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Työterveys- ja työturvallisuus-
johtamisen standardi ISO 45001

Uusi kansainvälinen standardi ISO 45001 
on malli organisaation työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmälle. Se asettaa 
vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelulle 

maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisen työjärjestö ILOn mukaan 
työssä sattuneiden tapaturmien tai työ-
peräisten sairauksien vuoksi menehtyy 
vuosittain yli 2,7 miljoonaa ihmistä maa-
ilmassa. Terveyden menetykset kosket-
tavat perheitä ja yhteisöjä. Liike-elämälle 
ja taloudelle niillä on myös merkittävä 
vaikutus. 

Suomessa työturvallisuutta on kehi-
tetty pitkäjänteisesti. Siitä huolimatta 
vuosittain sattuu noin 120 000 työtapa-
turmaa. Pitkällä aikavälillä kuolemaan joh-
taneet työtapaturmat ovat vähentyneet 
selvästi. 

ISO 45001 Työterveys- ja työturvalli-
suusjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden 
soveltamisohjeita on ensimmäinen 
työterveys- ja työturvallisuusasioiden  
ISO-standardi. 

Standardi tarjoaa puitteet turvallisuu-
den lisäämiseksi, riskien vähentämiseksi 
ja terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
työpaikalla. Standardin avulla organisaa-
tio voi ennakoivasti parantaa työ terveys- 
ja työturvallisuustoimintansa tasoa.
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Kenelle?
ISO 45001 sopii kaikenkokoisten orga-
nisaatioiden käyttöön eikä sen käyttö 
ole sidottu mihinkään toimialaan. Se on 
suunniteltu integroitavaksi olemassa ole-
viin johtamisjärjestelmän prosesseihin. 

Hyödyt liiketoiminnalle
ISO 45001 -standardin avulla organi-
saatio voi suunnitella ja toteuttaa työ-
terveys- ja työturvallisuusjärjestelmän. 
Järjestelmän avulla organisaatio voi hal-
lita työturvallisuuteen ja työterveyteen 
liittyviä riskejä ja parantaa niihin liittyvää 
toimintaansa.

Standardin ISO 45001 mukaisen toi-
minnan on tunnistettu edistävän useita 
YK:n Agenda 2030:n tavoitteita tasa- 
arvosta terveyteen ja hyvinvointiin.  

ISO 45001:n avulla toteutetusta työter-
veys- ja työturvallisuusjärjestelmästä voi 
hyötyä monella tapaa:

 — työtapaturmat vähenevät

 — poissaolot vähenevät

 — vakuutusmaksut alenevat

 — syntyy terveyttä ja turvallisuutta 
parantava kulttuuri, jossa työnte-
kijöitä kannustetaan aktiivisuuteen 
oman työterveytensä ja työturvalli-
suutensa suhteen

 — johto sitoutuu vahvemmin paranta-
maan ennakoivasti työterveyttä ja 
turvallisuutta

 — lakisääteisten ja muiden vaatimusten 
täyttäminen helpottuu

 — maine paranee.
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Standardin laadintaan on osallistunut  
asiantuntijoita yli 70 maasta.
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Miten ISO 45001 eroaa 
muista työterveys- ja 
työturvallisuus standardeista?
ISO 45001:n laadinnassa huomioi-
tiin muut saman alan standardit kuten 
OHSAS 18001, Kansainvälisen työjärjestö 
ILOn ohjeet ILO-OSH 2001 sekä monia 
kansallisia standardeja. ISO 45001 on 
linjassa ILOn työterveyttä ja työturvalli-
suutta koskevien kansainvälisten standar-
dien ja sopimusten kanssa.

Standardin laadintaan on osallistunut 
asiantuntijoita yli 70 maasta. ISO 45001:n 
riskiperustainen lähestymistapa varmis-
taa, että järjestelmä on vaikuttava ja 
kehittyy jatkuvasti vastaten toimintaym-
päristön muutoksiin.

