
Tavoiteltavia asioita ovat esimerkiksi 
selkeät rajat, läpinäkyvät prosessit, hallit-
tavissa olevat työmäärät, hyvä viestintä, 
luotettavat tiedot ja parannukset palaute-
käytännöissä.

Kiinnitä aiempaa enemmän huomiota 
työntekijöihin ja anna heidän itse päättää 
asioista ja toteuttaa ideoitaan. Hanki 
henkilöstölle tarvittavat resurssit ja kehitä 
työntekijöiden henkilökohtaista työtur-
vallisuusosaamista.

Nykyteknologiasta  
johtuva kuormitus
Tekoäly ja itsenäisesti toimivat koneet 
voivat heikentää ihmisten välistä vuo-
rovaikutusta ja aiheuttaa työntekijöille 
stressiä.

Uusien työskentelytapojen  
kasvava kirjo  
Uudentyyppiset työjärjestelyt sopivat 
usein huonosti perinteisiin työturvalli-
suusmalleihin. 

2. 

Anna työntekijöille mahdollisuus hankkia nykytekno-
logian turvalliseen käyttöön vaaditut taidot jatkuvalla 
koulutuksella ja ohjeistuksella. Muodosta työntekijä-
pareja, jolloin työntekijät oppivat toisiltaan ja pääsevät 
purkamaan työhön liittyvää teknologia-ahdistustaan. 
Yhdistä esimerkiksi nuoret iäkkäisiin ja IT-osaajat työnte-
kijöihin, joille tietotekniikka on vierasta. 

3. Työnantajat eivät tiedosta  
ongelmia  
Työnantajat ja johtajat voivat aliarvioida 
digitaalisen teknologian ja digitaalisten 
työprosessien vaikutuksia ja soveltaa 
uusiin prosesseihin vanhakantaista 
ajattelua. 
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Kiinnitä aiempaa enemmän huomiota työolosuhteisiin, 
muokkaa viestintä- ja palautekäytäntöjä ja pohdi uusia 
tapoja muuttaa prosesseja. 

Työn aika- ja paikkasidonnaisuuden  
väheneminen 
Työnantajat voivat vaikuttaa yhä vähemmän työympäris-
töön, ergonomiaan, työn tauotukseen sekä työntekijöi-
hin vaikuttaviin sosiaalisiin kontakteihin. Joustavuuden 
varjopuolena on se, että työ voi lopulta tunkeutua 
työntekijän vapaa-aikaan. 

Työturvallisuusprosessit on sovitettava myös uusien 
työskentelytapojen vaatimuksiin. Prosessin on katettava 
esimerkiksi tilapäistöiden, työn jakamisen, portfoliotyös-
kentelyn ja freelancetyön erityishaasteet. 

5. 
4. 

Lisääntynyt henkinen kuormitus  
Henkistä kuormitusta voivat lisätä esimerkiksi informaa-
tioähky, paine olla saavutettavissa ympäri vuorokauden, 
työprosessien tiivistyminen, esimiesten ja asiakkaiden 
muuttuvat odotukset, hukkuminen töihin, ylityöt, tiukko-
jen aikarajojen ja aikataulujen tuomat paineet, epävar-
mat tietolähteet sekä epäilys tietojen luotettavuudesta. 

1. 
  Ratkaisu

  Haaste



Viestintä kaikkien osapuolten kanssa ideointivaiheesta 
lähtien. Osallistaminen lisää hyväksyntää, ja kaikki pääse-
vät tasapuolisesti mukaan työjärjestelyjen suunnitteluun. 

Määrittele vastuut uudelleen ja ilmaise 
vastuut selkeästi: Kuka on vastuussa, jos 
itsenäisesti toimiva kone tekee virheen? 
Vastaako virheestä valmistaja, työnantaja 
vai työntekijä?  

Kattavat riskiarvioinnit, joissa arvioidaan 
kaikkia tekijöitä ja tekijöiden yhteisvai-
kutusta. Arvioinnin perusteella voidaan 
kehittää joustavia täsmäratkaisuja ja 
parannuksia. 

Riittämätön  
henkilötietojen suoja 
Yritykset käsittelevät yhä suurempia 
tietomääriä, jolloin myös henkilötietojen 
suojaan ja tietoturvaan voi jäädä aukkoja. 

Mieti prosessien toteutusta uudelleen. Kiinnitä aiempaa 
enemmän huomiota tietopääoman ja luottamuksellisten 
tietojen käsittelyyn, jakamiseen, säilytykseen ja suojele-
miseen. 

Yrityksen sisäisen  
yhteistyön ongelmat 
Digitalisointistrategioita ja -toimenpiteitä 
on usein vaikea hahmottaa, tai niitä ei 
esitetä henkilöstölle ymmärrettävässä 
muodossa.  
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  Ratkaisu
  Haaste

Paranna henkilöstön tietoisuutta siitä, 
että nykyisiä tietoja ja prosesseja on 
arvioitava uudelleen ja muokattava kul-
loinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. 
Osallista kaikki. 

6. Riittämätön riskiarviointi
Uudet tilanteet uudenlaisine riskeineen vaativat uusia 
ratkaisuja, joita harvoin (jos koskaan) näkee perinteisissä 
riskiarvioinneissa. 

7. 

9. 
8. Epäselvä vastuunjako 

Automaattisiin tai koneavusteisiin prosesseihin tai pro-
sessien tuotoksiin, tuloksiin ja virheisiin liittyviä vastuita 
ei ole määritelty selkeästi. 

10. Läpinäkyvyyden ja selkeyden puute  
Uudet työtilanteet, työmuodot ja työprosessit sekä uudet 
tavat jäsentää työskentelyä heikentävät läpinäkyvyyttä ja 
selkeyttä. Ongelma vaikuttaa kaikkiin osapuoliin. 


