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The subject of the thesis was to draw up an orientation guide for Blomberg Stevedoring Ab, which 

carries out port operations at the ports of Kalajoki, Vaasa and Kristiinankaupunki. 

 

The aim of the thesis was to produce a compact and easy-to-use orientation guide for a new employees 

or a new subcontractors who works for Blomberg Stevedoring. 
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Agribulk eli maatalouteen liittyvä irtolasti kuten rehuraaka-aine, vilja, lannoite 

 

Bulk  eli irtolasti on lastityyppi, jota kuljetetaan tietyn tyyppisillä rahtialuksilla. Bulklasti on ilman pak-

kauksia laivan ruumassa irtonaisena ja täyttää kokonaan sille varatun ruumatilan 

 

Bulkkaus eli säkitetty tavara muutetaan uudelleen irtolastiksi 

 

ISO9001 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden toiminnan johtamista laadunhallinnan ja 

laadunvarmistuksen kannalta 

 

ISO14001 ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympä-

ristönsuojelutoimien tuloksellisuutta 

 

OHSAS 18001 on työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä, joka tarjoaa johdonmukaisen viitekehyksen 

yrityksen työturvallisuusasioiden hallintaan 

 

ISPS on Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n (International Maritime Organisation) antama sata-

mien turvallisuusmääräys ISPS-koodi (International Ship and Port Facility Code) 

 

RORO (Roll On – Roll Off) on lastaustekniikka, jossa lasti joko ajetaan alukseen omilla pyörillään tai 

työnnetään alukseen erilliselle alustalle kiinnitettynä aluksen perä- tai sivuportin kautta 

 

Satamaoperaattori on satamassa toimiva yritys, joka harjoittaa ahtaus- ja terminaalitoimintaa sekä tuot-

taa satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja 

 

Yhteinen työpaikka on työpaikka, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa. Yhteisellä 

työpaikalla toimii monta työnantajaa tai itsenäistä työnsuorittajaa. Se voi olla esimerkiksi satama, teh-

dasalue, teollisuuslaitos, rakennustyömaa, terminaali tai palvelutalo 

 

  



 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................................... 1 

2 OY BLOMBERG STEVEDORING AB ............................................................................................ 3 

2.1 Yleistä Oy Blomberg Stevedoring Ab:sta .................................................................................... 4 
2.2 Blomberg Stevedoring Kalajoki .................................................................................................... 6 
2.3 Kalajoen satama toimintaympäristönä ........................................................................................ 6 

3 TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU .................................................................................... 11 
3.1 Työturvallisuuden käsite ja merkitys ......................................................................................... 11 
3.2 Työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö .................................................................................... 14 
3.3 Satama työympäristönä ............................................................................................................... 14 

3.4 Työturvallisuus satamissa ........................................................................................................... 15 
3.5 Työsuojelu ..................................................................................................................................... 18 

4 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHÖNOPASTUS ......................................................................... 20 

4.1 Perehdyttämisen ja työhönopastuksen käsitteet ....................................................................... 20 
4.2 Perehdyttämisen hyödyt ja tavoitteet ......................................................................................... 22 
4.3 Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus ................................................................................... 22 

4.4 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö ...................................................................................... 23 

5 PEREHDYTYSOPPAAN LAADINTA BLOMBERG STEVEDORING AB:LLE .................... 25 
5.1 Sisältö ............................................................................................................................................ 25 

5.2 Perehdytysoppaan käyttö ............................................................................................................ 26 

6 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI ................................................................................................... 27 

 

LÄHTEET ............................................................................................................................................. 29 

 

KUVIOT 

KUVIO 1. Kalajoen sataman kokonaisliikenne  ....................................................................................... 7 

KUVIO 2. Kalajoen sataman viennin ja tuonnin jakauma ....................................................................... 8 

KUVIO 3. Työhyvinvointi ja organisaation aineeton varallisuus ........................................................... 13 

KUVIO 4. Sataman osapuolet  ................................................................................................................ 15 

KUVIO 5. Työhönopastusmalli  ............................................................................................................. 21 

 

KUVAT 

KUVA 1. Backman Trummerin toimipaikat ............................................................................................ 3 

KUVA 2. Lastinkäsittelyä  ........................................................................................................................ 4 

KUVA 3. Säkitystä  .................................................................................................................................. 5 

KUVA 4. Varastoja Kalajoen satamassa  ................................................................................................. 6 

KUVA 5. Kalajoen sataman ilmakuva  ..................................................................................................... 8 

KUVA 6. Kalajoen sataman liikennesuunnitelma  ................................................................................... 9 

 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1. Työtapaturmatilasto 2015 ............................................................................................ 12 



1 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Työturvallisuusasiat sekä perehdyttäminen ovat nousseet yritysten yhdeksi tärkeimmistä kehityskoh-

teista viime vuosina. Osaksi tämä johtunee enenevissä määrin yritysten sertifioimista standardeista kuten 

ISO 9001 ja OHSAS 14001. Lisäksi on ymmärretty, miten suuri kilpailuetu on se, että yrityksen perus-

asiat, työntekijöiden työterveys, turvallisuus ja työviihtyvyys, on hoidettu hyvin. 

