
NEPSI-
SOPIMUSOPAS



NEPSIn, European Network on Silica,  
perustivat vuonna 2005 sosiaaliset kumppanit, jotka 
edustavat monipuolista ryhmää eri teollisuudenaloja 
(eurooppalaisia ammattiliittoja yhdessä 
Euroopan IndustriAll-ammattiliiton kanssa). 
Sen tehtävänä on käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat 
työperäistä ammatillista altistumista hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille.
Pitkien, yli vuoden kestäneiden neuvottelujen tuloksena sosiaaliset osapuolet allekirjoittivat 
sopimuksen, jonka tarkoituksena on suojella työntekijöitä hengitettävälle kiteiselle 
piidioksidille altistumiselta.

NEPSI edustaa 19 ammattiliiton kautta yli 2 000 000 henkilöä, jotka työskentelevät 
piidioksidia käyttävillä teollisuudenaloilla.

TIETOA NEPSISTÄ
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MIKÄ NEPSI-SOPIMUS ON?

NEPSI-sopimus työntekijöiden työterveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien 
tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla, on ensimmäinen monisektorinen sosiaalinen 
vuoropuhelu, joka on allekirjoitettu Euroopan komission jäsenen läsnä ollessa, ja sillä on kolme 
pääasiallista tavoitetta. Ne ovat: 

NEPSI-sopimus on saanut tunnustusta toimiessaan osoituksena EU-tasolla tapahtuvan sosiaalisen 
vuoropuhelun todellisesta voimasta, sillä sen ansiosta hengitettävälle kiteiselle piidioksidille 
työpaikalla altistumisen määrät ovat onnistuneesti vähentyneet jo yli 10 vuoden ajan.

Sopimus kattaa toimenpiteitä ja opastusta, jotka ovat olennaisia monelle sektorille hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille työpaikalla altistumisen minimoimiseksi hyviä käytäntöjä soveltamalla. 
Hyvät käytännöt estävät, eliminoivat tai vähentävät  hengitettävään kiteiseen piidioksidiin liittyviä 
ammatillisia terveysriskejä. NEPSI-opasmateriaalien tarkoituksena on myös lisätä tietoutta 
hengitettävän kiteisen piidioksidin mahdollisista terveysvaikutuksista.

Sopimuksen kulmakivenä on riskinarviointitoimenpide, jonka avulla voidaan tunnistaa mahdollinen 
altistuminen hengitettävälle kiteiselle piidioksidille työpaikalla. Toimenpide on tehtävä säännöllisesti, 
jotta voidaan määrittää, mitä toimia tai hyviä käytäntöjä on tarpeen mukaan otettava käyttöön, ja 
jotta voidaan taata tilanteen jatkuva parantuminen. 

Kiteistä piidioksidia sisältävistä materiaaleista/tuotteista/
raaka-aineista peräisin olevalle hengitettävälle kiteiselle 
piidioksidille työpaikalla ammatillisesti altistuneiden 
työntekijöiden ja muiden yksilöiden terveyden suojelu

Hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimointi 
työpaikalla soveltamalla Hyviä käytäntöjä 

Tiedon lisääminen hengitettävän kiteisen piidioksidin 
mahdollisista terveysvaikutuksista ja NEPSI Hyvistä 
käytännöistä, jotta voidaan mahdollistaa hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille työpaikalla altistuneiden työntekijöiden 
ja muiden yksilöiden terveyden suojelu
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Työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komissaari Marianne Thyssen korosti sopimuksen 10. 
juhlavuonna, että NEPSI-sopimus 

ansaitsee kiitosta siitä, että se on johtanut altistusmäärien 
vähenemiseen jakamalla tietoa Hyvistä käytännöistä, joihin 
työnantajat ovat aktiivisesti sitoutuneet. Ja sen avulla tietous 
hengitettävän kiteisen hiilidioksidin terveysvaikutuksista on 
lisääntynyt. Se on täydentänyt ja täydentää edelleen EU:n 
lainsäädäntöä työntekijöiden suojelun alalla merkittävästi. 
Raja-arvojen asettaminen EU-lainsäädännön kautta on 
erittäin tärkeää työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. 
Riippuu kuitenkin toimeenpanon laadusta ja kentällä 
tapahtuvasta täytäntöönpanosta [...], pelastuuko ihmishenkiä 
vai ei. Tässä näkyy alhaalta ylöspäin -lähestymistavan 
todellinen arvo, joka on ollut NEPSIn kantava voima.

