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Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin 
vuorojärjestelmässä 

Tutkijaryhmä (esityksen valmistelu)

• Tomi Kanerva, erityisasiantuntija, projektipäällikkö tässä hankkeessa

• Altistuminen (mittaukset: melu, työympäristön epäpuhtaudet)

• Pia Taxell, erikoistutkija

• Kemiallinen altistuminen (raja-arvojen soveltaminen pitkissä työvuoroissa)

• Mikael Sallinen, tutkimuspäällikkö

• Vireys, stressi ja palautuminen 12-tunnin työvuoroissa

• Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija

• Työturvallisuuskysely
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Tutkimushanke
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• Työterveyslaitos toteutti 1.10.2019 – 31.3.2022

• Rahoitus: TSR, Teollisuusliitto, Teknologiateollisuus ry ja TTL

• Yhteistyöyritykset Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy ja Terrafame Oy



Tutkimushanke
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• Tavoitteena oli selvittää turvallisuuskäyttäytymistä 12 tunnin 
työvuorojen aikana sekä sen yhteyksiä vireyteen, stressiin ja 
palautumiseen. 

• Toisena tavoitteena oli selvittää 12 tunnin työvuoroihin liittyvää 
väsymysriskiä työmatkaliikenteessä. 

• Lisäksi selvitettiin 12 tunnin kaksivuorojärjestelmän yhteyksiä 
työturvallisuuteen sekä altistumiseen kemiallisille ja fysikaalisille 
tekijöille.

• Altisteille asetettujen raja-arvojen soveltuvuutta pitkiin työvuoroihin 
tarkasteltiin erillisessä kirjallisuuskatsauksessa.



Altistuminen teollisissa 
työympäristöissä

• Altistumista tapahtuu kemiallisille ja 
fysikaalisille tekijöille.

• Kemialliset tekijät voidaan jaotella: 

• työssä käytettäviin kemikaaleihin ja materiaaleihin 
(esim. kemialliset raaka-aineet, työpaikalla 
käytettävät pesuaineet, maalit, öljyt, voiteluaineet 
jne.)

• työn tekemisessä syntyviin pölyihin, savuihin, 
huuruihin ja kaasuihin. 

• Fysikaalisiin tekijöihin kuuluu mm.:

• melut, tärinät, säteilyt ja sähkömagneettiset 
kentät. 

• myös lämpöolot sekä valaistus ja sähkö katsotaan 
kuuluvaksi työpaikan fysikaalisiin tekijöihin. 



Altistumisen tarkastelut

• Yksityiskohtainen altistumisselvitys jokaiselle 
työpaikalla esiintyvälle altisteelle ei ollut tässä 
tutkimuksessa tarkoituksena

• altistumista lähestyttiin yleisemmän 
altistumisprofiilien selvittämisen kautta, 
valikoitujen altisteiden osalta. 

• Suojautumistoimien osalta tarkasteluja 
rajattiin yleisimpiin käytössä oleviin 
henkilönsuojaimiin, tässä tapauksessa 
erityisesti kuulonsuojaukseen.
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Altistuminen pitkissä työvuoroissa

• Fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden altistumisprofiilin 
muutoksia tunnistettiin ainoastaan altistumisajan osalta, kun 
vuorokautinen ja yhden työvuorojakson aikainen altistumisaika 
piteni. 

• Vuositasolla altistumisen kesto ei eronnut näiden kahden 
työvuorojärjestelmän välillä. 

• Yksittäiset altistumisen tilanteet ja altistavat työtehtävät 
toistuivat samanlaisina työvuorosta riippumatta tuotannon 
ollessa käynnissä kellon ympäri.

• Melun altistumisprofiilin osalta voidaan havaita 
melualtistumisen jakautuvan epäsäännöllisesti työvuoron 
ajalle, eikä painottumista tietyille ajanjaksoille työvuorossa 
ole. 

• Eri vuorojen (päivä/yö) välillä ei myöskään tätä havaittu. 