Voiko ISO 45001:n integroida  
olemassa oleviin hallinta järjestelmiin?
ISO 45001 -standardilla on samanlainen 
ydinrakenne ja yhteiset termit muiden 
ISOn hallintajärjestelmästandardien 
kanssa, kuten ISO 9001:2015 (laatu) ja 
ISO 14001:2015 (ympäristö). Yhtenäisyys 
helpottaa standardien rinnakkaista käyt-
töä ja niiden vaatimusten sisällyttämistä 
organisaation johtamisjärjestelmään. 

ISO 45001:n suunnittelussa huomioitiin 
erityisesti ISO 14001, sillä monien orga-
nisaatioiden tiedetään yhdistävän ympä-
ristöjärjestelmän ja työterveys- ja työtur-
vallisuusjärjestelmän toiminnot.

Miten pääsen alkuun?
Tässä muutama vinkki ISO 45001  
-standardin  käyttöönottoon:

 — Analysoi organisaatiosi toimintaym-
päristö työterveyttä ja työturvalli-
suutta koskevien sisäisten ja ulkois-
ten tekijöiden osalta.

 — Määrittele työterveys- ja 
työturvallisuus järjestelmän katta-
vuus ja tarkoitus; mitä tuloksia järjes-
telmällä halutaan saavuttaa.

 — Määrittele työterveyden ja työtur-
vallisuuden toimintaperiaatteet ja 
tavoitteet.

 — Päätä aikataulu ja suunnittele  
toimenpiteet järjestelmän 
toteuttamiseksi.

 — Selvitä mahdolliset puutteet resurs-
seissa tai osaamisessa, jotka 
on korjattava ennen standardin 
käyttöönottoa. 

Standardisointityö jatkuu ISOssa
Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardien laadinta jatkuu  

komiteassa ISO/TC 283 Occupational health and safety management. 
Keskeinen tavoite on laatia ohjestandardeja tukemaan  

ISO 45001 -standardin käyttöönottoa.
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Sertifiointi ja siirtymisaika
ISO 45001 -standardin käyttö ei edellytä 
sertifiointia. Sertifikaatti voi olla hyödyl-
linen todiste kolmannelta osapuolelta, 
että organisaatio noudattaa standardin 
vaatimuksia. 

Organisaatioilla, joilla on akkreditoitu 
OHSAS 18001 -sertifikaatti, on maa-
liskuusta 2018 alkaen kolme vuotta 
aikaa muuttaa työterveys- ja työturval-
lisuusjärjestelmänsä vastaamaan uutta  
ISO 45001:2018 -standardia. 

Lisätietoa ISO 45001 -standardista: www.sfs.fi/ISO45001



7

Monta tapaa tilata julkaisuja

Asiakaspalvelu auttaa
SFS:n asiakaspalvelusta voit tilata kaikki tarvitsemasi 
julkaisut. Ota yhteyttä sales@sfs.fi tai p. 09 1499 3353.

SFS-kauppa
Verkkokaupassa voit tarkistaa julkaisujen ajantasaiset 
tiedot. Voit myös ladata useimmat standardit omalle 
koneellesi saman tien ja tilata julkaisuja.  
Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

SFS Online 
SFS Online -palvelussa oma standardikokoelmanne  
on aina ajan tasalla internetissä. Kiinnostuitko?  
Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta sales@sfs.fi.

Pysy ajan tasalla
Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan 
tasalla toimialaasi kuuluvista standardeista. 
Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu

Tietoa uusista julkaisuista  
www.sfs.fi/uutiskirjetilaus 

 facebook.com/SFSedu

 @standardeista

 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
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Lisätietoja 

SFS
Sari Sahlberg
Asiantuntija

 www.sfs.fi
 09 1499 3368
 etunimi.sukunimi@sfs.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki  
p. 09 149 9331, www.sfs.fi, sales@sfs.fi




