
Hyvinvointia työstä



OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN
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Kemialliset tekijät työssä 
–riskinhallinnan tapoja



OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN
Esimerkkinä JAUHOPÖLY-hanke

Taustaa:

• Jauhopölyn ongelmat tuttuja pitkältä ajalta.

• HTP-arvon laskeminen (ennen 5 mg/m3 –nyt 2 mg/m3).

• Pyrittiin löytämään tuottavuuden ja taloudellisuuden kannalta hyviä 
ratkaisuja jauhopölyaltistumisen vähentämiseen.

• Kehitettiin leipomoille soveltuva menetelmä työympäristön kehittämisen 
tueksi.
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• Hyödynnettiin osallistavan kehittämisen menetelmää

- Työntekijät mukaan

- Fokuksena kerätä tärkeää tietoa ja kokemuksia aiheesta 
parhailta asiantuntijoilta, siis työntekijöiltä

- Näiden tietojen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla 
päästiin kehittämään työtä turvallisemmaksi:

- Työtehtävissä ”altistumisen äärellä”

- Kehittämispalavereissa

- Koulutuksissa
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OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN
Esimerkkinä JAUHOPÖLY-hanke



• Hankkeessa käytetyistä kehittämisen 
työkaluista koottiin leipomoiden 
omaan käyttöön ”Pölyt pois 
yhteistyöllä”-opas
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OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN
Esimerkkinä JAUHOPÖLY-hanke



Pölyt pois! -menetelmä

Pölyt pois! on kehittämis- ja seurantamenetelmä

leipomoiden jauhopölyn hallintaan. 

Menetelmä antaa välineitä  

• jauhopölytilanteen arvioimiseen ja ratkaisujen 
kehittämiseen,

• ratkaisujen arvioimiseen

• ratkaisujen toteuttamiseen, 

• onnistumisen arviointiin ja seurantaan 
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Pölyt pois –menetelmään kuuluvat 
työvälineet

• Pölytutka on yhteistyössä työstettävä juliste 
leipomon jauhopölytilanteen arvioimiseksi ja 
seuraamiseksi.

• Leipomotyön pölyävämpiä työvaiheita koskevat 
Pölyt pois -kortit tukevat ratkaisujen kehittämistä ja 
sisältävät keskeiset periaatteet jauhopölyn 
torjunnasta. 

• Korttien sisältämät tarkistuslistat auttavat 
arvioimaan, mitkä asiat kullakin osa-alueella ovat 
kunnossa ja mitkä vaativat kehittämistä.
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Pölyt pois –menetelmään kuuluvat 
työvälineet

• Kolme arviointikorttia auttavat arvioimaan 
kehittämistyössä syntyneitä ratkaisujen sekä 
suunnittelemaan niiden toteuttamista. 

- 1. kortti auttaa arvioimaan kehitettyjen 
ratkaisujen hallinnan tasoa

- 2. kortti auttaa arvioimaan, keiden pitäisi 
osallistua ratkaisujen toteuttamiseen, ja 
hahmottamaan valittujen ratkaisujen rahallista 
resursointia

- 3. kortissa hyödynnetään ns. ”kolmiomallia” 
arvioimaan ratkaisujen vaikutuksia laajemmin 
työpaikalla

7.4.2016 © Työterveyslaitos     |     Tomi Kanerva     |     www.ttl.fi 8



• Annetaan työntekijöille mahdollisuus keksiä ja 
vaikuttaa itse heitä koskeviin asioihin

• Näin syntyy usein parhaat ideat ja ratkaisut

- Yhteinen näkemys ”ongelmasta”

• Kynnys uusille asioille madaltuu
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OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN



• Kun työntekijä ottaa aktiivisen roolin työ kehittämisessä ja vaikuttaa 
siihen, voidaan saada:

– työlle tarkoitusta

– työlle omistautumista

–muutosvastarinnan väheneminen

– lisääntynyttä motivaatiota 

edelleen kehitykseen
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OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN



• Tämä edesauttaa

– työhyvinvointia ja työkykyä

– työn kehittämistä

JA TIETENKIN KEHITTÄMISEN KOHDETTA ESIM. KEMIKAALITURVALLISUUTTA
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OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN



tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

Kiitos!

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

https://instagram.com/tyoterveys/
https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

