13.10.2018

RAKENNUS- JA INFRA-ALAN TYÖTURVALLISUUS
NORJA

Mats Bjørndal Gretland, Yrkeshögskolan Novia - FoU

SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO ..................................................................................................................................... 3
1.1 Infra-Botnia............................................................................................................................. 3
2 TYÖTURVALLISUUS .................................................................................................................... 4
2.1 Vastuullisuushierarkia työpaikalla................................................................................... 4
2.1.1 Rakennuttaja................................................................................................................... 4
2.1.2 SHA-koordinaattori (turvallisuuskoordinaattori) .................................................. 4
2.1.3 Hovedbedrift (pääurakoitsija) .................................................................................... 4
2.1.4 Työnantaja....................................................................................................................... 4
2.1.5 Työntekijä ........................................................................................................................ 5
2.1.6 Verneombudet (yrityksen turvallisuusvastaava) .................................................. 5
2.1.7 Tillitsvalgt (luottamushenkilö) ................................................................................... 5
2.1.8 Valmistajat, maahantuojat ja vuokrayritykset ....................................................... 5
2.2 Sisäinen valvonta -Työturvallisuus ................................................................................. 5
2.2.1 SHA (Säkerhet, Hälsa och Arbetsmiljö / Turvallisuus, Terveys ja
Työympäristö) .......................................................................................................................... 5
2.2.2 HMS –sisäinen valvonta .............................................................................................. 6
2.2.3 ROS-analyysi (riski ja haavoittuvuusanalyysi) ..................................................... 7
2.2.4 SJA (turvallinen työ -analyysi) .................................................................................. 8
2.2.5 Vernerunder (omavalvonta) ........................................................................................ 8
2.2.6 Työympäristöviarsto - turvallisuustarkistus.......................................................... 9
3 YHTEENVETO ................................................................................................................................ 9
LÄHDELUETTELO .......................................................................................................................... 10

WWW.INFRA-BOTNIA.EU

2

1 JOHDANTO
Tämä on toinen raportti Norjan
raporttisarjassa. Raportin on kirjoittanut Mats
Gretland. Raportti sisältää kartoituksen
Norjan työturvallisuusmääräyksistä rakennusja infra-alalla.
Muutoin Norjan raporttisarja sisältää
rakennus- ja infra-alan määräyksiä ja
käsittelee aiheita kuten kieli, kommunikaatio,
työturvallisuus, vastuunjako, sertifiointi ja
työpaikan perustaminen.
Raportit ovat tarkoitettu tueksi suomalaisille
yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita
yritystoiminnan kehittämisestä ja toiminnasta
Norjan rakennus- ja infra-alalla.
Tarkoituksena on koota oleellista ja
hyödyllistä tietoa suomeksi.
Raportti on laadittu Yrkeshögskolan Novian
tutkimus- ja kehitysyksikölle Infra-Botniahankkeen yhteydessä. Hankkeen yleisenä
tavoitteena on selvittää pohjoismaisen infraalan kansallisia eroja, sekä tukea rajat
ylittävää toimintaa ja yhteistyötä.

