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Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet 

Arvoisat juhlavieraat 

 

Minulla on suuri ilo saada juhlistaa kanssanne Suomen Työsuo-

jelualan Yritysten Liitto ry:n 40-vuotista toimintaa.  Työsuoje-

lusta vastaavana ministerinä arvostan erityisesti liiton työtur-

vallisuutta edistävän työn pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. 

 

Neljässäkymmenessä vuodessa on muuttunut moni asia. Vuo-

delta 1958 peräisin ollut työturvallisuuslaki on korvattu uudella 

vuonna 2002. Työsuojeluhallituksesta on tullut ministeriön työ-

suojeluosasto. Työsuojelupiirit ovat muuttuneet aluehallintovi-

rastojen työsuojelun vastuualueiksi. Henkilönsuojaimissa hy-

väksyntöjä tehneen työsuojeluviranomaisen leima on muuttu-

nut Euroopan unioniin liittymisen myötä CE-merkinnäksi. 

 

Vera Hjeltin yli 100 vuotta sitten perustama työsuojelunäyttely 

on kuitenkin pysynyt, samoin työsuojeluhallinto, vaikka se on-

kin tehnyt muodonmuutoksia. Pysynyt on myös Suomen Työ-
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suojelualan Yritysten Liitto ry, joka on nykymuotoisen työsuo-

jeluhallinnon ikätoveri, 40-vuotiaita molemmat. Kaikkien kol-

men tavoitteena on omalta osaltaan jakaa tietoa ja edistää työ-

suojelua niin, että kaikki voisivat tehdä työnsä turvallisesti.  

 

On totta, että turvallisuus maksaa, mutta turvallisuus myös 

maksaa itsensä takaisin.  Vuosittain Suomessa tapahtuu noin 

140 000 työtapaturmaa, joista noin 30 000 työmatkoilla. Keski-

määrin tapaturma johtaa 12 työpäivän poissaoloon. Vuosittai-

set työtapaturmien aiheuttamat kustannukset ovat yli kaksi 

miljardia euroa. Näiden lukujen perusteella on helppo havaita, 

että työturvallisuuden laiminlyönti tulee kalliiksi paitsi yrityk-

selle itselleen, myös yhteiskunnalle. Inhimilliselle kärsimykselle, 

kivulle, särylle ja toimintakyvyn alentumiselle tai menettämisel-

le ei edes voida laskea hintaa. 

 

Yhteistyöllä on valtava voima, ja se näkyy työsuojelussa. Olen 

mielissäni siitä, että Suomessa tehdään paljon aktiivista työtä 

työsuojelun edistämiseksi myös viranomaispiirien ulkopuolella. 

Työntekijän turvallisuus on monen tekijän summa, ja sen saa-

vuttamiseksi jokaisen on tehtävä oma osansa - niin työnantajan, 

työntekijän, lainlaatijan, valvontaviranomaisen kuin ammatti-

käyttöön tuotteita markkinoille saattavien tahojen. 
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Työturvallisuutta edistetään kuitenkin myös hyvillä käytännöil-

lä, lisäämällä tietoa työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

ja vaikuttamalla asenteisiin. Tällä sektorilla STYL tekee hyvää 

työtä. 

 

Lainsäädäntö muodostaa perustan, jolle on hyvä rakentaa. Sen 

mukaan haitta- ja vaaratekijät on tunnistettava ja niiden syn-

tyminen on estettävä. Jos se ei ole mahdollista, vaaraa aiheutta-

vat tekijät on poistettava tai korvattava vähemmän vaarallisilla. 

Jos vaaratekijöitä silti jää, työntekijän terveydestä ja turvalli-

suudesta huolehditaan käyttämällä henkilönsuojaimia. Suomen 

Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäseniin kuuluu henkilön-

suojainten valmistajia, maahantuojia ja myyjiä. Heillä on yhtei-

senä tavoitteena tarjota käyttäjille turvallisia, vaatimukset täyt-

täviä suojaimia. 

 

Henkilönsuojaimet eivät saa itsessään aiheuttaa vaaraa eivätkä 

haittaa. Niiden on suojattava ja oltava ergonomisia, keveitä ja 

kestäviä. Käyttäjillä on suojaimille omat vaatimuksensa - niiden 

on oltava helppoja käyttää, mukavia päällä, hyvännäköisiä ja 

mielellään myös hyvän hintaisia. Vaatimukset ovat monet, ja 

tarvitaan tietoa ja osaamista, että niihin pystytään vastaamaan. 

