          

          

Teema: Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta          

Riskienarviointi, sen vaiheet ja sen tulokset dokumentoitiin ja 
raportoitiin niin, että riskienarvioinnin jokainen kohta on 
jälkikäteen ymmärrettävissä, todennettavissa ja uudelleen 
toistettavissa 

        

Riskienarviointiin osallistuneet henkilöt saavat palautetta 
suoritetun riskienarvioinnin laadusta 

        

Riskienarvioinnin tuloksia käsitellään työntekijöiden kanssa         

Työntekijät ovat tietoisia toimenpiteiden edistymisestä         

Riskienarvioinnin onnistumisia tuodaan esille         
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Tulossivu 

 

Väittämien vertailu 

 

Teema Eri mieltä
Jokseenkin 

eri mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Samaa 

mieltä
EOS

Organisaatiotaso
Yleisesti riskienarviointiin liittyen 0 0 0 0 #REF!

Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointiryhmän osaaminen 0 0 0 0 #REF!

Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi 0 0 0 0 #REF!

Toimenpiteiden määrittely 0 0 0 0 #REF!

Jäännösriskin käsittely 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta 0 0 0 0 #REF!

Yhteensä #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Esihenkilötaso
Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointiryhmän osaaminen 0 0 0 0 #REF!

Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi 0 0 0 0 #REF!

Toimenpiteiden määrittely 0 0 0 0 #REF!

Jäännösriskin käsittely 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta 0 0 0 0 #REF!

Yhteensä #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Työntekijätaso
Yleisesti riskienarviointiin liittyen 0 0 0 0 #REF!

Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointiryhmän osaaminen 0 0 0 0 #REF!

Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi 0 0 0 0 #REF!

Toimenpiteiden määrittely 0 0 0 0 #REF!

Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta 0 0 0 0 #REF!

Yhteensä #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Väittämä Vastaajataso Eri mieltä
Jokseenkin 

eri mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä
Samaa mieltä EOS

Yleisesti riskienarviointiin liittyen
Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Työntekijätaso 0 0 0 0 #REF!

Käytössä oleva taustamateriaali vastasi rajattua kohdetta (esimerkiksi 

työpaikkaselvitys, aiemmin tapahtuneet läheltä piti-tilanteet ja tapaturmat, 

mittaukset)

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Työntekijätaso 0 0 0 0 #REF!

Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Työntekijätaso 0 0 0 0 #REF!

Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Työntekijätaso 0 0 0 0 #REF!

Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Työntekijätaso 0 0 0 0 #REF!

Riskienarvioinnin vetäjä on saanut koulutusta käytössä olevaan 

riskienarviointimenetelmään ja tilaisuuden vetämiseen Organisaatiotaso
0 0 0 0 #REF!

Riskienarvioinnin vetäjällä on mielestäni riittävä osaaminen ja koulutus 

riskienarvioinnin tekemiseen ja johtamiseen Työntekijätaso
0 0 0 0 #REF!

Taustatiedot (esimerkiksi työpaikkaselvitys, aiemmin tapahtuneet läheltä piti-

tilanteet ja tapaturmat, mittaukset) ovat riskienarviointiryhmän saatavilla

Riskienarviointi on suoritettu työn kaikille vaiheille

Ohjeistus on helposti kaikkien saatavilla

Ohjeistus on ajan tasalla

Ohjeistuksessa mennään riskienarvioinnin kaikki vaiheet läpi
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Työturvallisuuden riskienarviointien suunnittelu
Organisaatiotaso 0 0 0 0 #REF!