1.1 Infra-Botnia
Infra-Botnia on hanke, jonka rahoittajana
toimivat Interreg Botnia-Atlantica,
Pohjanmaan Liitto, Region Västerbotten,
VASEK ja Infra ry.
Hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa ja
ulottuu seuraaville kolmelle vuodelle. InfraBotnia suuntautuu PK-yrityksille ja suurin
huomio keskittyy infra-alan toimijoihin
Merenkurkun alueella. (1)
Ruotsissa kohderyhmä tunnetaan
rakennusalana ja Norjassa bygg- og
anleggsbransjenina. Suomessa ala jaetaan
rakennus ja infra-alaan.
Hanke toimii hypoteesin mukaan, jonka
oletuksena on se, että alalla on tarvetta
kansainväliselle toiminalle ja yhteistyölle.
Alalla monien PK- yritysten valmiudet ovat
myös riittämättömiä. Hankkeen tavoitteena on
siksi lisätä tietämystä ja yhteistyötä, sekä
rakentaa verkostoja. Iso osa työstä koostuu
maakohtaisista kartoituksista sekä
rajaesteiden havaitsemisesta. (2)
Infra-Botnia on myös hyvin kiinnostunut
selvittämään, olisiko mahdollista
tasapainottaa kansallisia suhdannevaihteluja
ja globaalia kilpailua yhteisen pohjoismaisen
inframarkkinan avulla.
Ajatuksena olisi, että yhteistyö voisi avata
uusia työmahdollisuuksia rajan yli, kun
työtilanne näyttää huonommalta omassa
kotimaassa. Rajat ylittävä yhteistyö voisi
myös lisätä PK-yritysten mahdollisuuksia
kilpailla tarjouspyynnöistä suurten
kansainvälisten yritysten joukossa. (2)
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2 TYÖTURVALLISUUS
Työympäristövirasto (Arbeidstilsynet) on
keskeinen järjestö Norjan
työturvallisuusasioissa. Työympäristövirasto
tarjoaa sekä opastusta että työturvallisuustarkastuksia työpaikoille.

Rakennuttajan ja koordinaattorin välillä on
tehtävä kirjallinen sopimus siitä, mitä tehtäviä
ja käyttöoikeuksia koordinaattorilla on.
Koordinaattorilla ei saa olla muita
vastuualueita hankkeessa, jotka voivat
haitata roolia. (3)

Norjassa rakennus- ja infra-alan urakoitsijan
on tunnettava monta eri määräystä. Nämä
tarkennetaan alla olevissa luvuissa.

Koordinointi projektointivaiheessa edellyttää
SHA-suunnitelman laatimista ja sitä, että
turvallisuusasiat pidetään keskeisenä
aiheena projektoinnissa.

2.1 Vastuullisuushierarkia
työpaikalla

Rakennusvaiheessa koordinointi edellyttää
riskien ja riskienhallinnan seurantaa. On
myös varmistettava, että kaikki ovat tietoisia
SHA-suunnitelmasta ja työskentelevät sen
mukaan. (kohta 2.2.1).

Rakennus- ja infratyömaalla on paljon eri
rooleja, joihin liittyy vastuuta. Erityisesti
suurilla työpaikoilla, joihin kuuluu useita eri
toimijoita, on määräyksiä siitä, mitä eri rooleja
on oltava ja kuka on vastuussa mistäkin.

SHA-koordinaattori varmistaa myös, että
työtehtäville jää tarpeeksi aikaa, jotta ne voi
suorittaa turvallisesti. (3)

2.1.1 Rakennuttaja

2.1.3 Hovedbedrift (pääurakoitsija)

Rakennuttaja on työn tilaaja. Mikäli
rakennuttaja päättää käyttää edustajaa, on
tästä oltava kirjallinen sopimus.

Pääurakoitsija on nimettävä rakennus- ja
infratyömaalle yhdessä usean urakoitsijan
kanssa. Pääurakoitsija on vastuussa eri
yritysten HMS:ien yhteensopivuudesta.
(kohta 2.2.2)

Rakennuttajan on koko rakennusprosessin
ajan valvottava, että kaikki toimijat suorittavat
työn turvallisesti ja, että työympäristö on
byggherreforskriften mukainen. Tämä
tehdään työn suunnittelun, projektoinnin,
organisoinnin ja seurannan kautta. (3)

Pääurakoitsijan on varmistettava, että kaikki
toimijat saavat tarvittavat tiedot.
Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu myös laatia
sääntöjä yhteisistä tiloista ja välineistä, sekä
järjestää kokouksia ja sisäisiä tarkastuksia. (3)

2.1.2 SHA-koordinaattori
(turvallisuuskoordinaattori)

2.1.4 Työnantaja

Rakennuttaja valitsee SHA-koordinaattorin,
joka koordinoi koko hankkeen turvallisuutta,
terveyttä ja työympäristöä (SHA).
Projektoinnille ja rakennusprosessille voi
valita erilliset koordinaattorit.

