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Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Sen avulla luodaan kokonaisvaltainen nä-
kemys työstä, työoloista, voimavaroista ja keskeisistä kuormitustekijöistä. Työpaikkaselvitys tehdään
yhdessä työpaikan ja työntekijöiden kanssa. Työpaikkaselvityksestä asiakasyritys saa tarpeellista
tietoa työntekijöihin kohdistuvista terveysvaaroista. Työpaikkaselvityksen pohjalta työterveyshuolto
tekee terveydellisen merkityksen arvioinnin sekä antaa suosituksia työkyvyn tukemiseksi ja tarvittaes-
sa työympäristöön tai työoloihin kohdistuvia korjausehdotuksia. Työpaikkaselvityksen johtopäätösten
nojalla laaditaan työpaikalle toiminta- ja terveystarkastussuunnitelma. Työpaikkaselvitys on Kela-
korvattavaa lakisääteistä toimintaa.

Työnantajan nimi
ja yhteystiedot:

Keski-Pohjanmaan Liitto
Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Aika: 15.1.2021

Osallistujat: 15.1.2021 Liiton tiloissa:
Satu Kalliokoski, vt. hallintopäällikkö, työsuojelupäällikkö
Marita Mutka, strategiapäällikkö, työsuojeluvaltuutettu
Susanne Kopsala, johdon sihteeri, henkilökunnan edustaja
Linda Sundell, työterveyshoitaja
Tiia Bazia, työterveyshoitaja

Lisäksi esimiesten tapaaminen Työplussassa 17.12.2020:
Jyrki Kaiponen, maakuntajohtaja
Satu Kalliokoski, vs. hallintopäällikkö
Teemu Räihä, kehittämispäällikkö
Tiia Bazia, työterveyshoitaja

Menetelmät: Haastattelut ja havainnointi.
Muut alempana mainitut selvitykset ja riskienarvioinnit.

Työpaikkaselvityskysely (TYSE) tehty 12/2020. Vastausprosentti 15/16 eli
93,8 %, mikä on erinomainen tulos. Tuloksia voidaan pitää luotettava.
Esitietokyselyn osa-alueista mikään alue ei nouse merkittävästi.
Yhteenvedossa: Fyysiset kuormitustekijät ja ergonomia, Fysikaaliset,
kemialliset ja biologiset tekijät, Henkinen hyvinvointi työssä ja Työturvallisuus
näyttäytyvät samanlaisina verrattuna Suomen keskiarvoihin.
(Vastaajista yli puolet on yli 50-vuotiaita. Vastaajista kaksi kolmasosaa on
työskennellyt yli kaksi vuotta organisaatiossa.)
TYSEn tuloksia on kirjattuna raporttiin kursivoituna.

Tavoite ja
tarkoitus:

Perustyöpaikkaselvitys

Edelliset
selvitykset ja
riskinarvioinnit:

Aiempi perustyöpaikkaselvitys 10.2.2016.
Suunnattu työpaikkaselvitys (TIKKA) (psykososiaalinen kuormitus)
21.12.2018 ja seuranta 12/2019.



3 (12)

TYÖPAIKKASELVITYS

Työplus Yhtiöt Oy                     TyöplusKunta Oy                Työplus Oy                          Toimipisteiden yhteystiedot /
Y-tunnus / FO-nummer:              Y-tunnus / FO-nummer:        Y-tunnus / FO-nummer:        Verksamhetsställens kontaktuppgifter:
2661818-3 2861498-7                            2936933-8                             www.tyoplus.fi
Mariankatu / Mariegatan 26
67200 KOKKOLA / KARLEBY
etunimi.sukunimi@tyoplus.fi / förnamn.efternamn@tyoplus.fi                         info@tyoplus.fi

Avin tarkastus asiakirjojen perusteella 7.1.2019 ja seurantatarkastus
11.1.2021, johon myös työterveyshoitaja Tiia Bazia osallistui.
Riski arviointi 11/2019

Yrityksen
perustiedot ja
toiminta-ajatus:

Maakuntaliiton pääasiallinen tehtävä on kehittää alueen toimintaa eri
ammattikuntaedustajien avulla.

