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Uusi työkalu linja-autonkuljettajien työn riskien hallintaan
Kuljetusala on tapaturmataajuudeltaan yksi vaarallisimmista toimialoista Suomessa. Linjaautoliikenteen pienyrityksille on julkaistu uusi, maksuton ja helppokäyttöinen menetelmä
työn riskien hallinnan tueksi, OiRA-riskinarviointityökalu. Verkossa olevaa ohjelmaa voi
käyttää myös mobiililaitteilla. Toimiva sähköpostiosoite ja yhteys verkkoon riittävät
satsauksiksi, joilla yritys voi lähteä parantamaan turvallisuuskulttuuriaan.
Kuljetusala on ollut edelläkävijä OiRA-riskinarviointityökalun käyttöönotossa Suomessa. OiRA
julkaistiin suomeksi ensimmäiseksi maanteiden tavaraliikenteen tarpeisiin 2014. Nyt myös linjaautoliikenne on saanut oman versionsa.
– Työn riskien hallintaan kannattaa paneutua ajatuksella. Se tukee yritysten kilpailukykyä edistämällä
työn sujuvuutta sekä vähentämällä tapaturmia ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja, muistuttaa
vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitoksesta.
OiRA antaa konkreettisia ohjeita
Laki vaatii työnantajaa selvittämään työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä
poistamaan löydetyt puutteet.
Suurin osa Suomen linja-autoliikenteen yrityksistä on kooltaan pieniä, 1-5 linja-auton yrityksiä. Alle
10 henkilön yrityksissä ei ole työsuojeluorganisaatiota, jolloin yrittäjän työturvallisuusosaamisen tai
siinä esiintyvien puutteiden merkitys korostuu. Myös yksinyrittäjä hyötyy riskien arvioinnista.
OiRA sopii etenkin pienimmille yrityksille, mutta myös suuremmat yritykset voivat käyttää OiRAa
riskinarvioinnissa. Työkalun sisältö sopii niin kaupunki-, kauko- kuin tilausajoliikenteessäkin toimiville
yrityksille.
Työkalua pilottivaiheessa testanneet linja-autoalan yritykset pitivät sen käytettävyyttä hyvänä. Myös
Linja-autoliitto suosittelee työkalua ja edistää sen käyttöönottoa jäsenyrityksissään.
– On hienoa, että OIRA- riskienarviointityökalua luotaessa on nimenomaan kiinnitetty huomiota
käytännönläheisyyteen ja helppokäyttöisyyteen ottaen huomioon pienten ja keskisuurten linjaautoyritysten rajalliset resurssit, sanoo aluepäällikkö Peter Ulmanen Linja-autoliitosta.
Riskinarviointityökalussa on seitsemän osiota
OiRA-riskinarviointityökalu on yksinkertainen: se sisältää seitsemän osiota ja yhteensä 27 väittämää,
joihin vastataan kyllä tai ei. Ei-vastauksiin käyttäjä voi kirjata itse yrityksensä toimenpideohjeita tai
valita ohjelman ehdotuksista omaan tilanteeseensa sopivat.
Jako perustuu toimialan keskeisiin tapaturmariskeihin.
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1. Kuljettajan perehdyttäminen
2. Toiminta työvuoron aikana
3. Ajotyö
4. Toiminta matkustajien kanssa
5. Matkatavaroiden ja rahdin käsittely, lastaus ja purku
6. Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
7. Työ, terveys ja hyvinvointi
OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EUOSHA) tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. Työterveyslaitos, Linja-autoliitto
ry, Linja-autoliitto ry/Maakuljetuspooli, Työturvallisuuskeskus, Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT ry)
ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT ry) ovat yhdessä tuottaneet sisällön OiRA-sovelluksen
linja-autoliikenteen työn riskien arviointiin. OiRA on siis julkaistu suomeksi kahdelle alalle toistaiseksi.
OiRAn kansainvälisiltä sivuilta löytyvät kaikkien maiden versiot eri aloille, ja esimerkiksi englanniksi
OiRAsta löytyy 15 eri alan riskinarviointityökalua. Nekin ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.
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