• Altistumisen hallinnassa käytettävien suojainten käytön 
puutteiden tai haasteiden yhteyttä vireyteen tai 
palautumiseen ei tunnistettu. 
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Raja-arvojen soveltaminen pitkissä työvuoroissa

Kemialliset altisteet

• HTP-arvojen ja sitovien raja-arvojen asettamisessa huomioitu 

altistuminen 8 h/pvä; 5 pvä/vko

• Raja-arvoja muissa työaikamalleissa sovellettaessa varmistettava, 

että terveyden suojelun taso säilyy

• Työvuoron pituuden merkitys terveysriskin kannalta riippuu 

altisteen vaikutustavasta ja puoliintumisajasta elimistössä

• Ehdotuksena raja-arvon saaneiden altisteiden ryhmittely sen 

mukaan, onko raja-arvon korjaaminen suhteessa työvuoron 

kestoon (tai keskimääräiseen viikkotyöaikaan) perusteltua

• Ryhmittely ja ohjeistus tulisi sisällyttää HTP-kirjaan

STMa 654/2020; 

VNa 1267/2019; 

VNa 798/2015; 

VNp 1154/1993



Raja-arvojen soveltaminen pitkissä työvuoroissa

Melu (VNa 85/2006)

• Altistumisen kesto huomioitu toiminta- ja raja-arvojen 

määritelmässä: raja-arvoja vastaava äänitaso laskee 

altistumisajan kasvaessa

• esim. alempaa toiminta-arvoa vastaava äänitaso 8 h vuorossa 

on 80 dB(A) ja 12 h vuorossa 78 dB(A)

• voi johtaa tiukempiin meluntorjuntavaatimuksiin pitkissä 

työvuoroissa, vaikka kokonaisaltistumisaika vuositasolla ei 

kasvaisi

• Asetuksessa mainitun viikoittaisen melualtistumisen 

soveltaminen epäselvää kun työvuoroja < 5/vko

➢ Asetus ja/tai sen soveltamisohjeet suositeltavaa päivittää huomioiden erilaiset 

työaikajärjestelyt



Yhteenveto
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• Altistumisen arvioinnissa ja hallinnassa pitkien 
työvuorojen yhteydessä on tärkeää huomioida 
altistumisajan piteneminen erityisesti niiden 
altisteiden kohdalla, joiden vaikutukset riippuvat 
altistumisesta yksittäisen työvuoron aikana. 



Vireys, stressi ja palautuminen 12-tunnin 
työvuoroissa -

kenttämittausten tuloksia



Vuorojärjestelmän kuvaus
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Aamu, aamu, yö, yö, vapaa, vapaa, vapaa, vapaa, vapaa, vapaa, aamu, aamu…

- Terrafamessa vuorot vaihtuvat klo 6:30-07 ja  18:30-19

- Ball Beveragessa vuorot vaihtuvat klo 07 ja klo 19

- otettu Terrafamessa käyttöön 2012 ja Ball Beveragessa 2016 

- tätä ennen kummassakin työpaikassa ollut käytössä nopeasti myötäpäivään

kiertänyt 8 t kolmivuorojärjestelmä (aamu, aamu, ilta, ilta, yö, yö + 4 vapaata)



Koettu väsymys työvuoroissa
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- työvuoroja 58-70 / työvuorotyyppi, 

- henkilöitä 37-39 / työvuorotyyppi
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Terrafame Ball Beverage

- työvuoroja 26-30 / työvuorotyyppi

- henkilöitä 13-15 / työvuorotyyppi



Väsymys työmatkoilla (Terrafame)
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- ajoja töihin 38 -47  / työvuorotyyppi, henkilöitä 25-31 / työvuorotyyppi

- ajoja kotiin 36-42/ työvuorotyyppi, henkilöitä 27-30 / työvuorotyyppi



Väsymys työmatkoilla (Ball Beverage)
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- ajoja töihin 15-21 / työvuorotyyppi, henkilöitä 9-11 / työvuorotyyppi

- ajoja kotiin 15-18 / työvuorotyyppi, henkilöitä 9-11 / työvuorotyyppi
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Yhteenveto
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• Tulosten perusteella 12 tunnin työvuorojen aikana koettu väsymys tai stressi 
eivät tarkastelluissa työntekijäryhmissä ole pääsääntöisesti niin voimakkaita, 
että ne merkittävästi heikentäisivät turvallisuuskäyttäytymistä, kuten 
ohjeiden noudattamista tai harkintakykyä.