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Arviointiin on osallistunut / osallistui henkilö, joka tuntee arvioitavan kohteen 

hyvin

Riskienarviointiryhmän koko on soveltunut / soveltui arvioinnin laajuuteen 

(yleensä 3-5 henkilöä)

Riskienarvioinnissa on hyödynnetty / hyödynnettiin tarvittaessa oman ryhmän 

ulkopuolista henkilöä (esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntija)

Riskienarvioinnin tarkoitus oli osallistujien tiedossa

Yksittäisen riskienarviointisession kesto on rajattu / rajattiin noin 2-3 tuntiin

Riskienarviointisession kohde on rajattu / rajattiin laajuudeltaan sopivaksi (esim. 

tietty tehtävä tai tehtävän osa)

Riskienarvioinnista tiedotettiin hyvissä ajoin niille, joihin arviointi vaikuttaa

Riskienarviointiryhmän osaaminen
Riskienarviointiryhmällä on ollut / oli riittävästi osaamista tunnistaa ja huomioda 

vaara- ja haittatekijät sekä vaaratilanteet:

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Kemikaaliset tekijät (kuten kemikaalit, savut, huurut ja pöly)

Biologiset tekijät (bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet ja loiset)

Fyysinen kuormitus (kuten työasennot, työliikkeet, liikkuminen ja fyysisen 

voiman käyttö)

Muut vaara- ja haittatekijät

Fysikaaliset tekijät (kuten melu, valaistus ja tärinä)

Psykososiaaliset kuormitustekijät (kuten työn organisointi, työkuorma, työaika, 

syrjinnästä valittaneiden henkilöiden huono kohtelu, häirintä ja kiusaaminen)

Ihmisen, järjestelmien ja koneiden vuorovaikutus sekä käytettävyys

Työpaikan fyysinen rakenne, välineet ja laitteet, ja materiaalit 

Työn suoritustavasta aiheutuvat vaarat

Riskin suuruuden määrittäminen ja merkityksen arviointi

Riskin suuruuden määrittämisen yhteydessä on tarkasteltu / tarkasteltiin:

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Riskin merkityksen arvioinnissa on huomioitu / huomioitiin:

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

vaaratilanteesta aiheutuvien keskeisten skenaarioiden seurausten vakavuuksia 

ja niiden todennäköisyyksiä

nykyisten hallintakeinojen vaikuttavuutta

vaatiiko riski toimenpiteitä 

vaatiiko riski lisäanalyyseja

vaatiiko riski muutoksia nykyisiin hallintakeinoihin

Riski käsiteltiin objektiivisesti (ei yli-tai aliarviointia, ennakkoluulot ja olettamukset 

eivät vaikuttaneet riskianalyysiin, ovatko esim. perustelut ja kuvaukset 

objektiivisia)
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Alla olevasta linkistä voit ladata käyttöösi itsearviointityökalun. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/a3596648-mittaristo-materiaalipakettiin.xlsx 

Työkalun ominaisuudet esitellään lyhyesti linkistä avautuvalla videolla. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/a62895e5-itsearviointityokalu.mp4 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteiden määrittely

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Valitun toimenpiteen/toimenpiteiden toteutus on aikataulutettu Organisaatiotaso 0 0 0 0

Valitu(i)lle toimenpiteelle/toimenpiteille on asetettu vastuuhenkilö Organisaatiotaso 0 0 0 0

Valitun toimenpiteen/toimenpiteiden toteutus suunniteltiin, aikataulutettiin ja 

vastuutettiin
Esihenkilötaso 0 0 0 0

Toimenpiteiden vaikutus muuhun työympäristöön on huomioitu / huomioitiin

On huomioitu / Huomioitiin, että riskin vähentäminen voi vaatia useamman 

toimenpiteen

Riskin pienentämiseksi on perustettu / perustettiin tarvittaessa ryhmä, joka 

suunnittelee ja arvioi toimenpiteen/toimenpiteet

Toimenpiteiden valinnassa käytettiin seuraavaa hallintakeinojen hierarkiaa:  1) 

vaaran poistaminen, 2) prosessien, toimintojen, materiaalien, välineiden tai 

laitteiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla, 3) tekniset 

hallintakeinot ja työn uudelleenorganisointi, 4) hallinnolliset ohjauskeinot, myös 

koulutus, ja 5) asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Jäännösriskin käsittely
Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Toimenpiteiden valmistumisen jälkeen on arvioitu / arvioitiin jäännösriski