Ajan hermolla on pysyttävä, on tunnettava muuttuvan lainsää-

dännön ja eurooppalaisten standardien vaatimukset ja tiedettä-

vä, miten missäkin tilanteessa on edettävä. STYL huolehtii jä-
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sentensä osaamisesta järjestämällä koulutustilaisuuksia kaksi 

kertaa vuodessa, jolloin jäsenillä on mm. mahdollisuus kuulla 

työsuojelualan tuoreimmat uutiset ja siten ennakoida tulossa 

olevia muutoksia. 

 

Moni Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenyrityk-

sen työntekijä on käynyt suojainasiantuntijan koulutuksen, ja 

pystyy siten avustamaan kaikissa henkilönsuojaimiin liittyvissä 

asioissa. Kuten tiedämme, suojainta käytettäessä ei riitä, että 

henkilönsuojain täyttää sitä koskevat vaatimukset. Se täytyy 

myös osata valita oikein niihin olosuhteisiin, joissa sitä käyte-

tään.  Näin pystytään suojautumaan vaaroilta, joita vastaan 

suojain on tarkoitettu. Asiantuntevat suojainmyyjät pystyvät 

keskustelemaan asiakkaiden tarpeista, tuntevat myymänsä suo-

jaimet ja osaavat auttaa oikean henkilönsuojaimen valinnassa. 

Tietenkin he myös opastavat suojaimen oikeassa käytössä - mi-

ten suojain puetaan ja riisutaan oikein, miten säädöt toimivat, 

miten suojaimen on tarkoitus toimia ja miten sitä käytetään oi-

kein. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toimii samoilla markkinoilla 

Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n kanssa, ministeriö 

markkinavalvontaviranomaisena ja STYL talouden toimijana. 

Markkinavalvonnan painoarvo kasvaa Euroopan unionissa jat-

kuvasti. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus akkredi-
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toinnista ja markkinavalvonnasta astui voimaan vuoden 2010 

alusta. Sillä haluttiin tehostaa valvontaa koko EU:ssa ja antaa 

valvonnalle yhdenmukaiset puitteet. Euroopan komissio haluaa 

entisestään terävöittää unionissa tehtävää markkinavalvontaa, 

ja se valmisteleekin parhaillaan valvontaa koskevaa uutta ase-

tusta.  

 

Yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten ja talouden toimi-

joiden välillä on tärkeää pyrittäessä varmistamaan, että mark-

kinoilla olevat tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. 

Olen iloinen tietäessäni, että STYL arvostaa viranomaisyhteis-

työtä ja tekee parhaansa sen edistämiseksi. 

 

Markkinavalvontaviranomaiset tekevät oman osansa, mutta ei-

vät pysty valvomaan kaikkia markkinoilla olevia tuotteita. 

Henkilönsuojainten turvallisuus lähtee valmistajasta ja hänen 

vastuustaan noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Myös maa-

hantuojien ja jakelijoiden on osaltaan varmistettava, että hei-

dän myymänsä suojaimet täyttävät niitä koskevat vaatimukset. 

Tämä on yksi niistä asioista, joita Suomen Työsuojelualan Yri-

tysten Liitto ry painottaa toiminnassaan. Liitto järjestää myös 

koulutusta työsuojeluun liittyvistä asioista, ja on aktiivinen 

osallistuja monilla messuilla, joilla se vie turvallisuuden viestiä 

eteenpäin.  

 



      

      6 (6) 

 

 

Suomessa työsuojeluvalvonta ja monet muut tahot ponnistele-

vat yhdessä parantaakseen suomalaisen työn turvallisuutta. 

Paljon olemmekin saaneet aikaan.  

 

Arvostan suuresti Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n 

pitkäjänteistä toimintaa työsuojelun alalla. Te teette hyvää työ-

tä, jotta myös me muut voisimme tehdä hyvää työtä. 

 

Onnittelen lämpimästi 40-vuotiasta ja toivotan Suomen Työsuo-

jelualan Yritysten Liitto ry:lle menestyksekästä tulevaisuutta! 

 


