Lehdistötiedote

Työvaatteiden peseminen kotona vaarantaa
työntekijöiden turvallisuuden
Työntekijöiden kotipesutottumuksiin luottaminen voi olla työnantajille melkoinen
riski
Bryssel, 5 marraskuu 2014 – Työvaatteiden peseminen kotona voi osittain tai kokonaan vähentää
työvaatteiden suojaavien ominaisuuksien, kuten antistaattisuuden, tulenkestävyyden, hyvän
näkyvyyden ja kemikaalien hylkivyyden, tehoa ja siten vaarantaa vaatteiden käyttäjän turvallisuuden.
Tämä on yksi päätelmistä GfK:n kyselytutkimuksessa (*), jossa selvitettiin, miten kuluttajat toimivat
pestessään työvaatteitaan kotona.
Kysely osoittaa, että keskimäärin 80 % vastaajista – Isossa-Britanniassa jopa hämmästyttävät 92 % –
ilmoittaa hoitavansa kaiken työvaatteiden pesun kotona. Näistä luvuista voidaan päätellä, että
työnantajat jättävät työvaatteiden hoidon ja kunnossapidon liian helposti työntekijöidensä vastuulle.
EU:n lainsäädännön mukaan työnantajat ovat oikeudellisesti vastuussa työntekijöidensä
työterveydestä ja -turvallisuudesta. He ei vät kuitenkaan näytä olevan täysin tietoisia vastuuseen
liittyvistä riskeistä, jotka he ottavat luottaessaan työntekijöiden kotipesutottumuksiin.

Kotipesu heikentää työvaatteiden suojaavia ominaisuuksia
Kyselyn faktojen ja lukujen lähempi tarkastelu osoittaa seuraavaa:

•

93 % kaikista vastaajista katsoo työvaatteidensa olevan puhtaat, kun ne on pesty. Ulkoisesti
puhdas tulos saattaa kuitenkin olla vain pinnallisesti puhdas, ja vaatteeseen saattaa jäädä
jäämiä vaarallisista aineista, jotka voivat vaikuttaa suojaaviin ominaisuuksiin.

•

58 % ei pese työvaatteitaan ja henkilökohtaista pyykkiään aina erikseen, vaikka suojaavat
työvaatteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joita voi pestäessä joutua muun pyykin
tekstiileihin.

•

Kotona kuluttajat näyttävät suosivan pesua alhaisessa lämpötilassa, jota kodinkoneiden ja
pesuaineiden valmistajat usein suosittelevat. Työvaatteiden pesuväärässä lämpötilassa voi
kuitenkin heikentää niiden suojaavia ominaisuuksia tai jopa tuhota ne.

•

68 % vastaajista käyttää huuhteluaineita, ja 58 % käyttää tahranpoistoaineita. Nämä
kotitalouskäyttöön tarkoitetut tuotteet voivat vahingoittaa pahasti työvaatteiden suojaavia
ominaisuuksia, kuten tulenkestävyyttä tai antistaattisuutta. Ne eivät myöskään ole yhtä
tehokkaita kuin teollisten pesuloiden ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet.

•

40 % kyselyyn osallistuneista korjaa työvaatteensa itse, mikä voi heikentää niiden tehoa.

•

Vastaajista 47 % sanoo työnantajiensa tarkastavan heidän työvaatteidensa kunnon vain ”silloin
tällöin”. Työnantajan tai työntekijän itsensä tekemä tarkastus kattaa kuitenkin lähinnä
työvaatteiden näkyvät vauriot ja merkitsee usein niiden ennenaikaista korvaamista uusilla.

•

Vaikka pesukertojen määrä voi vähentää työvaatteiden suojaavia ominaisuuksia (esimerkiksi
kemikaaleja hylkivät vaatteet on käsiteltävä uudelleen säännöllisesti), kuluttajat eivät pidä
kirjaa kunkin vaatteen kunnossapitohistoriasta – toisin kuin teolliset pesulayritykset – eikä
heillä ole vaatteiden uudelleenkäsittelyyn tarvittavaa asianmukaista teknologiaa.

