
Työnjohto Kommentit 

Turvallisuustietämys Alan keskeinen 
turvallisuuskoulutus 

Ei varsinaista 
turvallisuuskoulutusta, 
itseoppinut 

Ei koulutusta, 
kokemusta eikä 
tietämystä 

Tavoitettavuus Hyvä Tavoitettavissa vain 
ajoittain 

Työnjohtoa vaikea 
tavoittaa 

Työntekijä Kommentit 

Turvallisuustietämys Alan keskeinen 
turvallisuuskoulutus 

Ei varsinaista 
turvallisuuskoulutusta, 
itseoppinut 

Ei koulutusta, kokemusta 
eikä tietämystä 

Tietämys 
kohtaamistilanteiden ja 
konfliktien hoidosta 

Koulutettu Ei koulutusta, mutta on 
kokemusta 

Ei koulutusta, kokemusta 
eikä tietämystä 

Toistuvaa kouluttamista ja 
harjoittelua 

Tehdään säännöllisesti Tehdään satunnaisesti Ei tehdä 

Tarkastukset ja 
riskinarvioinnit 

Kommentit 

Tekotapa Tehdään säännöllisesti, 
dokumentoidaan 
kirjallisesti, ovat ajan tasalla

On tehty ja niistä on 
kirjalliset dokumentit 

Ei ole tehty 

Tehdäänkö yhteistyössä 
työsuojeluvaltuutetun/ 
työntekijän kanssa 

Kyllä Osittain Ei 

Uhkia/altistumista eri 
vuorokauden aikoina 

Vähän (ei eroja) Jonkin verran (hiukan 
eroja) 

Paljon (selviä eroja) 

Uhkia/altistumista eri 
paikoissa 

Vähän (ei eroja) Jonkin verran (hiukan 
eroja) 

Paljon (selviä eroja) 

Uhkia/altistumista eri 
tapahtumien yhteydessä 

Vähän (ei eroja) Jonkin verran (hiukan 
eroja) 

Paljon (selviä eroja) 

Valvontamahdollisuus 
työtiloissa 

Kaikki tilat näkyvissä Rajoitetut mahdollisuudet 
nähdä kaikki tilat kerralla 

Erittäin rajoittuneet 
mahdollisuudet nähdä 
kaikki tilat kerralla 

Valvontamahdollisuus 
niissä paikoissa, joissa 
työvuoro 

Hyvä näkyvyys alueelle, ei 
näköesteitä, hyvä valaistus 

Alue ei kokonaan 
näkyvissä tai se on 
huonosti valaistu 

Näkyvyys rajoittunut, alue 
valaisematon/pimeä 

Kameravalvotut tilat Kameran toiminta 
tarkastetaan ja asiat 
kirjataan säännöllisesti

