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Yleistä
• Heikon turvallisuuskulttuurin kustannukset ovat maailman-

laajuisesti n. 4 % BKT:sta

• Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaiseman ennakkoarvion 
mukaan tapaturmataajuus oli 29,5 tapaturmaa per miljoona 
työtuntia vuonna 2017.

• Suomessa työntekijälle kertyy sairauspoissaoloja keskimää-
rin 10 päivää vuodessa, mikä on n. 5 % koko työajasta. 

• Hyvän johtamisen positiiviset vaikutukset ovat merkittäväm-
mät kuin edellä mainitut negatiiviset vaikutukset. Työhyvin-
voinnilla on suuri merkitys mm. tehokkuuteen, innovatiivi-
suuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

• ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästan-
dardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantami-
sen filosofiaan. 

• ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on 
ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa tervey-
delle ja edistää työhyvinvointia.

• ISO 45001 korvaa työterveys- ja työturvallisuusjulkaisuna 
tunnetun OHSAS 18001:n. Yrityksillä, joilla on OHSAS, on 
kolmen vuoden siirtymäaika ISO 45001:een. Siirtymäaika 
päättyy maaliskuussa 2021.

”ISO 45001 -standardin mukainen joh-
tamismalli ehkäisee työperäisiä kuole-
mia, tapaturmia, vahinkoja terveydelle 
ja edistää työhyvinvointia. 

Se on erinomainen standardi, jonka 
avulla pystytään rakentamaan kansain-
välisen mallin mukainen työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmä, joka perus-
tuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. 

ISO 45001 -sertifiointi kertoo yrityksen 
ponnistelevan tosissaan turvallisen työ-
ympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. 

Uusi standardi korvaa aikaisemman 
OHSAS 18001 -julkaisun”

Sini Ahlgren, tuotepäällikkö 
Kiwa Inspecta 
puh. 050 3290 237 
sini.ahlgren@inspecta.com



Mitä hyötyjä ISO 45001-
standardista on yritykselle?
ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, 
joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. 
Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapa-
turmia ja sairauspoissaoloja.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttaminen ei Suomessa ole lakisääteistä kuten 
joissakin muissa valtioissa, mutta yritysten on yhä enenevissä määrin raportoitava työtervey-
teen ja työturvallisuuteen liittyviä tietoja sidosryhmilleen. ISO 45001 edellyttää, että organi-
saatio tunnistaa ja noudattaa tarkoituksenmukaisia työterveys- ja työturvallisuussäädöksiä 
sekä muita vaatimuksia, joista on yritykselle tunnistettavasti hyötyä.
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Miksi ISO 45001 
-sertifiointi?
• Osoittaa, että yrityksellä on käytössään puolueettomasti ja  

maailmanlaajuisesti laadukkaaksi arvioitu vaatimustenmukai-
nen TTT- hallintajärjestelmä. 

• Ulkopuolinen arvioija auttaa löytämään kehityskohteita yrityk-
sen työterveys ja työturvallisuus TTT-järjestelmästä.

• Standardia voidaan soveltaa yritykseen sen toimialasta tai  
koosta riippumatta. 

• Vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilö-
kunnalle ja asiakkaille siitä, että yritys ponnistelee tosissaan 
turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta

ISO 45001 sisältämät turvallisuus-
johtamisen osa-alueet:

Mitä ISO 45001 edellyttää?
• Johdon näkyvää sitoutumista turvallisuuteen ja TTT-toiminnan toteuttamisen koko orga-

nisaatiomittaista vastuuta (joskin johto vastaa viime kädessä turvallisuusjohtamisesta).

• Työntekijöiden kuulemista ja osallistamista. Työntekijät ovat aktiivisesti mukana turval-
lisuuden kehittämisessä ja heidät on osallistettava järjestelmän rakentamiseen sekä 
käytäntöjen viemisessä arkeen.

• Riskiperusteisen ja prosessiajattelun viemistä kaikkeen liiketoimintaan ja kokonaisvaltais-
ta turvallisuuden hallintaa.

• Organisaation TTT-politiikan ja tavoitteiden yhdenmukaisuutta sen yleisen strategian 
kanssa.

• Läpinäkyvyyttä.

• Toimittajien hallintaa. Ulkoistetut toiminnot ja prosessit otettava kattavasti hallintaan 
(sama vaatimus on myös ISO 9001 ja ISO 14001 -järjestelmissä).

• Tavoitteiden mittaamista ja tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin tarttumista.



ISO-yhteensopiva
ISO 45001 on yhteensopiva muiden ISO-järjestelmä- 
standardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa. Se 
perustuu OHSAS 18001:n tavoin yleisimmin tunnus-
tettuihin TTT-standardeihin ja -käytäntöihin. ISO 45001 
-standardi sisältää kuitenkin merkittäviä, positiivisia 
muutoksia OHSAS 18001 -julkaisuun verraten. 

Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida joko 
erikseen tai samanaikaisesti. Näin Kiwa Inspectan 
sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset 
voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa. 
OHSAS 18001 -yritykset siirtyvät uuteen standardiin 
kolmen vuoden kuluessa mikäli pyrkivät säilyttää stan-
dardin mukaisen TTT-sertifikaattinsa.

ISO 45001 -sertifioinnin edut
• Parantaa henkilökunnan tietoisuutta 

riskeistä sekä tehokkaista ja turvallisis-
ta työtavoista huomioimalla yhteistyön, 
tiedonkulun ja viestinnän olennaisuuden 
TTT-järjestelmässä.

• Tukee riskien tunnistamisessa ja työsken-
telytapojen parantamisessa

• Kehittää säännöllisesti TTT-järjestelmää

• Varmistaa, että TTT-järjestelmä noudattaa 
vaatimustenmukaisia käytäntöä ja osoit-
taa sen myös tarvittaville sidosryhmille
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Kun kyseessä ensimmäinen
TTT-järjestelmän sertifiointi:

Kun kyseessä siirtymä
OHSAS 18001 -> ISO 45001:

Tietoa Kiwa Inspecta
Academyn koulutuksista:
www.inspecta.fi/koulutus 

Polku ISO 45001 -sertifiointiin

• Yhdistää työterveys- ja työturvalli-
suusasiat osaksi jokapäiväistä toi-
mintaa ja johtamista

• Antaa järjestelmällisen turvallisuu-
den johtamismallin, joka noudattaa 
kansainvälisiä hyviä käytäntöjä

• Auttaa ennaltaehkäisemään tapatur-
mia, sairauksia ja työterveysongel-
mia

• Auttaa parantamaan henkilöstön 
motivaatiota, tehokkuutta ja hyvin-
vointia työpaikalla

FINAS-akkreditointi
Akkreditoitu sertifiointiorganisaatio on puolueeton 
ja sertifioinnin kohteesta riippumaton kolmannen 
osapuolen toimija, joilla on kansainvälisissä stan-
dardeissa määritelty pätevyys ja muut edellytykset 
toimintaansa varten. FINAS (Finnish Accreditation 
Service) valvoo akkreditoidun arviointilaitoksen 
toimintaa. 

Akkreditoinnilla Inspecta Sertifiointi Oy osoittaa 
pätevyyden ISO 45001 -standardin mukaiselle ser-
tifioinnille ja siten rakentaa luottamusta puolueetto-
mana kolmannen osapuolen arvioijana.
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