Tehdyn toimenpiteen vaikutus työympäristöön on arvioitu / arvioitiin

Riskin pienentämistä on jatkettu / jatkettiin, mikäli jäännösriski ei ollut 

hyväksyttävissä

Riskienarviointien dokumentointi, viestintä ja seuranta 

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Organisaatiotaso 0 0 0 0

Esihenkilötaso 0 0 0 0

Työntekijätaso 0 0 0 0

Riskienarviointiin osallistuneet henkilöt ovat saaneet / saivat / saavat palautetta 

suoritetun riskienarvioinnin laadusta

Riskienarvioinnin tulokset on käsitelty / käsiteltiin / käsitellään työntekijöiden 

kanssa

Työntekijät ovat tietoisia toimenpiteiden edistymisestä

Riskienarviointien onnistumisia tuodaan / tuotiin / tuodaan esille 

Riskienarviointi, sen vaiheet ja sen tulokset on dokumentoitu / dokumentoitiin ja 

raportoitu / raportoitiin niin, että riskienarvioinnin jokainen kohta on jälkikäteen 

ymmärrettävissä, todennettavissa ja uudelleen toistettavissa

Riskienarvioinnista on viestitty / viestittiin päättäville tahoille selkeästi

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/a3596648-mittaristo-materiaalipakettiin.xlsx
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/a62895e5-itsearviointityokalu.mp4
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Riskienarvioinnin vetäjän tarkistuslista 

Riskienarvioinnin vetäjälle suunnattu tarkistuslista auttaa toteuttamaan työturvallisuuden 
riskienarvioinnin niin, että riskienarviointiprosessi täyttää onnistuneen riskienarvioinnin 
vaatimukset. Tarkistuslistaa voi käyttää riskienarvioinnin suunnittelun apuna ennen 
riskienarvioinnin aloitusta ja muistin tukena riskienarvioinnin aikana. Työturvallisuuden 
riskienhallinnasta vastaava henkilö/ryhmä määrittää oman organisaationsa käytänteidensä 
mukaisesti riskienarvioinnin tarkistuslistasta, mitkä osat riskienarvioinnin toteutuksen 
loppuvaiheista kuuluvat vetäjälle (toimenpiteiden määrittely, jäännösriskin arviointi ja 
dokumentointi ja viestintä)  

 

Voit ladata riskienarvioinnin vetäjän tarkistuslistan alla olevasta linkistä. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/a064a958-vetajan-muistilista-
materiaalipakettiin.pdf 

 

 

 

 

 

 

                                 

                 

                             

                                                         

                          

                        

                         

                        

     

                        

                     

                          

                     

                          

                         

                      

                  

             

             

                       

            

                          

                           

                          

                          

            

             

                  

                             

                         

                     

            

                           

                       

                 

                             

                         

            

                      

                 

                             

                          

                             

                             

     

                                

                   

                     

                           

                         

                        

              

                            

                       

                        

                  

                        

                  

                  

            

                 

                   

                        

                   

                    

                      

               

                 

                       

                         

                      

                 

                         

                 

              

                             

              

                             

              

                             

                    

                 

                   

                

                  

                           

                

                           

                    

                            

                    

                          

                         

                           

                       

                

                            

               

              

                

                   

            

                

                   

       

             

                        

                     

                          

                        

                     

                

                   

                    

              

                       

                

                      

                       

                      

                  

                    

               

             

                             

                           

                        

                 

                        

                          

             

                           

           

                            

             

                           

                         

                         

           

                   

                       

          

                       

             

                           

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/a064a958-vetajan-muistilista-materiaalipakettiin.pdf
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/a064a958-vetajan-muistilista-materiaalipakettiin.pdf
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Kysely 

Riskienarviointi on keskeinen työväline työpaikoilla. Yrityksissä ei kuitenkaan ole välttämättä 
tietoa siitä, millaista riskienarviointiosaaminen todellisuudessa on. Riskienarvioinnin 
kehittämisen tueksi hankkeessa kehitettiin kysely, jonka vastausten avulla voidaan selvittää 
henkilöstön käsityksiä työturvallisuuden riskienarvioinnin käytänteistä ja kehitystarpeista. 