Työnantajien on hoidettava huolehtimisvelvollisuutensa
Vaatteiden kantajan turvallisuuden lisäksi on otettava huomioon, että työvaatteet, jotka eivät ole täysin
hygieenisiä ja joita käytetään esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, saattavat saastuttaa elintarvikkeet;
tällä voi olla kuluttajille vakavia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seurauksia. Samankaltainen riski
on olemassa terveydenhuollossa, missä saastuneita työvaatteita käyttävä työntekijä muodostaa suuren
riskin hygieenisessä ympäristössä. Ja vaikka julkisissa liikennevälineissä on liikkeellä runsaasti
bakteereja, 50 % kyselyyn vastanneista käyttää työvaatteitaan työmatkoilla.
Kyselyn päätelmät osoittavat, miten työntekijöiden kotipesutottumukset voivat vaikuttaa työvaatteiden
ja niiden käyttöympäristön turvallisuuteen. Työntekijöiden hyviä aikeita ei ole syytä epäillä, mutta
monet heistä eivät todennäköisesti ymmärrä, että työvaatteiden peseminen kotona voi vaarantaa
vakavasti heidän oman työturvallisuutensa. Työnantajien on oltava tietoisia siitä, että työntekijöihin
luottaminen työvaatteiden hoidon ja kunnossapidon osalta ei anna heille mitään varmuutta siitä, että
työvaatteet todellakin suojaavat työntekijöitä ja heidän työympäristöään niin kuin pitäisi.
Joissakin tapauksissa kotipesu on mahdollinen vaihtoehto, mikäli työnantajan päätös sen sallimisesta
perustuu asianmukaiseen riskinarviointiin. Useimmissa tapauksissa näin ei ole. Työnantajien on
ymmärrettävä, millainen vaikutus kotipesulla voi olla sekä heidän työntekijöidensä työturvallisuuteen
että heidän omaan vastuuseensa. Heidän on oltava tietoisia myös siitä, että ammattimaiset
tekstiilipalveluyritykset tarjoavat paljon turvallisemman vaihtoehdon. Ne takaavat, että suojavaatteet
suojaavat kantajaansa jatkuvasti joka kerta, kun niitä käytetään. Lisäksi ne antavat työnantajille
mielenrauhan, koska he tietävät, ettei heidän työntekijöidensa turvallisuus ole vaarassa työvaatteiden
asiattoman hoidon takia.
Lisätietoa tekstiilipalveluyritysten työvaatteiden kunnossapitoon tarjoamasta turvallisemmasta
vaihtoehdosta on saatavilla verkkosivustolla www.textile-services.eu.

*GfK:n kyselytutkimus ”Consumer behaviour while washing workwear at home”

Gfk toteutti Euroopan tekstiilipalvelujen järjestön ETSA:n (European Textile Services Association)
teettämän kyselytutkimuksensiitä, miten kuluttajat toimivat pestessään työvaatteitaan kotona
(”Consumer behaviour while washing workwear at home”) Belgiassa, Saksassa, Puolassa ja IsossaBritanniassa. Verkkokyselyyn ja henkilökohtaisiin haastatteluihin osallistui joka maassa noin 400
vastaajaa. Vastaajat edustivat seuraavia teollisuudenaloja ja elinkeinoja: rakentaminen, julkiset
palvelut, terveydenhuolto ja lääketiede, konetekniikka, elintarvikkeet ja juomat,
vähittäismyynti/supermarketit, maatalous/puutarhanhoito, kemia/petrokemia, tietyöt ja kalastus.
Tutkimuksen kaikki tulokset ovat saatavilla ETSA:n verkkosivustolla www.textile-services.eu.

Lisätietoja seuraavasta osoitteesta:
Aisling O’Kane, +32 2 282 09 93 / a.okane@etsa-europe.org

