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Ohjelma OHSAS 18001-järjestelmän rakentamisesta 
 
Ohessa on esimerkkiohjelmamme OHSAS 18001-järjestelmän rakentamisesta. Esimerkissä teemme 
käsikirjan ja osan ohjeista, henkilökunta osan. Yrityksen henkilökunta tekee tarvittavat muutokset 
aikataulussa, johon on jätetty aikaa omaksua järjestelmän käyttö ja viilaus.  
 

OHSAS18001-järjestelmän rakentaminen ilman ISO 9001-pohjaa, ts. puhtaalta 
pöydältä (yrityksessä 10…15 henkeä, yksi toimipiste) Aikataulu  

1. Tutustuminen yrityksen prosesseihin, tuotteisiin, ohjaustapoihin ja dokumentointiin 
yleisesti. Nykytilan nopea kartoitus. Selvitetään työn haluttu lopputulos, valitaan 
osallistujat 

Aloitus  

2. Yrityksessä kerätään tiedot työsuojelutilanteesta, aiemmat ts-tarkastusten raportit 
ja ts-toimikunnan pöytäkirjat 

2. viikko 

3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointitavan sopiminen. Katselmoidaan 
turvallisuus-, siisteys-, järjestys-, ergonomia- ja suojelunäkökohdat. Lakisääteisten 
määräysten kartoitus 

4. viikko 

4. Tilaus-toimitusprosessi sekä vastuut ja valtuudet käydään läpi, tunnistetaan ja 
kootaan yhteen prosessien turvallisuusnäkökohdat yhdessä henkilökunnan 
kanssa. Ulkopuolisen työvoiman osuus toiminnassa. Tehdään alustava 
työsuojelun toimintaohjelma 

6. viikko 

5. Valmistuksen ja hankinnan tärkeimpien osaprosessien katselmus alustavan 
työsuojelun toimintaohjelman ja turvallisuusnäkökulmien kannalta, tarvittavat 
ohjeet. Koneiden ja laitteiden tarkastus- ja tyyppihyväksyntätarpeet. Sovitaan 
tavat, miten työympäristön muutostarpeet ja puutteet ilmoitetaan 

8. viikko 

6. Mahdollisista mittauksista sopiminen 8. viikko 

7. Puuttuvien elementtien rakentamisen aikataulu tehdään yhdessä henkilökunnan 
kanssa. Yhteistoimintakyvyn arviointi. Suunnitelma turvallisuuskoulutuksista. 
Toiminnan yleisen mittaamisen ja parantamisen prosessit, tarvittavat ohjeet, JP-
toiminta 

8. viikko 

8. Poikkeamien ja läheltä-piti –tilanteiden käsittelyprosessit, juurisyyn selvitys. 
Turvallisuusjohtaminen, suojelusuunnitelma, johdon katselmukset, 
Turvallisuuspolitiikka, toiminnan ylätason mittarit 

10. viikko 

9. Käsikirja valmis, auditoidaan viranomaismääräysten ja käsikirjan noudattaminen. 
Kehitetään tehtyä ohjeistusta ja paikataan puutteet 

14. viikko 

10. Ohjeet valmiina, pidetään johdon katselmus täydellisenä 14. viikko 

Yhteensä  3–4 kk 

 
Prosessikuvauksissa ovat mukana vastuut ja valtuudet, syntyvät / käytettävät asiakirjat, ohjeet, 
mittaaminen ja parantaminen sekä poikkeamien hoito. Henkilökunnalle annetaan koulutus tietoiskuina. 
Esimerkissä ei ole tarvetta suuriin suojaus- tai rakennemuutoksiin. Työturvallisuuslain 738 / 2002 
elementit sisältyvät periaateohjelmaan. 
 
Työn vie 8-15 konsultointipäivää. Määrä pienenee, jos OHSAS 18001 tehdään ISO 9001:n päälle. 
Työmäärä riippuu oleellisesti yrityksen koosta ja toimialasta sekä siitä, kuinka selkeitä toiminnan 
ohjausjärjestelmiä yrityksessä käytetään. Toimitamme mielellämme tarjouksen. 