Työnantaja on vastuussa omien
työntekijöiden turvallisesta työympäristöstä ja
siitä, että he saavat HMS (Hälsa, Miljö och
Säkerhet / Terveys, Ympäristö ja
Turvallisuus) -koulutuksen ja ovat tietoisia
siitä, miten työ suoritetaan turvallisesti.

SHA-koordinaattorin nimeäminen ei vapauta
rakennuttajaa vastuusta. Rakennuttajan on
varmistettava, että koordinaattori hoitaa
työtehtävänsä. (4)

Työntekijöiden ja yrityksen
turvallisuusvastaavan (verneombudet) on
oltava tietoinen SHA-suunnitelman
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keskeisistä vaiheista liittyen yrityksen
toimintaan työmaalla.
SHA-suunnitelman keskeiset vaiheet lisätään
yrityksen sisäiseen valvontaan. Työnantaja
vastaa havaittujen riskien ilmoittamisesta
rakennuttajalle, mikäli niitä ei ole merkitty
SHA-suunnitelmaan. Työnantaja raportoi
myös poikkeavuuksista. (3)

2.1.5 Työntekijä
Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus
osallistua työympäristötyöhön. Työntekijän on
tutustuttava työpaikan säännöksiin, ohjeisiin
ja rutiineihin. Poikkeavuuksista on
raportoitava työnantajalle. (3)

2.1.6 Verneombudet (yrityksen
turvallisuusvastaava)
Verneombudet on yrityksen oma terveys-,
ympäristö- ja turvallisuusvastaava, jonka
tehtävänä on turvata työntekijöiden
turvallisuus ja työympäristö.
Pääsääntönä on, että kaikilla yli kymmenen
työntekijän yrityksillä, on oltava oma
verneombud.
Rakennus- ja infra-alalla on omia paikallisia
turvallisuusvastaavia (verneombud), jotka
voivat tulla rooliin, mikäli ei itse ole valinnut
sellaista henkilöä. Hänellä on oikeus
keskeyttää työ, mikäli hän toteaa, että työ on
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle
haitallista. (3)

2.1.7 Tillitsvalgt (luottamushenkilö)
Tillitsvalgt on ammattiliiton edustaja
yrityksessä. Luottamushenkilön olemassaolo
yrityksessä ei ole lakisääteistä. Se kuuluu
yrityksen työehtosopimukseen.
Luottamushenkilön tehtäviin kuuluu turvata
työntekijöiden oikeudet työsopimuksissa,
työehdoissa, palkoissa jne.

Luottamushenkilö avustaa työntekijöitä
irtisanomisissa, palkka-asioiden
erimielisyyksissä tai erimielisyyksissä
yritysjohdon kanssa. (5)

2.1.8 Valmistajat, maahantuojat ja
vuokrayritykset
Yritykset ovat vastuussa siitä, että heidän
tarvikkeet ja tuotteet ovat hyvässä kunnossa
ja turvallisia käytössä. Kaikkien tuotteiden
mukana on tultava tuotetiedot
onnettomuuksien ja terveysriskien
ennaltaehkäisemiseksi. (3)

2.2 Sisäinen valvonta Työturvallisuus
Norjassa kaikilla työpaikoilla on velvollisuus
pitää sisäistä valvontaa, joka on muokattu
työpaikan mukaan. (6)
Koska rakennus- ja infra-ala on hyvin riskialtis
ala, käytetään myös muita alakohtaisia
määräyksiä.