• Työmatkojen turvallisuuteen etenkin yövuorojen jälkeen tulee 
kuitenkin kiinnittää huomiota.

• Altistumisen hallinnassa käytettävien suojainten käytön puutteiden tai 
haasteiden yhteyttä vireyteen tai palautumiseen ei tunnistettu. Pitkien 
työvuorojen aiheuttaman kuormituksen yhteyksistä yleiseen 
turvallisuuskäyttäytymiseen ja tätä kautta työtapaturmiin tai läheltä piti-
tilanteisiin ei myöskään saatu viitteitä.



Yhteenvetoa työturvallisuus-
kyselyn tuloksista



Kysely työturvallisuudesta

• Kysely lähetettiin Webropol -kyselynä 106 

työntekijälle Ball Beveragessa ja 39 työntekijälle 

Terrafamessa. 

• Vastausprosentti oli Ball Beveragessa 77 % ja 

Terrafamessa 67 %. 

• Kyselyn vastausten avulla selvitettiin 

työntekijöiden näkemyksiä työturvallisuudesta 

omassa työssään.

• Työpajoissa työntekijät kirjasivat omia 

ehdotuksiaan siitä, miten turvallisuutta voitaisiin 

kehittää 12 tunnin vuorojärjestelmässä.
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Kysymyksiin liittyviä teemoja

1) Työn rasittavuus

2) Ongelmien esiintyminen työyhteisössä

3) Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

4) Tapaturmat

5) Vaaratilanteista ilmoittaminen

6) Asioita, joita arvostetaan päätösten tekemisessä työpaikalla

7) Turvallisuusohjeiden noudattaminen

8) Henkilönsuojainten käyttö

9) Turvallinen toiminta työssä

10) Käsitys omasta työstä ja siihen liittyvistä tilanteista

11) Arvio oman työpaikan turvallisuustoiminnasta
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Työn rasittavuus

• Kyselyyn vastanneista monet tunsivat 
väsymystä työvuorossa aamupäivällä. 

• He palautuivat kuitenkin hyvin lepoaikoina ja 
työn, eikä yksityiselämän yhteensovittaminen 
aiheuttanut heille ongelmia. 

• Sekä unen kesto että ajoitus voivat vaikuttaa 
loukkaantumisriskiin yksilöllisesti vaihtelevan 
vireystason kautta. 

• Yleisesti ottaen lisätietoa tarvitaan lepotauoista 
ja erityisesti niiden määrästä, paikasta (esim. 
työpiste/taukohuone) ja luonteesta (esim. 
syöminen/harjoittelu/torkut). 
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Vaaratilanteista ilmoittaminen

• Kolmasosa vastaajista kertoi tekevänsä aina 
vaaratilanneilmoituksen tekemistään 
havainnoistaan. 

• Joidenkin mielestä ilmoitusmenettely tuntui 
työläältä ja osa ei uskonut, että asialle 
tehdään mitään. 

• Osa vastaajista oli korjannut itse 
havaitsemansa asian ja katsoi, että siitä ei 
ollut enää tarpeen ilmoittaa eteenpäin
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Asioita, joita arvostetaan päätösten tekemisessä

• Tutkimukseen osallistuneissa yrityksessä 
arvostettiin työturvallisuutta ja 
ympäristöturvallisuutta päätösten 
tekemisessä. 

• Tämä on hyvä lähtökohta
turvallisuustoiminnan edelleen 
kehittämiselle. 
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Henkilösuojainten käyttö

• Työ tuotannossa edellyttää henkilösuojainten käyttöä 
päivittäin. 

• Tässä hankkeessa havaittiin yksittäisiä tapauksia, joissa 
suojaimen käyttöä laiminlyöntiin. 

• Laiminlyönnin syitä olivat esimerkiksi kiire, suojainten 
huono saatavuus, koettu vähäinen tarve sekä käytön 
hankaluus. 