Taustatietona kysytään vastaajan roolia organisaatiossa ja riskienarvioinnissa. Näiden 
tietojen perusteella tulosten analysoinnissa voidaan ottaa huomioon eri vastaajaryhmien 
näkemyksiä ja kokemuksia, sekä verrata saatuja tietoja organisaation käsitykseen. 
Vastausten perusteella saadaan selville kehityskohteita ja toisaalta voidaan verrata 
riskienarviointiosaamista organisaation eri osissa. Kyselyllä voidaan selvittää esimerkiksi, 
onko riskienarvioinnin tavoitteet ymmärretty organisaatiossa. Kyselyä voidaan käyttää koko 
organisaatiolle tai valitulle osalle. Tulosten perusteella valitaan kehitettävät asiat ja 
toimenpiteet. Toistamalla kysely tietyin väliajoin voidaan seurata, ovatko toimenpiteet 
vaikuttaneet kehitettävään asiaan. 

Kyselyyn vastaaminen 

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. 

 

 

Taustatiedot

Ikä vuosina

Työkokemus vuosina

työntekijä

esihenkilö

organisaation vastuuhenkilö (työturvallisuuden riskienhallintaan liittyen)

työsuojeluorganisaation jäsen

Roolini riskienarvioinnissa

riskienarvioinnin vetäjä

riskienarviointitiimin jäsen

en osallistu riskienarviointiin

Roolini organisaatiossa (voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli toimit useammassa roolissa)
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Voit ladata kyselyn pdf-versiona tai Excel-versiona alla olevasta linkistä 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/5e96eefb-kysely_materiaalipakettiin.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/5e96eefb-kysely_materiaalipakettiin.pdf


22 
 

 

Riskienhallinnan prosessikaavio 

Riskienhallinnan kokonaisprosessissa on tarkoitus pienentää kaikkia riskejä, jotka voivat 
toteutua työpaikalla. Toimenpiteitä toteutetaan kaiken tasoisille riskeille. Riskiä 
pienentävien toimenpiteiden toteuttamisjärjestys (toimenpiteen kiireellisyys) riippuu riskin 
suuruudesta. Tämän ajatusmallin mukaan riskiä pienennetään aina siihen saakka, kunnes se 
nähdään siedettävänä. 

Lisäksi tulee tarkastella nykyisten toimenpiteiden riittävyyttä. Jos nykyiset toimintatavat 
riittävät estämään vaaratilanteesta aiheutuvien riskien syntymisen, vaaratilanne on 
hallinnassa ja riski on siedettävä. Tällöin riski arvioidaan uudelleen, jos olosuhteet 
muuttuvat. Mikäli toimenpiteitä ei katsota riittäviksi, riskin suuruus määritetään, 
tarvittaessa riski arvioidaan ja toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan. 

Riskienhallintaprosessi esitetään päivitetyssä Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -
työkirjassa prosessikaavioina (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ja 
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä, https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-
velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/). 
Alla kuvataan koko prosessi, joka on työkirjassa jaoteltu jokaisen vaiheen etenemistä 
käsittelevän kappaleen perään. 

https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/
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Riskienhallinta prosessi kuvattuna kokonaisuudessaan. Alla olevissa kuvissa esitetään kolme 
riskienarviointiin liittyvää vaihetta sekä kaksi riskienhallinnan vaihetta omina kaavioinaan. 



24 
 

 

 

Riskienarvioinnin suunnittelun jälkeen tunnistetaan työpaikan haitta- ja vaaratekijät. Tämä 

on yksi tärkeimpiä vaiheita koko riskienhallintaprosessissa, koska tässä vaiheessa saadaan 

tietoa työpaikalla esiintyvistä vaaroista. Tavoitteena on tunnistaa työympäristön ja -

olosuhteiden tekijät, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle tai 

turvallisuudelle. Mikäli tässä vaiheessa havaittu vaara voidaan poistaa, se poistetaan 

viipymättä työturvallisuuslain mukaisesti. Muutoin arvioidaan nykyisten hallintakeinojen 

riittävyyttä. Vaaratilanteen ollessa hallinnassa ja riskin ollessa siedettävä määritetään 