2.2.1 SHA (Säkerhet, Hälsa och
Arbetsmiljö / Turvallisuus, Terveys ja
Työympäristö)
Käsitteet HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) ja
SHA (Säkerhet, Hälsa och Arbetsmiljö) ovat
helppo sekoittaa toisiinsa. Ne ovat kuitenkin
kaksi eri asiaa, eikä niitä voi korvata
keskenään.
HMS-määräykset tarkennetaan
internkontrollforskriftenissä ja koskee kaikkia
norjalaisia työpaikkoja riippumatta alasta. (7)
SHA-suunnitelma on
työturvallisuussuunnitelma erityisesti
rakennus- ja infra-alalle.
Byggherreforskriftenin §:ssä 7 on vaatimus
SHA-suunnitelmasta, jonka tarkoituksena on
varmistaa työntekijän turvallisuus.
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Jokaiselle hankkeelle on laadittava erillinen
suunnitelma, jossa työpaikan riskit
kartoitetaan ja käsitellään. (8)
Määräys SHA-suunnitelmasta koskee kaikkia
tilapäisiä toimipaikkoja rakennus- ja infraalalla. Kiinteät toimipaikat, kuten
rakennuselementtien valmistajat ja vastaavat,
eivät kuulu SHA-vaatimuksiin.
Määräys koskee koko työprosessia ja se on
oltava keskeinen osa sekä suunnittelua että
projektointivaihetta. (9)
Rakennuttaja on suunnittelun ja projektoinnin
aikana vastuussa turvallisuuden, terveyden ja
työympäristön seurannasta, kun tehdään
arkkitehtonisia ja teknisiä valintoja.
Riskitekijät eri työvaiheissa on huomioitava.
Projektoinnille ja riksialttiiden työvaiheiden
suorittamiseen on oltava riittävästi aikaa. (9)
Ennen työn käynnistämistä, rakennuttajan on
varmistettava kirjallisen SHA-suunnitelman
olemassaolo. Suunnitelmassa on oltava
hankkeen turvallisuusriskit, sekä miten niitä
käsitellään. Suunnitelma on oltava helposti
saatavilla työpaikalla ja kaikkien toimijoiden
on tutustuttava siihen.
Työn aikana rakennuttajan on varmistettava,
että kaikki työt tehdään SHA-suunnitelman
mukaan ja, että kaikki työpaikan toimijat
noudattavat sitä. Työpaikoilla, missä on
monta toimijaa, on valittava SHAkoordinaattori (turvallisuuskoordinaattori)
(kohta 2.1.2) (9)
SHA-suunnitelmaan pitää sisältyä:


Kuvaus rakennus- tai infratyömaan
organisoinnista, vastuunjaosta, vastuusta
ja rakennusmuodosta.



Työn aikataulu, joka näyttää milloin eri
työvaiheet suoritetaan.



Kuvaus toimenpiteistä riskialttiissa töissä.



Rutiineja poikkeavuuksille.

Suunnitelma on päivitettävä, mikäli siihen
tulee muutoksia. Riskialttiiden töiden
luokittelu tarkennetaan byggherreforskriftenin
§:ssä 8. (8)
Muun muassa Undervisningsbygg og
Statsbygg – joka on kunnallinen ja valtiollinen
rakennuttajajärjestö, on laatinut
yksinkertaistettuja SHA-suunnitelman
malleja, joita voi käyttää
tarjouspyyntövaiheissa. Heiltä löytyy myös
täydelliset mallit hankkeille.