Henkilöstö

Lukumäärä, naiset: 11 Lukumäärä, miehet: 5

Ammattinimikkeet,
lukumäärä:

maakuntajohtaja
hallintopäällikkö
kehittämispäällikkö
strategiapäällikkö
yhteyspäällikkö
aluesuunnittelupäällikkö
kansainvälisten asioiden päällikkö
kehittämissuunnittelija
aluekehityssuunnittelija
suunnittelija
kulttuurikoordinaattori
EU-ohjelmakoordinaattori
taloussihteeri
toimistosihteeri
johdon sihteeri
maksatustarkastaja

Sairauspoissaolot
(työtapaturmat,
ammattitaudit,
sairauspoissaolot):

Vuonna 2019 yksi työtapaturma: portaissa kompastuminen, joka ei johtanut
sairauspoissaoloon.
Ei ammattitauteja.

Sairauspoissaoloista keskustelut. Poissaolojen määrä on pysynyt lähes
samana vuosina 2020 ja 2019. Vuosi 2020 ollut ns. koronavuosi ja lievissäkin
flunssanoireissa on ohjattu jäämään kotiin. Suurimmaksi poissaolojen
aiheuttajaksi nousi kuitenkin mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot. (Huom.
organisaatio on pieni ja muutokset näkyvät herkästi.)
1-12/2020: 6,0 päivää/ työntekijä. 1-12/2019: 5,7 päivää/ työntekijä.
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Toimintamallit
(Varhaisen tuen
malli, Korvaavan
työn malli,
Epäasiallisen
kohtelun malli,
Päihdeohjelma)

Kehityskeskustelut pidetään vuosittain.
Varhaisen välittämisen ja puheeksiottamisen malli on käytössä.

- TYSEn mukaan 10 vastaajaa oli tietoisia mallista.
Työhönpaluun tuki käytössä.

- TYSEn mukaan 4 vastaajaa oli tietoisia mallista.
Toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja
vaikeiden työyhteisöasioiden kohtaamiseksi käytössä.

- Esimiehelle ei ole tuotu asioita.
Suppea päihdeohjelma on käytössä.

- TYSEn mukaan 10 vastaajaa oli tietoisia mallista.
Työhöpaluun tuki käytössä.

- Ei ole tarvinnut käyttää viime aikoina.
Työnohjausta käytetty.
Näyttöpäätelaseista ohjeistus käytössä.

- Päivitetty 2020.
Käytössä omailmoitus 3 päivää kaikilla syillä

- Lomakkeessa pyydetty oireita, mutta tätä ei olla kuitenkaan vaadittu.

Korvaavan työn malli ei ole käytössä, koska koetaan, että asiantuntijatyössä
se ei kuitenkaan onnistuisi.

Työ

Työtehtävät
ammattinimikkeit-
täin ja lukumäärä:

Organisaatiossa on eri ammattikuntien edustajia ja pääasiallinen työ tapahtuu
kaikilla toimistossa näyttöpäätteellä hankeraportteja ja maksatuksia tehden.
Paljon neuvotteluissa käymistä (myös teams), normaalisti matkustelua ja
puhelimessa asioita sopien. Sihteerien ja maksatustarkastajan työ tapahtuu
pääasiassa toimistolla.

Matkustelevilla työntekijöillä matkapäiviä on ollut ennen koronaa n. 2-3 päivää
viikossa. Korona-aikana etätyö on korostunut. Matkustaminen työajalla
tapahtuu maakunnan alueella ja jos matka on kauemmaksi, matkustaminen
on omaa aikaa. Päiväraha maksetaan ko. päivistä.

Työssä on tehtäviä, jotka on tehtävä tiettyyn määräaikaan mennessä ja
joskus normaali työaika ei riitä. Useimmiten työt saadaan tehtyä liukuman
puitteissa, mutta mikäli ei, työ tehdään omalla ajalla.
Liukumaa on toivottu pidemmäksi, KVTES:in mukaisesti.