• Lisäksi havaittiin hyvin lyhytaikaisia altistumisia 
tilanteissa, joissa suojain otettiin käyttöön tai pois 
käytöstä esimerkiksi siirryttäessä alueelta toiselle (esim. 
hiljainen tila vs. melualue). 

• Väsymys ei noussut esille suojainten käyttöä 
haittaavana tekijänä. 

• Lisäksi, kuten edellä on mainittu, tässä hankkeessa ei 
myöskään havaittu pääsääntöisesti sellaisia 
väsymystasoja, joiden voisi olettaa vaikuttava suojainten 
käyttöön. 
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Arvio työpaikan turvallisuustoiminnasta

• Johto on viestinyt selkeät tavoitteet työturvallisuuden 
kehittämiseksi molemmissa yrityksissä. 

• Johto on myös puhunut avoimesti työturvallisuuteen 
liittyvistä asioista niin hyvistä kuin huonoistakin asioista ja 
tiedottaa säännöllisesti työturvallisuuteen liittyvistä asioista 
työntekijöille.

• Esimiehet tuovat myös esiin vastuunsa 
työturvallisuusasioissa ja pyrkivät edistämään 
työturvallisuutta. 

• Työpaikalla järjestetään riittävästi turvallisuuskoulutusta 
samoin kuin räätälöityjä koulutuksia eri tarpeisiin ja eri 
työntekijäryhmille. 

• Työntekijät pystyvät myös käyttämään työssään 
turvallisuuskoulutuksessa saamiaan tietoja ja taitoja.

• Nämä havainnot osaltaan selittävä tässä hankkeessa saatuja 
hyviä tuloksia niin turvallisuuskäyttäytymisen kuin siihen 
vaikuttavien tekijöiden, kuten vireyden ja stressin suhteen 
12 tunnin työvuoroissa
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Työpajat - yhteenveto

• Työpajoissa todettiin, että pitkien työvuorojen 
aikana saattaa syntyä vaaratilanteita 
väsymyksen ja alentuneen vireyden vuoksi. 

• Työpajojen pohjalta löydettiin ratkaisuja 
työntekijöiden vireyden pitämiseen ja 
turvallisuuden parantamiseen. 

• Valppauden merkitys korostuu erityisesti 
pitkien työmatkojen aikana työmatkalla. 

• Kohdennettu turvallisuuskoulutus 
valppaudenhallinnasta työvuorojen ja 
työmatkan aikana on yksi tapa vaikuttaa 
turvallisuuteen.
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Suosituksia
• Tämän hankkeen ja yleisen tutkimustiedon perusteella suositellaan, että erityisesti 

pitkiä (≥ 9 t) työvuoroja käytettäessä työpaikat keräävät systemaattisesti tietoa 
työvuoron keston yhteydestä 

a) turvallisuuskäyttäytymiseen ja sitä sääteleviin tekijöihin (esim. vireys ja palautuminen),

b) läheltä piti -tilanteisiin sekä

c) työtapaturmiin liittyen

• Tämän vuoksi on tärkeää, että esimerkiksi läheltä piti -tilanteiden ja työtapaturmien 
yhteydessä kerätään tietoa siitä

a) missä kohtaa työvuorokiertoa, 

b) mihin kellonaikaan, 

c) kuinka monen tunnin työskentelyn jälkeen ja

d) kuinka monta tuntia edellisen tauon jälkeen raportoitu tapahtuma sattui. 

• Lisäksi henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvointi- ja/tai työturvallisuuskyselyissä on 
suositeltavaa kartoittaa työntekijöiden omia havaintoja ja käsityksiä työvuoron 
keston yhteydestä työturvallisuuteen. 

• Työntekijöiden osallistamista työturvallisuuden kehittämiseen voidaan tukea 
työpajatoiminnalla, jossa työpaikan eri työntekijäryhmät ja työnantajan edustajat 
yhteisesti käsittelevät valittuja aiheita.
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Inhimilliset tekijät työturvallisuudessa (HF Tool™) 



ttl.fi @tyoterveys

@fioh

tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos

KIITOS!
Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin vuorojärjestelmässä : 

Vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden 

väliset yhteydet pitkissä työvuoroissa (julkari.fi)

https://www.julkari.fi/handle/10024/144225