2.2.2 HMS –sisäinen valvonta
§:issä 3–5 arbeidsmiljøloven mukaan
työnantajalla on velvollisuus osallistua HMStyön koulutukseen. Velvollisuus on
henkilökohtainen, eikä sitä voi delegoida.
Koska HMS-työt ovat alakohtaisia, ei ole
olemassa konkreettista suunnitelmaa, miten
kouluttautuminen pitäisi hoitaa. Sen voi
hoitaa konsulttiyritys, kurssijärjestö tai sitten
sen voi hoitaa sisäisesti yrityksessä, mikäli
tehtävään löytyy pätevää henkilökuntaa. On
kuitenkin olemassa kirjallinen vaatimus
kouluttautumisen dokumentoinnille. (10) (11)
Internkontrollforskriften — HMS:n asetus
koskee kaikkea toimintaa, joka on Norjan lain
(terveys, ympäristö ja turvallisuus) mukainen.
Asetuksen tarkoituksena on sisäisen
valvonnan kautta havaita ja ennaltaehkäistä
turvallisuuspuutteita ja riskejä työpaikalla.
Yritystä tai toimintaa hallinnoivalla henkilöllä
on vastuu oman toiminta-alueen HMSsäännösten systemaattisesta seurannasta.
Tämä on tehtävä yhteistyössä työntekijöiden
ja heidän edustajien kanssa (verneombudet)
(kohta 2.1.6).
Yrityksen HMS-työ on dokumentoitava
kirjallisesti. Siitä on ilmettävä kuinka sisäinen
valvonta ja riskienarviointi tehdään, sekä mitä
toimenpiteitä riskeihin käytetään.
Dokumentoinnista on myös ilmettävä kuka on
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vastuussa kartoituksesta ja kuka on
vastuussa toimenpiteistä. (12)

ROS-analyysin voi tehdä riippumatta alasta.
Se sisältää kolme helppoa kysymystä:

Kirjallisesta dokumentoinnista on ilmettävä:



Mikä voi mennä pieleen?





Miten voimme ennaltaehkäistä tämän?



Miten seurauksia voidaan vähentää,
mikäli näin tapahtuu?



Yrityksen tavoitteet terveyden, ympäristön
ja turvallisuuden suhteen.
Yrityksen organisointi HMS-työssä,
vastuunjako ja työtehtävät.



Kuinka kartoitus suoritetaan ja sen
tulokset.



HMS:n toimintasuunnitelma, mitä
tehdään, kuka on vastuussa työstä.



Rutiineja poikkeavuuksien käsittelyyn.



Miten rutiinit suoritetaan turvatakseen
hyvä HMS-työ.
(12)

On yleistä, että asiakkaat, alihankkijat ja
vakuutusyhtiöt asettavat vaatimuksia
yrityksen HMS:lle. Työympäristöviraston
kotisivuilla on tarkemmat ohjeet siitä, miten
luodaan rutiineja yrityksen HMS:ään.
Työympäristövirasto ei ole ainoastaan
valvontaviranomainen. Heillä on myös
neuvoa-antavaa toimintaa, joka auttaa muun
muassa HMS-rutiinien kehittämisessä. (12)

2.2.3 ROS-analyysi (riski ja
haavoittuvuusanalyysi)
Osana HMS-työtä (kohta 2.2.2.) yrityksen on
suoritettava kartoitus riskeistä omassa
toiminnassa. Tarkoituksena on välttää työstä
johtuvia sairauksia ja loukkaantumisia.
Kartoitus on dokumentoitava ja oltava
mukana yrityksen HMS:ssä.
Työympäristövirasto kehottaa käyttämään
ROS-analyysia. (13)

Mahdolliset riskit kartoitetaan seuraavasti:
miten todennäköisesti ne tapahtuvat ja mitkä
ovat niiden seuraukset. Tämä tehdään 1–5asteikon pisteytysjärjestelmän avulla. Tämän
jälkeen riskien pisteet analysoidaan
riskikaavion värityksen mukaan.
Lopuksi laaditaan toimintasuunnitelma
riskeille, jotka kaavion mukaan luokitellaan
todennäköisiksi ja vakaviksi.
ROS-analyysi on myös tunnettu työkalu
kansainvälisesti. Malleja voi tarvittaessa
ladata muun muassa Työympäristöviraston
kautta (13)

Pisteytysjärjestelmäkaavio riskien arviointiin - ROS. (13)