Työajat ja
työaikaa tekevien
lukumäärä:

Viikkotyöaika on 36,5h. Viikonloppuisin töitä ei suositella tehtäväksi.
Virastotyöaika  8-16, (liukumalla 20h).

- Kaikilla päivätyö, muutamilla työmatkoja.
- Etätyötä pystyy tekemään suurin osa työntekijöistä.

Työtilat, kuvaus
toimipisteittäin:

K-P Liiton toimisto sijaitsee keskustan vanhassa rakennuksessa, joka on
ulkopuolelta Museoviraston suojelema.
Toimistotila ovat viihtyisät. Tilat ovat tehokkaassa käytössä.
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Siivouksen laatu välillä puhuttaa.

Työyhteisön
toimintaa tukevat
tekijät ja
voimavarat:

Kehityskeskustelut pidetään.
Työ sujuu ja työyhteisö toimii. Asioista voidaan puhua.
Omaa työtä ja työyhteisöä arvostetaan; työn sisältö on mielenkiintoista.
Työaikana keskitytään työhön, eikä toisia haluta häiritä.
Kahvitauot pyritään pitämään yhtä aikaa. Kahvitauolla keskustellaan ja
nauretaan. Nykyisin myös Teams kahvit. Työasioista ei ole tarkoitus
kahvitauolla puhua.
Työkykyä ylläpitävää toimintaa tehdään pari kertaa vuodessa.

Työtoiminta ja
sen mahdollinen
muutos:

Työn sisältö ei ole muuttunut. Henkilöstössä ollut suurta vaihtuvuutta parin
vuoden aikana. Noin puolet työntekijöistä vaihtuneet, myös maakuntajohtaja
ja hallintopäällikkö.

Työnhäiriöt,
työn sujumisen
ongelmat:

Työtä on paljon ja työn rajaamisessa ja priorisoinnissa voi olla vaikeuksia.
Osaamisesta ei ole kyse. Koska jokainen oman erikoisalansa asiantuntija,
työtä vaikea jakaa muiden kanssa.

HAVAINNOT

Fyysiset tekijät

Staattinen kuor-
mitus:

Ei esiinny.

Työliikkeet: Ei hankalia työliikkeitä tai työasentoja.

Nostotyö, toistotyö: Ei esiinny.

Näyttöpäätetyö: Esiintyy kaikilla. Sähköiset työpisteet käytössä, joten työasentoa on
mahdollisuus vaihdella.
Korona-aikana etätyö tullut käyttöön, joten kotona työpiste voi olla
epäergonominen.
Tysen mukaan vajaat puolet koki, ettei työpiste ole mitoitettu ja säädetty
työhön sopivaksi.
Työfysioterapeuttia on mahdollista hyödyntää jatkossakin (kuten tähänkin asti
on toimittu) tekemään ohjauskäyntejä työpisteille tarpeen mukaan.

Työn fyysinen
raskaus / yksipuoli-
suus:

Työ on kevyttä ja melko yksipuolista, mutta työpöydän korkeutta säätämällä,
erilaisia tuoleja vaihtamalla ja seisoma alustaa hyödyntämällä työntekijällä on
mahdollisuus työasennon vaihteluun.
Työntekijöillä on myös mahdollisuus työn omatahtiseen tauotukseen ja
taukoliikuntaan.
Tysen mukaan työvälineet ja laitteet koetaan pääosin työhön sopiviksi ja
tarkoituksenmukaisiksi.
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Fysikaaliset tekijät

Melu: Ei esiinny. Kaiku ei vaivaa toimistotiloissa, vaan eteisessä.

Lämpötila: Normaali.

Veto: Normaali.
Avoimien vastauksien perusteella vanhan toimistorakennuksen ikkuna vetää.

- Asia tulee viedä esimiehen tietoon, jotta isännöinti voi miettiä
helpotusta asiaan.

Suhteellinen
kosteus:

Normaali.