tarvittavat toimenpiteet. Hallintakeinojen ollessa riittämättömiä määritetään riskin suuruus.  
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Riskin suuruutta määritettäessä on tarkoituksena luokitella edellisessä vaiheessa tunnistetut 
riskit niiden seurauksien ja todennäköisyyksien vakavuuden mukaan. Todennäköisyyttä ja 
vakavuutta arvioidaan yksilön kannalta. Tässä vaiheessa on tärkeää tunnistaa vakavimmat 
riskit, jotka vaativat välittömiä tai kiireellisiä toimenpiteitä riskin pienentämiseksi. Myös 
riskit, joiden seuraukset eivät ole todennäköisiä jatkavat toimenpiteiden 
suunnitteluvaiheeseen. Muille vaara- ja haittatekijöille määritetään riskin merkitys.  
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Tässä vaiheessa arvioidaan riskejä, joiden pienentämisen kiireellisyydestä ei ole 

aikaisemmissa vaiheissa saatu riittävästi tietoa. Päätettäessä riskien merkittävyydestä, 

tarkastellaan kuinka laajasti seuraukset vaikuttavat ja kuinka pitkäaikaisia seuraukset 

organisaation kannalta ovat. Tavoitteena on saada priorisoitua riskit toimenpiteiden 

suunnittelua varten. 
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Riskienarvioinnin jälkeen siirrytään riskien hallitsemisen ensimmäiseen vaiheeseen eli 
toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan. Tässä vaiheessa määritetään riskeille tarvittavat 
ja riittävät toimenpiteet. Prosessikaavio auttaa kysymyksillään oikean toimenpiteen 
valinnassa ja se etenee työturvallisuuslain mukaisessa toimenpiteiden 
suunnittelujärjestyksessä. 
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Toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa siirrytään riskien arvioinnista riskien 

hallitsemisen vaiheeseen. Riskien hallitsemisessa valitaan riskeihin kohdennetut ja niiden 

tarpeisiin vastaavat toimenpiteet, määritetään toimenpiteen riittävyys ja seurataan, 

millainen riski toimenpiteen toteuttamisen jälkeen jää jäljelle.  

Toimenpiteet suoritetaan riskien kriittisyyden mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä toteutus 
ja aikataulu dokumentoiden. Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen määritetään jäljelle jäänyt 
riski, jolloin nähdään pienenikö riski tai oliko toimenpiteellä jotain muita vaikutuksia. 
Toimenpiteiden vaikuttavuus selviää vasta, kun se on ollut käytössä. Riskienarvioinnista 
raportoidaan ja viestitään sekä annetaan palautetta mukana olleille henkilöille ja koko 
henkilöstölle. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jolloin työpaikan olosuhteita on seurattava 
ja niiden muuttuessa haitta- ja vaaratekijät on arvioitava uudelleen. 
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Mitä hyötyä prosessikaaviot tuovat? 

Prosessikaaviot visualisoivat prosessia ja ohjeistavat käyttäjää sen vaiheiden etenemiseen 
kuvaamalla askeleittain riskienhallintaprosessin toteuttamisen työturvallisuuslain ja 
ISO45001-standardin mukaisesti. Visualisoinnin lisäksi kaaviot helpottavat eri vaiheiden 
ymmärtämistä sekä sen havaitsemista, miten eri vaiheet liittyvät toisiinsa. Seuraamalla 
kaaviosta riskienarviointiprosessin etenemistä, voidaan kartuttaa ymmärrystä. 
Prosessikaavioissa esitetyt kysymykset auttavat tekemään päätöksiä ja suorittamaan 
riskienarvioinnin. 