Riski- ja haavoittuvuusanalyysia vaaditaan
myös alueiden suunnittelussa ja
projektoinnissa. §:in 4–3 plan og
byggningsloven mukaan, analyysi on tehtävä
myös laajennusalueelle.
Tarkoituksena on kartoittaa alueen
mahdollisuutta laajennukselle. Alueet, jotka
luokitellaan vaarallisiksi tai eivät sovi
rakennusalueiksi on merkittävä rajoituksilla.
Tietyissä tapauksissa alueviranomaiset
tekevät analyysin itse. (14)
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2.2.4 SJA (turvallinen työ -analyysi)
SJA on yksinkertainen kartoitus työvaiheista,
jotka tehdään ennen riskialttiiden töiden
aloittamista. Tarkoituksena on että, kaikki
työhön osallistuvat ovat mukana ja
pohdiskelevat sekä keskustelevat
mahdollisimman turvallisesta tavasta
suorittaa työ. Analyysi on suoritettava hieman
ennen työn aloittamista. (15)



Vastuu jaetaan ja toimenpiteitä tehdään
seuraavassa järjestyksessä:
o

Työvaihe tai alue muutetaan niin, että
toteutus on turvallisempaa.

o

Suoritetaan toteutuksen harjoitusta.

o

Toiminnan valvontaa lisätään.

o

Henkilökohtaiset suojavarustukset
otetaan käyttöön.

o

Tämän jälkeen tehdään arvio siitä,
voiko työn toteuttaa turvallisella
tavalla.

o

Analyysin tulos dokumentoidaan
SJA-ohjelmaan ja allekirjoitetaan
vastuuhenkilön ja osallistujien
toimesta.

o

Tehdään turvallisuustoimenpiteitä.
Varmistetaan, että kaikki osallistujat
ovat ymmärtäneet suunnitelman
toteutuksen.

o

Työ suoritetaan ja tulos
dokumentoidaan suosituksena
tuleviin töihin. (15)

SJA tehdään kun:


Työ poikkeaa aikaisemmista
suunnitelmista ja työnkuvaukset tai
suorittamisen olosuhteet ovat muuttuneet,
esim. sää, aika.



Työ, työkalut tai varusteet ovat uusia ja
tuntemattomia työntekijöille.



Työ vaatii yhteistyötä henkilöiden välillä,
jotka eivät tunne toisiaan entuudestaan.



On työvaihe, joka on aikaisemmin
aiheuttanut vaarallisia tilanteita.

Riskialttiita työtehtäviä on vältettävä ja
toimenpiteitä on suunniteltava jo
projektointivaiheessa ja SHA-suunnitelmassa.
SJA:ta ei saa käyttää toimenpiteenä SHAsuunnitelmassa tai ROS-analyysissä. (15)
Kun tarve SJA:lle ilmenee, on analyysin
vastuuhenkilön kerättävä oleellista tietoa ja
kokemuksia vastaavista töistä ja varusteista.
On sovittava aika, kun analyysi suoritetaan.
Kaikkien työhön osallistuvien on oltava läsnä.
Tämän jälkeen analyysi tehdään seuraavien
kohtien mukaan:


Toiminta tarkistetaan ja kaikki tutustuvat
tehtävään.



Aikaisempaa kokemusta vastaavista
työtehtävistä tai varusteista jaetaan.



Tunnistetaan henkilövahinkojen,
ympäristön tai aineellisten esineiden
vaarat. Toimenpiteiden tarve tutkitaan.

2.2.5 Vernerunder (omavalvonta)
Vernerunder suoritetaan yrityksen oman
turvallisuusvastaavan tai hankkeen SHAvastaavan toimesta. Valvontaan osallistujista
sovitaan jo etukäteen. Yleensä valvontaan
osallistuu yritysten turvallisuusvastaavat sekä
joku pääurakoitsijan johdosta.
Omavalvonnat on tehtävä säännöllisesti.
Tarkastusten intervallit päätetään
työvaiheiden mukaan. Suurilla rakennus- ja
infratyömailla normina on viikkotarkistus.
Valvonta suoritetaan etukäteen tehtyjen
tarkistuslistojen perusteella. Poikkeavuudet
on rekisteröitävä, korjattava, käsiteltävä
HMS-kokouksessa ja dokumentoitava. Mikäli
poikkeavuuksia ei heti pysty korjaamaan, on
WWW.INFRA-BOTNIA.EU
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toimenpiteelle asetettava aika, milloin sen on
viimeistään oltava korjattuna. (16)