Työllisyydestä ja 
sosiaaliasioista vastaava 

komissaari 
Marianne Thyssen 

“

”
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NEPSIN AVAINTULOSMITTARIT (KPI-mittarit)

Kaikki NEPSI-sopimuksen allekirjoittajat louhinta-, 
lasi-, keramiikka- ja valimoteollisuudesta sekä 
rakennusmateriaalialalta, kuten sementti-, laasti- ja 
betonituottajat, sitoutuvat raportoimaan NEPSIn 
avaintulosmittareista (KPI-mittareista) kahden vuoden välein. 
Tällä pyritään keräämään tietoa, joka liittyy työntekijöiden 
altistumiseen hengitettävälle kiteiselle piidioksidille. 
Tuloksilla on tärkeä rooli työntekijöiden työterveyden 
suojelun tilan osoittamisessa altistumisen riskinhallinnan, 
terveydentilan seurannan, työntekijöiden kouluttamisen ja 
työkohteiden hyvien käytäntöjen suhteen.



Saatavilla on useita KPI-mittareita ja niihin liittyviä tilastotietoja, joiden avulla mittareihin liittyvää 
suorituskykyä voidaan tarkkailla. Alla olevissa kaavioissa näkyy vuosina 2008–2018 tapahtunut 
edistys.

Työkohteiden määrä on NEPSIn allekirjoittaneiden 
liittojen kattamien yksittäisten työkohteiden määrä 
yhteensä.

Raportoineiden työkohteiden määrä on NEPSIn 
liittojäsenten yksittäisten työkohteiden määrä, jotka ovat 
toimittaneet KPI-raportin.

Raportoineiden työkohteiden % osoittaa 
KPI-raportin toimittaneiden työkohteiden 
määrän prosenttiosuutena kaikkien työkohteiden 
kokonaismäärästä.
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Raportoineiden työntekijöiden määrä on 
yksittäisten työntekijöiden kokonaismäärä työkohteissa, 
jotka ovat toimittaneet KPI-raportin.

4.

Mahdollisesti hengitettävälle kiteiselle piidioksidille 
altistuneiden työntekijöiden % näyttää niiden yksittäisten 
työntekijöiden prosenttimäärän, jotka ovat mahdollisesti altistuneet 
hengitettävälle kiteiselle piidioksidille työpaikallaan, suhteessa 
työntekijöiden kokonaismäärään. Tämä havainnollistaa myös sitä, 
että jotkut työntekijät eivät ehkä suoraan altistu hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille työtehtävässään. 

5.

4. RAPORTOINEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ

2008

410 909

2010

438 113

2012

440 159

2014

440 159

2016

433 411

2018

445 923

5. TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ, JOTKA MAHDOLLISESTI 
ALTISTUIVAT HENGITETTÄVÄLLE KITEISELLE 
PIIDIOKSIDILLE TYÖROOLISSAAN

39,8 % 40,3 % 40 % 40,1 % 39,5 % 40,8 %

2008 2010 2012 2014 2016 2018



Riskiarvioinnin 
kattama % osoittaa 
niiden työntekijöiden 
prosenttimäärän, jotka 
mahdollisesti altistuvat 
hengitettävälle kiteiselle 
piidioksidille ja jotka 
ammatillinen riskiarviointi 
kyseisellä työpaikalla 
kattaa.

Altistuksenmittauksen 
kattama % osoittaa 
niiden työntekijöiden 
prosenttimäärän, 
jotka mahdollisesti 
altistuvat hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille ja 
työskentelevät työpaikalla, 
jossa suoritetaan 
hengitettävälle kiteiselle 
piidioksidille altistumisen 
mittauksia ja valvontaa.

6.

7.

6. RISKINARVIOINNIN 
KATTAMAT TYÖNTEKIJÄT
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7. ALTISTUKSENMITTAUKSEN 
KATTAMAT TYÖNTEKIJÄT
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Yleisen terveydentilan seurannan kattama % osoittaa 
niiden työntekijöiden prosenttimäärän, jotka mahdollisesti 
altistuvat hengitettävälle kiteiselle piidioksidille ja joilla on pääsy 
jonkinlaiseen terveydentilan seurantaan (ei nimenomaisesti 
silikoosin osalta).