Prosessikaavioita voidaan käyttää apuna erilaisissa tilanteissa. Kaavio on apuväline, jota ei 
tarvitse käyttää ilmeisten riskien riskienarvioinnissa, vaan silloin kun riskin suuruuden ja 
merkityksen määrittäminen on hankalaa. Kaavioita voidaan käyttää myös esimerkiksi 
koulutuksissa selventämään riskienarvioinnin eri vaiheita. 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/7d9749ad-riskienhallintaprosessi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/7d9749ad-riskienhallintaprosessi.pdf
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Excel-työkalu 

Excel-työkalu ohjaa työpaikkoja suorittamaan riskienarvioinnin vaihe vaiheelta yllä 
kuvattujen prosessikaavioiden (https://projects.tuni.fi/riskionni/riskienhallinnan-
prosessikaavio/) mukaisesti, korostaen prosessin jatkuvuutta. Prosessikaavioiden 
läpikäyminen auttaa ymmärtämään taulukkotyökalun käyttöä, sillä ne kuvaavat työkalun 
taustalla olevaa ajatusta riskin arvioinnin ja hallitsemisen vaiheista. Excel-työkalua käyttäen 
riskin merkitys ja tarvittavat toimenpiteet arvioidaan ilman perinteistä riskimatriisia. 

Excel-taulukkotyökalun pohjana toimivat Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjan 
tarkistuslistat. Taulukkotyökalu on kehitelty etenkin pienten ja keskisuurten 
organisaatioiden vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin ja hallintaan. Excel-työkalu 
esitellään päivitetyn Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjan yhteydessä (Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisema ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä, 
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-
velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/). 

Taulukko ohjaa käyttäjää lomaketta täyttäessä sen mukaan, miten riskejä työpaikalla 
esiintyy ja minkä suuruisia ne ovat. Jos riski tulee arvioida, työkalu ohjaa riskin 
merkittävyydestä päättämiseen. Riskeille, joille arviointia ei tarvitse tehdä, työkalu ohjaa 
suoraan joko toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan tai vaihtoehtoisesti olosuhteiden 
seurantaan. Lopuksi työkalu antaa jäännösriskin arvion ja riskinarvioinnin tilan, joka kertoo 
esimerkiksi koko arvioinnin päivitystarpeesta tai lisätoimenpiteiden suunnittelun 
tarpeellisuudesta. 

https://projects.tuni.fi/riskionni/riskienhallinnan-prosessikaavio/
https://projects.tuni.fi/riskionni/riskienhallinnan-prosessikaavio/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/vaarojen-tunnistaminen-ja-riskien-arviointi/
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Kuvia Excel-työkalusta 

Suunnittelu 

 

 

Suunnitteluosio, jossa kuvataan osiot lähtötiedoista johdon sitoutumiseen, 

arviointiryhmään, toimenpiteiden toteuttamiseen ja seurantatapoihin. 
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Riskienhallintaprosessi 

 

Arvioitavan kohteen tiedot tulevat lomakkeen yläkulmaan. Lomakkeessa käydään läpi 

Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjan tarkistuslistan mukaiset kohdat osio 

kerrallaan. Kun lomakkeessa klikkaa yksittäisen vaaran solua, tulee vaaran kuvaus esiin. 

Vastaavasti myös muut lomakkeen sisällä olevat solut näyttävät kuvauksia tai antavat 

ohjeita täyttöä varten. Lomake kattaa kaikki riskien arvioinnin ja hallinnan osiot haitta- ja 

vaaratekijöiden tunnistamisesta toimenpiteiden toteutukseen ja seurantaan. Lomake jatkuu 

oikealle riskienarviointiprosessin mukaisesti. Yllä olevassa kuvassa riskin suuruuden 

määrittämiseen asti ja alla olevissa kuvissa loput osiot aina riskienarvioinnin tilaan asti. 
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Riskiluokkien kuvaus ja määrittelyt 

 

Excel-työkalussa käytettävien riskiluokkien kuvaus ja määrittelyt. 

Voit ladata Excel-työkalun tästä  https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/8b0bec67-
arviointityokalu_paivitetty.xlsm 

Mikäli haluat harjoittelun jälkeen ladata Excel-työkalun ilman joka solun ohjeviestiä, voit 
ladata https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/58f2eff2-
arviointityokalu_testiversio_ee_kopio.xlsm. 