2.2.6 Työympäristöviarsto turvallisuustarkistus
Työympäristövirasto on päättänyt
priorisoivansa etenkin rakennus- ja infra-alan
valvontaa vuodesta 2013 vuoteen 2020.
Valvonta keskittyy henkilöstövahinkoihin ja
työtapaturmiin, sekä ulkomaisen työvoiman ja
vuokratyövoiman palkkoihin ja
työskentelyolosuhteisiin. (17)
Työympäristövirasto suorittaa sekä
suunniteltuja tarkasteluja että
yllätystarkasteluja työpaikoille.
Suunnitelluissa vierailuissa asiaankuuluvien
henkilöiden on oltava paikalla. Tietyissä
tapauksissa toivotaan myös, että
työterveyslääkäri olisi paikalla.
Valvonnassa suoritetaan tarkastuksia koskien
rutiineja, tavoitteita ja HMS-työn
dokumentointia. Yleensä myös
pääurakoitsijan, aliurakoitsijan ja
vuokratyöntekijöiden työskentelyolosuhteita
tarkastellaan. (17)
Yllätystarkastukset ovat yleensä lyhyempiä
vierailuja ja suoritetaan erityisesti tietyille
alueille, esimerkiksi onnettomuuksien
ennaltaehkäisemiseen. (17)
Työympäristövirastolla on oikeus keskeyttää
työ ja sakottaa yritystä tai rakennuttajaa,
mikäli turvallisuusratkaisuissa on puitteita tai
lakeja ja määräyksiä rikotaan. (18) (19)

3 YHTEENVETO
Norjalainen määräys verneombudin (kohta
2.1.6) valinnasta yli kymmenen työntekijän
yrityksissä ja suomalainen määräys
työsuojeluvaltuutetun valinnasta yli
kymmenen työntekijän yrityksissä, vastaavat
toisiaan. Myös Norjan määräys siitä, että
työsuojeluvaltuutetun on saatava koulutusta
rooliin sekä aikaa toiminta-alueen
hoitamiseen, on Suomen määräyksen
mukainen. Työsuojeluvaltuutetulla on
molemmissa maissa oikeus keskeyttää työ,
joka koetaan vaaralliseksi. (20) (21) (11)
Turvallisuuskoordinaattori (SHAkoordinaattori, kohta 2.1.2) on sekä
Suomessa että Norjassa valittava
rakennuttajan toimesta yhteisillä työmailla.
Myös rakennuttajan (kohta 2.1.1)
velvollisuudet Suomessa ovat
vertailukelpoisia Norjan määräyksiin. (22)
Byggherreforskriften ja suomalainen asetus
turvallisuudesta työmailla sisältävät
suurimmalta osin samoja määräyksiä ja
vaatimuksia. (22) (4)
Suomessa hyvin tunnetulla
työturvallisuuskortilla ei ole suoranaista
vastinetta Norjassa. Norjassa työntekijän
turvallisuuskoulutusvaatimukset ovat
dokumentoitu yrityksen HMS:n sisäisäisen
valvonnan järjestelmässä.
Yleisesti ottaen työturvallisuusmääräykset
Norjassa ja Suomessa ovat vertailukelpoisia
keskenään. Erot ovat pääasiassa roolien
nimissä ja siinä, mitkä asetukset ja lait
määrittelevät mitäkin jne. Suomalaisella
yrityksellä, jolla on hyvät työturvallisuuden
rutiinit, ei pitäisi olla suurempia ongelmia
soveltaa omat rutiinit Norjan vaatimuksiin.
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