Kameran toiminta 
tarkastetaan 
satunnaisesti 

Kameran toiminta 
tarkastetaan ja huolletaan 
harvoin/ei koskaan

Käteisen käsittely, myynti Ei myyntiä Jonkin verran myyntiä Paljon myyntiä 

Käteisen käsittely, säilytys Säilytetään lukitussa 
paikassa 

Säilytys osittain 
lukitussa paikassa 

Käteinen säilytetään 
avoimessa paikassa 

Käteisen käsittely, säilytys 
työvuoron alkaessa ja 
loppuessa 

Ei koskaan yksittäisen 
henkilön 
hallussa/kuljetettavana 

Pääsy 
kassakaappiin tai 
vastaavaan 

Yksittäisen henkilön 
hallussa 

Riskin arvioinnin kohde 

Riskin arvioinnin 
työryhmä 

Arvioinnin ajankohta 

Väkivallan ja uhkaavien tilanteiden 
riskinarviointi työpaikalla

Kunnossa 

Kunnossa 

Kunnossa 

Puutteita 

Puutteita 

Puutteita 

Ei kunnossa 

Ei kunnossa 

Ei kunnossa 



Turvallisuuskäytännöt Kommentit 

Turvallisuuskäytännöt On kirjattu ja niitä 
noudatetaan 

Suulliset ohjeet, joita 
noudatetaan 

Käytännöt puuttuvat tai 
niitä ei noudateta 

Hälytyslaitteet Kommentit 

Hälytyslaitteiden saatavuus Sekä kiinteät että 
kannettavat laitteet 

Kiinteät laitteet Ei hälytyslaitteita 

Luotettavuus Toimivat hyvin Toiminnassa jonkin 
verran puutteita 

Toiminnassa huomattavia 
puutteita 

Käyttöohjeet Kirjalliset, 
ovat saatavilla 

Suulliset Ohjeita ei ole, tai ne 
ovat puutteellisia 

Käyttöön liittyvää yleistä Yksinkertaiset käyttää Käyttö vaatii 
erityistaitoja 

Monimutkaiset käyttää 

Hälytyksen vastaanotto Vastaanottaja määritelty 
selvästi ja toimenpiteitä 
varten on käytännöt 

Useita vastaanottajia, 
erilaisia käytäntöjä 

Useita vastaanottajia ja/
tai epäselvät käytännöt 

Toimenpiteet hälytyksen 
tullessa 

Apua aina saatavissa 
kohtuullisen ajan 
kuluessa 

Apua saa, mutta sen 
saamiseen kuluu 
vaihtelevasti aikaa 

Apua ei saatavissa tai 
sitä saa vasta pitkän ajan 
kuluttua 

Huolto ja tarkastukset Säännölliset tarkastukset, 
kirjalliset käytännöt 

Tarkastuksia 
satunnaisesti 

Tarkastetaan harvoin tai 
ei lainkaan 

Apu tapahtuman jälkeen Kommentit 

Ensiapu Valmius, tietämys ja 
kirjalliset menettelyt 
kunnossa 

Valmiuksia 
jonkin verran 

Ei valmiuksia 

Kriisinhallinta Valmius, tietämys ja 
kirjalliset menettelyt 
kunnossa 

Valmiuksia 
jonkin verran 

Ei valmiuksia 

Työhönpaluun tukeminen Järjestelyt ja tietämys 
kunnossa 

Järjestelyitä ja 
tietämystä jonkin 
verran 

Järjestelyt ja tietämys 
puuttuvat 

Kuntoutus Järjestelyt ja tietämys 
kunnossa 

Järjestelyitä ja 
tietämystä jonkin 
verran 

Järjestelyt ja tietämys 
puuttuvat 

Väkivallan ja uhkien 
seuranta 

Kommentit 

Vaaratilanteiden raportointi Käytännöt olemassa, ne 
tunnetaan, niitä 
noudatetaan ja ne 
dokumentoidaan 
kirjallisesti

Käytännöt olemassa, 
mutta niitä ei tunneta 
organisaatiossa, 
ilmoituksia tehdään 
satunnaisesti 

Käytäntöjä/järjestelmiä ei 
ole tai niitä noudatetaan 
vain harvoin 

Ilmoitukset vakavista 
työtapaturmista 
työsuojeluviranomaiselle 

Kirjalliset käytännöt 
olemassa ja ne 
tunnetaan 
organisaatiossa, 
ilmoituksia tehdään 

Kirjalliset käytännöt 
olemassa, mutta niitä ei 
tunneta organisaatiossa, 
ilmoituksia tehdään 
satunnaisesti 

Käytäntöjä/järjestelmiä ei 
ole eikä ilmoituksia tehdä 

Muu seuranta Turvallisuuskiertoja, 
kehityskeskusteluita, 
työmaakokouksia, 
kiertokyselyitä jne. 

Jonkin verran seurantaa, 
mutta sitä ei 
dokumentoida 

Ei seurantaa 

Kunnossa 

Kunnossa 

Kunnossa 

Kunnossa 

Puutteita 

Puutteita 

Puutteita 

Puutteita 

Ei kunnossa 

Ei kunnossa 

Ei kunnossa 

Ei kunnossa 
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