Silikoosin vuoksi terveydentilan seurantaa vaativa 
% osoittaa hengitettävälle kiteiselle piidioksidille mahdollisesti 
altistuvien työntekijöiden määrän, jotka ovat hyvin riskialttiissa 
ammateissa ja joiden on tästä syystä osallistuttava erityiseen 
terveydentilan seurantaan silikoosin osalta. Nämä työntekijät 
käyvät säännöllisissä terveystarkastuksissa.

Silikoosin vuoksi terveydentilan seurantaprotokollan 
kattama % esittää kaikkien niiden hengitettävälle kiteiselle 
piidioksidille altistuvien työntekijöiden prosenttimäärän, jotka 
ovat silikoosin vuoksi tehtävän seurantaprotokollan kattamia 
(mukaan lukien ne, joiden pitää osallistua erityiseen seurantaan 
erityiseen seurantaan ja muut, jotka kuuluvat tähän ryhmään 
vapaaehtoisesti).

8.

9.

10.

8. YLEISEN 
TERVEYDENTILAN 
SEURANNAN KATTAMAT 
TYÖNTEKIJÄT

10. SILIKOOSIN VUOKSI 
TERVEYDENTILAN 
SEURANTAPROTOKOLLAN 
KATTAMAT TYÖNTEKIJÄT

9. SILIKOOSIN VUOKSI 
TERVEYDENTILAN 
SEURANTAA VAATIVAT 
TYÖNTEKIJÄT
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Peruskoulutuksen kattama % osoittaa niiden 
hengitettävälle kiteiselle piidioksidille mahdollisesti altistuvien 
työntekijöiden prosenttimäärän, jotka ovat osallistuneet 
ehkäisyn perusperiaatteita koskevaan koulutukseen 
(ts. riskien hallintatoimien hierarkia).

Tehtäväliuskojen koulutuksen kattama % esittää niiden 
mahdollisesti altistuvien työntekijöiden prosenttimäärän, jotka 
ovat osallistuneet koulutukseen, joka perustuu nimenomaisesti 
NEPSI-tehtäväliuskoihin, joissa annetaan erityisiä ohjeita 
hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen ehkäisyyn/
vähentämiseen teollisuuden työtehtäviä tehtäessä.

11.

12.

Kukin mittari osoittaa, miten työntekijöiden suojelu työpaikalla edistyy jatkuvasti NEPSI Hyvien 
käytäntöjen toimeenpanemisen seurauksena, jopa työläisten määrän kasvaessa. 

Sopimuksen allekirjoittamisesta vuonna 2006 lähtien puolivuosittain ilmestyvät raportit osoittavat 
jatkuvaa edistystä terveys- ja turvallisuusstandardeissa, jotka perustuvat KPI-mittareihin. Tämä 
sopimuksen menestystarina osoittaa, että NEPSI kannustaa allekirjoittaneita parantamaan 
käytäntöjään jatkuvasti entisestään.

11. TYÖNTEKIJÄT, 
JOTKA OVAT SAANEET 
YLEISKOULUTUSTA 
HENGITETTÄVÄN KITEISEN 
PIIDIOKSIDIN OSALTA

2008

75 %

2010

83 %

2012

84 %

2014

88 %

2016

90 %

2018

88,7 %

12. TYÖNTEKIJÄT, 
JOTKA OVAT SAANEET 
ERITYISKOULUTUSTA 
NEPSI-TEHTÄVÄLIUSKOJEN 
AVULLA

2008

42,8 %

2010

54,6 %

2012

60 %

2014

65,1 %

2016

67,5 %

2018

65,9 %
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Raportointiprosessiin osallistuminen toimii osoituksena yrityksen sitoutumisesta hengitettävälle 
kiteiselle piidioksidille altistumisen jatkuvaan vähentämiseen. Kun yritys lähettää puolivuosittaisen 
raportin, NEPSI myöntää yritykselle sertifikaatin, joka todistaa NEPSI KPI-mittareiden raportoinnin 
loppuun saattamisen kyseiselle ajanjaksolle.