Valaistus: Normaali.
Valaistuksen kokee sopivaksi 67 % TYSE vastaajista.
Avoimien vastauksien perusteella työpistevalaistuksessa korjattavaa.

Tärinä: Ei esiinny.

Säteily: Ei esiinny.

Muut (ilmanvaihto,
sisäilma):

Normaali.
Ilmanvaihto tuntui miellyttävältä.
Ei havaittavissa hajuja sellaisessakaan toimistotilassa, jota ei ole pitkään
käytetty.
Sisäilmaoireista ei ole ilmoitettu työterveyshuoltoon.

TYSE vastaajista ilmastoinnin koki sopivaksi 60 %. Suurin osa kokee
ilmanvaihdon olevan kunnossa.
Ilman epäpuhtauksille koki altistuvansa 20 % vastaajista ja muutamaa
vanhan talon kunto mietitytti.
Siivouksen parantamista toivottiin, koska pölyistä. Tämän oletettiin
vaikuttavan myös positiivisesti sisäilmaan.

Siivous puhuttanut ja keskusteltu siivouksen kanssa jatkuu...

Kemialliset tekijät:

Syöpää aiheuttavat Ei esiinny.

Keskushermostoon
vaikuttavat

Ei esiinny.

Allergisoivat Ei esiinny.

Epäorgaaninen
pöly:

Ei esiinny.
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Kaasut: Ei esiinny.

Höyryt, huurut ja
savut:

Ei esiinny.

Biologiset tekijät: (muut kun normaaliin ihmisten väliseen kanssakäymiseen kuuluvat)

Bakteerit: Ei esiinny.

Virukset: Ei esiinny.

Sienet, homeet,
loiset:

Ei esiinny.

Pöly: Ei esiinny.

Psyykkiset ja sosiaaliset tekijät

Kiire: Esiintyy merkittävästi.
Kaikkea työtä ei ehditä tehdä normaalina työaikana, mutta vaikutelma myös
siitä, ettei sitä ehdi tekemään myöskään liukuman puitteissa.
TYSEn mukaan alle puolet (47 %) vastaajista koki, ettei pysty vaikuttamaan
riittävästi omaan työhön. Saman verran koki, että pystyy vaikuttamaan.
40 % vastaajista ei palautuvansa työpäivän aiheuttamasta kuormituksesta.
33 % palautui.
TYSE vastaajista vain reilu puolet tauottaa työtään riittävästi.
(Työmäärä koettu suureksi (1/4 kohtuuttomaksi) suunnatussa TPS 12/2019.)

Pakkotahtisuus: Ei esiinny.

Työaikoihin liittyvä
kuormitus:

Katso kiire.
TYSEn vastauksissa useampi työntekijä toivoi pystyvänsä vaikuttamaan
työaikaan aiempaa enemmän, koska sen koettiin pienentävän työstä
aiheutuvaa kuormitusta.

Ihmissuhde-
kuormitus:

Esiintyy vähän.
Asiakaspalvelua jonkin verran, puheluita, yhteistyötahoja.

Jatkuva
valppaanaolo:

Ei esiinny.

Kognitiivinen
ergonomia (työn
keskeytykset,
työympäristön
häiriötekijät, tieto-
tulva ja monitehtä-
vävaatimukset,
työvälineet, muistin

Esiintyy: mm. keskeytykset, tietotulva, monitehtävä vaatimukset.
Työnhäiriöitä koki melkein puolet TYSE vastaajista (47 %). Saman verran ei
kokenut häiriöitä.
67 % TYSE vastaajista koki saavansa työstään riittävästi palautetta.
Pientä osaa sähköiset työvälineet kuormittavat työajalla ja vapaa-ajalla.
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kuormitus):

Yksintyöskentely: Esiintyy, mutta ei koeta riskinä.
Esiintyy noin 73 %TYSE vastaajista.
Sisäovi lukossa. Ovikello on. Alaovi auki toimistoajan. Viimeinen laittaa.
Hälytyksiä ei ole. Työpuhelimet on.
Työpuhelimiin suositellaan 112- sovellusta.