Työkalun ominaisuudet esitellään lyhyesti linkistä avautuvalla videolla. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/92395a65-excel-tyokalu.mp4  
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- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia ja todenäköisyys suuri, ja joita nykyiset toimenpiteet eivät estä
- Työtä ei voida jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty
- Pienentäminen tulee tehdä välittömästi

- Riskit, joiden seurausten vakavuus ja todenäköisyys ovat pienet, mutta joita nykyiset toimenpiteet eivät estä
- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni TAI seuraukset eivät ole vakavia, mutta todennäköisyys on suuri,
ja joita nykyiset toimenpiteet eivät estä. Riski vaikuttaa kuitenkin vain pieneen joukkoon, eikä se aiheuta pitkäaikaisia seurauksia
- Riskiä ei nähdä merkittävänä koko organisaation toiminnan kannalta
- Hallitsemisessa voidaan toteuttaa myös helppoja toimenpiteitä ilman systemaattista suunnittelua

- Riskit, joiden toteutumisen nykyiset toimenpiteet estävät
- Vaaratilanne on hallinnassa ja riittää, että toimenpidetarvetta arvioidaan uudelleen olosuhteiden muuttuessa

- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni TAI seuraukset pieniä, mutta todennäköisyys suuri, ja joita 
nykyiset toimenpiteet eivät estä
- Riski vaikuttaa suureen joukkoon ja seuraukset ovat pitkäaikaisia 
- Toimenpiteitä tulee toteuttaa pikaisesti

- Riskit, joiden seuraukset ovat vakavia, mutta todennäköisyys pieni TAI seuraukset eivät ole vakavia, mutta todennäköisyys suuri, ja
joita nykyiset toimenpiteet eivät estä
- Riski vaikuttaa suureen joukkoon, mutta seuraukset eivät ole pitkäaikaisia TAI se vaikuttaa vain pieneen joukkoon, mutta 
seuraukset ovat pitkäaikaisia
- Riski nähdään merkittävänä koko organisaation toiminnan kannalta
- Toimenpiteitä tulee toteuttaa kohtuullisen ajan sisällä

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/8b0bec67-arviointityokalu_paivitetty.xlsm
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/8b0bec67-arviointityokalu_paivitetty.xlsm
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/58f2eff2-arviointityokalu_testiversio_ee_kopio.xlsm
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/58f2eff2-arviointityokalu_testiversio_ee_kopio.xlsm
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/12/92395a65-excel-tyokalu.mp4
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Riskienarvioinnin huoneentaulut 

Huoneentauluihin on tiivistetty riskienarviointiprosessin vaiheisiin kuuluvia tehtäviä. 
Huoneentauluja on koottu riskienarvioinnin vetäjälle ja riskienarviointiin osallistujille sekä 
esihenkilölle. 

 

Vetäjälle 
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Vetäjälle lyhennetty 
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Osallistujille 
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Esihenkilölle 

 

Voit ladata huoneentaulut alla olevasta linkistä. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/779b116f-huoneentaulut_materiaalipakettiin.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/779b116f-huoneentaulut_materiaalipakettiin.pdf
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Kehitystarpeita ja –ehdotuksia 
työturvallisuuden riskienarvioinnissa 

Tähän osioon on koottu hankkeessa esiin tulleita yleisiä työturvallisuuden riskienarvioinnin 
kehityskohteita sekä niitä koskevia kehitysehdotuksia. Teemoja käsitellään yleisellä tasolla, 
joten kohtia tulee soveltaa omalle organisaatiolle sopivaksi. 
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Alla olevasta linkistä saat ladattua kehitystarpeet ja ehdotukset pdf-tiedostona. 
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/b67df306-kehitystarpeita-ja-ehdotuksia-
tyoturvallisuuden-riskienarvioinnissa_materiaalipakettiin.pdf 

https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/b67df306-kehitystarpeita-ja-ehdotuksia-tyoturvallisuuden-riskienarvioinnissa_materiaalipakettiin.pdf
https://projects.tuni.fi/uploads/2022/11/b67df306-kehitystarpeita-ja-ehdotuksia-tyoturvallisuuden-riskienarvioinnissa_materiaalipakettiin.pdf