KPI-mittareiden valvonta, raportointi ja parantaminen on olennaisen tärkeää NEPSI-sopimuksen 
eheydelle.

Raportointiprosessin ansiosta NEPSI-neuvosto (joka 
koostuu kunkin allekirjoittajaliiton edustajista) pystyy 
laatimaan yhteenvetoraportin kaikille asianomaisille, 
mukaan lukien terveydestä ja turvallisuudesta 
vastaavat viranomaiset, sopimuksen soveltamisen 
mukaisesti. 
Alla olevassa kuvassa näkyy kunkin osapuolen velvoitteet raportointirakenteen kullakin tasolla 
(kutsujen lähettäminen tai NEPSI KPI-mittareiden raportointi).

LIITTO EU:N TASOLLA
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NEPSI-sopimus auttaa täyttämään lakisääteiset ja moraaliset velvoitteet työntekijöiden 
suojelemiseksi työpaikan vaaroilta, erityisesti altistumiselta hengitettävälle kiteiselle piidioksidille. 

Kaiken kaikkiaan osallistuminen parantaa työntekijöiden työoloja sekä tehostaa yritysten 
kilpailukykyä entisestään, mikä on kaikkien asianosaisten etujen mukaista.

MIKSI NEPSI ON TÄRKEÄ?

NEPSI takaa sen, että kaikilla osapuolilla on tarvittavat työkalut työntekijöiden työterveyden 
suojelemiseksi ja asioiden tekemiseksi oikein hengitettävälle kiteiselle piidioksidille 
altistumisen minimoimiseksi. NEPSI-toimenpiteet ovat äärimmäisen tehokkaita työntekijöiden 
suojelemisessa työpaikalla keuhkosairauksilta, kuten silikoosilta, joka on parantumaton 
ammattitauti, jonka aiheuttajana on pitkäaikainen altistuminen suurille määrille 
hengitettävää kiteistä piidioksidia.

NEPSI-sopimus on olennaisen tärkeä työntekijöiden suojelemiseksi ja heidän terveytensä 
parantamiseksi teollisuudenaloilla, joissa saattaa esiintyä ammatillista altistumista 
hengitettävälle kiteiselle piidioksidille. Hyvät käytännöt antavat yrityksille ja niiden 
työntekijöille käytännön ohjeita, ja säännöllisten raporttitietojen kerääminen auttaa yrityksiä 
tunnistamaan alueita, joilla suojelutoimenpiteitä voidaan tehostaa. Tietojen keruu auttaa myös 
tarjoamaan tarkkoja tietoja hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen valvonnasta 
eri teollisuudenaloilla. Näistä tiedoista on apua Euroopan yhteisölle tulevaisuuden 
päätöksentekoon hengitettävää kiteistä piidioksidia koskevien käytäntöjen osalta.

Ryhtymällä NEPSI-sopimuksen allekirjoittajaksi liitot voivat osoittaa vakavan 
sitoumuksensa oman alansa työvoiman hyvinvointiin ja toimeenpanna todistetusti toimivia 
suojelutoimenpiteitä. Allekirjoittaneilla liitoilla on myös tilaisuus osallistua keskusteluun ja 
oppia muilta NEPSI-kumppaneilta sekä edistää hyvien käytäntöjen käyttöönottoa laajemmin.

TYÖNTEKIJÄLLE JA AMMATTILIITOILLE

YRITYKSILLE

LIITOILLE
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NEPSI Hyvien käytäntöjen ansiosta 
työntekijämme ovat tietoisempia 
ja varustautuneempia itsensä 
suojaamiseksi hengitettävältä kiteiseltä 
piidioksidipölyltä, mikä on tärkeimpiä 
prioriteettejamme.
 
Dr. Paul Páez-Maletz 
Managing Director, Quarzwerke GmbH

“

”

NEPSIn kehittämät toimenpiteet 
ovat tärkeä voimavara alallemme, 
sillä ne suojelevat työntekijöitämme 
tekemällä työstämme turvallisempaa ja 
kannattavampaa pitkällä aikavälillä.
 
Klaus Krause 
Energy & EHS Manager, Rosenthal GmbH

“

”



NEPSIN ALLEKIRJOITTANEET  
EUROOPPALAISET TAHOT
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LISÄTIETOA ON OSOITTEESSA
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