Väkivallan uhka: Ei esiinny.
TYSE vastausten mukaan ei koeta.

Epäasiallinen
kohtelu:

Voi esiintyä jonkin verran.
TYSE vastaajista 60 % ei ole havainnut epäasiallista kohtelua tai häirintää
työpaikalla. 27 % vastaajista on havainnut. Loput eivät osanneet sanoa.
(Kyselystä ei selviä, onko henkilö itse kokenut, tai onko kohtelua peräisin
asiakkaalta vai työyhteisöstä.)
Esimiesten tietoon ei ole tuotu yhtään tapausta, jolloin asiaan ei ole
myöskään voitu puuttua.
Tilanne ei ole huonontunut (vrs. AVI 1/2019 1/3 koki, suunnattu TPS 12/2019
½ koki,) mutta ei merkittävästi parantunutkaan.

Työilmapiiri: Voi esiintyä jonkin verran.
Pääasiassa työyhteisö koetaan hyväksi, mutta edellinen kohta sekä se, että
kaikki eivät koe saavansa apua työpaikalla, voi antaa viitteitä siitä.
TYSE vastaajista 80 % koki saavansa apua, tukea ja neuvoa työpaikalla.
TYSE vastaajista johtamisen oikeudenmukaisesti koki 67 %. 20 % ei osannut
sanoa.

Esimiesten psyk.
sosiaalinen
kuormitus:

Voi esiintyy jonkin verran.
Paljon muutoksia ja paljon perehtymistä. Esimiestyön lisäksi asianomaisilla
muitakin töitä, joten molempien työtehtävien kanssa tasapainoteltava.

Tapaturmavaarat: Esiintyy vähän, esimerkiksi liikenne, myös työmatkaliikenne. Etätyön
lisääntyminen vähentänyt tätä riskiä.
Kulkutiet ja lattiat hyvässä järjestyksessä.
TYSE vastaajista 13 % koki tapaturmavaaraa.

Ensiapuvalmius

Ensiapuvälineet: TYSE vastaajista 53 % koki, että työpaikalla on mahdollista osallistua
ensiapukoulutukseen.

Työssä ei tarvita henkilösuojaimia.
Huom. covid-19 aiheuttaa työstä riippumattomat viranomaissuositukset.

Ensiapukoulutettu-
jen määrä (EA 1 -

Ensiapukoulutetuista ei tarkkaa lukumäärää. Ensiapukaappi päivitetään
vaarojen arvioinnin yhteydessä.
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kurssi < 3 vuoden
välein)

JOHTOPÄÄTÖS

Terveydellisen merkityksen arvio terveydelle ja työkyvylle (yhteenveto fyysisistä, psyykkisistä,
sosiaalisista, biologisista, kemiallisista, fysikaalisista kuormitustekijöistä ja voimavaratekijöistä,
muista myös lisääntymisterveys):

Fysiologiset kuormitustekijät muodostavat merkityksettömän riskin.

Kemialliset kuormitustekijät muodostavat merkityksettömän riskin.

Biologiset kuormitustekijät muodostavat merkityksettömän riskin.

Fyysiset kuormitustekijät ovat vähäisiä ja hyvää työergonomiaa noudattaen ne muodostavat
merkityksettömän riskin.

Psyykkiset kuormitustekijät muodostavat kohtalaisen riskin.
Psyykkiseen kuormitukseen vaikuttaa työ kokonaisuutena ja on siksi hyvin yksilöllistä.
Asiantuntijatyö vaatii suurta oma-aloitteisuutta ja jatkuvaa työn hallintaa. Muutokset, uudistukset ja
tietotulva kuormittavat. Keskeytykset, kiire ja monitehtävä (multitaskaus) vaatimukset voivat olla
riski työn hallinnan menetykselle. Erityisesti kiire tai liian suuri työmäärä suhteessa työaikaan
kuormittaa ja lisää yksittäisenä asiana työstä aiheutuvaa riskiä. Edellämainitut asiat vaikuttavat
nimenoman palautumista heikentäen. Myöskään taukoja ei koettu pidettävän riittävästi.
Työilmapiiri, johtaminen ja epäasiallinen käytös voivat myös kuormittaa osaa työntekijöistä.
Mitä useampi kuormitustekijä, sitä suurempi riski.
Kuormitusta pienentää nykyinen keskustelukulttuurin kehittäminen. Aiemmasta polarisoituneesta
työpaikasta ei nykyisin viitteitä, mutta menneisyyden painolastia voi vielä olla.
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Toimenpide-ehdotukset:

Suosituksen psyykkisen kuormituksen vähentämiseksi:
Kiirettä koetaan ja vain 33 % palautuu työpäivän aiheuttamasta kuormituksesta. Työterveyshuolto
suosittelee toimenpiteitä, jotta työpäivästä on mahdollista palautua paremmin.
Työkyvyn tuen tarpeen -kartoituslista voisi auttaa löytämään työn häiriötekijät ja voisi auttaa
selvittämään mikä ketäkin kuormittaa, jotta niitä voisi yrittää poistaa.

Työtä tulee tauottaa. Se on jokaisen työntekijän oikeus, mutta oman työkyvyn ylläpito on myös
jokaisen velvollisuus. Säännöllinen tauotus työpäivän aikana parantaa palautumista, mm.
aikaistamalla unen aikaista palautumista. Tauoilla kannattaa tehdä myös taukojumppaa: kyykkyjä,
käsien ja hartioiden pyörittelyä ja venyttelyä. Mikrojumppa virkistää kehoa ja mieltä.

Asiantuntijatyössä vaikuttamismahdollisuus omaan työhön on tärkeää. Suositellaan miettimään
keinoja, kuinka omaan työhön voisi vaikuttaa enemmän.

Useampi työntekijä toivoi pystyvänsä vaikuttamaan työaikaan aiempaa enemmän. Erityisesti
liukumaa on toivottu pidemmäksi. Työterveyshuolto voi lämpimästi suositella liukuman nostoa 30
tuntiin. On tärkeää, että saldotunteja otetaan pois sitä mukaan, kun pystyy.

Epäasiallista kohtelua ei tule hyväksyä ja asia kannattaa ottaa puheeksi asianomaisen kanssa tai
esimiehen tai työsuojelun kanssa. Jokaisen tulee työpaikalla osoittaa kunnioitusta toista kohtaan:
huomaa toinen, tervehdi, vastaa kohteliaasti ja pyrkiä auttamaan pyydettäessä (myös jos on kiire).

Muuta:
Yrityksellä on toimintamalleja, josta kaikki työntekijät eivät ole tietoisia. Suositellaan niiden
säännöllistä läpikäyntiä.
Päihdeohjelma melko suppea -> suositellaan kattavampaa, esim. työhöntulotarkastusten tilalta
huumetestit, koska kyseiseen työhön työhöntulotarkastus ei ole osuva.

Työfysioterapeutti voi jatkossakin tehdä suunnattuja selvityksiä ja auttaa hyödyntämään sähköisiä
työpisteistä ja parantaa valaistusta. Yhteydenotto työterveyshoitajaan esimiehen luvalla.

Vedon tunne, huono työpiste valaistus, huono sisäilma jne. ovat asioita, joita suositellaan tuomaan
esimiehen tai työsuojelun tietoon, jotta niille voidaan yrittää tehdä jotain.

Terveystarkastukset:
Toimintasuunnitelma (TOSU) päivitetty 1.1.2020-31.12.2024. Jatkossa sähköiset
terveystarkastukset toteutetaan vuosittain ja kohdennetut tarkastukset tarvittaessa kolme vuoden
välein. Terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia.
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Allekirjoitukset

Tiia Bazia
Työterveyshoitaja

Joonas Nikula
Työterveyslääkäri

JAKELU: Keski-Pohjanmaan Liitto

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ

Työpaikkaselvitys käsitelty henkilöstön kanssa     /     20

TOTEUTUKSEN AIKATAULU JA VASTUUHENKILÖ YRITYKSESSÄ

Toimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö
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