 

Satama työympäristönä on haasteellinen, koska samalla sataman rajatulla alueella työskentelee useita 

yrityksiä, erilaisia työkoneita, eri kansallisuuksia ja käsitellään hyvin erilaisia tavaralajeja. Näiden kaik-

kien yhteensovittaminen ei ole aina täysin ongelmatonta. On erityisen tärkeää, että uusi työntekijä saa 

heti käyttöönsä oikeat tiedot ja perehdytys tehdään heti ensimmäisinä päivänä. Avoimuus ja tiedon ja-

kamisen kulttuuri edistävät työntekijöiden työmotivaatiota, työturvallisuutta ja työn suorittamisen tasoa. 

On kaikkien edun mukaista, että kaikki olemassa olevat säännökset, määräykset ja ohjeistukset ovat 

kaikkien alueella työskentelevien saatavilla ja että varmistetaan niihin perehtyminen. 

 

Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osuudessa käsittelen teoriaa ja toinen on empiiri-

nen osa, jonka tuloksena syntyi perehdyttämisopas yritykselle. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen 

työturvallisuutta, työsuojelua ja perehdyttämistä. Tarkastelen myös työsuojelu- ja työturvallisuuslain-

säädäntöä perehdyttämisen näkökannalta. Lopuksi kerron perehdyttämisoppaan suunnittelusta ja laadin-

nasta Blomberg Stevedoring Ab:lle.  

 

Halusin tehdä työnantajalleni Blomberg Stevedoring Ab:lle selkeän, tiiviin ja helposti luettavan pereh-

dytysoppaan. Oppaasta löytyisi tietoa yrityksestä sekä eri toiminnoista ja toimintaympäristöstä. Lisäksi 

laadin työntekijäkohtaisen ”check-listan”, johon merkitään, kun kaikki oleelliset asiat on käyty läpi.  

 

Kaikki perehdytysoppaaseen tarvittavat tiedot ja materiaali olivat valmiiksi olemassa, mutta eri pai-

koissa hajanaisesti. Kokosin kaiken yhteen PowerPoint–esitykseen, perehdytysoppaan muotoon, joka 

voidaan tulostaa perinteisesti luettavaksi ja esitettäväksi sähköisesti.  

 

Opinnäytetyön toisessa luvussa johdannon jälkeen esitellään yritys Blomberg Stevedoring, sen toimin-

taa, omistuspohjaa, toimintaympäristöä ja kehitystä. Kolmannessa luvussa keskitytään työturvallisuu-

teen ja työsuojeluun. Siinä tarkastellaan työturvallisuuden ja työsuojelun käsitettä, sekä niitä ohjaavaa 
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lainsäädäntöä ja satamaa. Neljännessä luvussa keskitytään perehdyttämiseen. Siinä tarkastellaan pereh-

dyttämisen käsitettä, hyötyjä, tavoitteita ja haasteita, perehdyttämistä koskevaa lainsäädäntöä sekä pe-

rehdyttämisen organisointia.  
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2 OY BLOMBERG STEVEDORING AB 

 

 

Blomberg Stevedoring kuuluu Backman-Trummerin liiketoimintaryhmään, jonka emoyhiö on KWH 

Group. KWH-yhtymä on merkittävä pohjalainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi hiomatarvik-

keita ja muovituotteita sekä tarjoaa logistiikka-alan palveluja. Se syntyi 1920-luvulla perustetun Oy Wiik 

& Höglund Ab:n ja 1930-luvulla perustetun Oy Keppo Ab:n fuusioituessa 1980-luvulla. ( KWH Groupin 

vuosikertomus 2016.) 

 

KWH jakautuu kolmeen itsenäiseen liiketoimintaryhmään, jotka ovat Mirka, KWH Logistics ja KWH 

Invest. KWH Logisticsin muodostavat KWH Freeze ja Backman-Trummer, joka juontaa juurensa 1800-

luvulle.  Backman-Trummer on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Oy Blomberg Stevedoring Ab, 

A. Jalander Oy, Oy M. Rauanheimo Ab, Vaasa Stevedoring Oy, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Moon-

way Ab, Stevena Oy ja Oy Otto Rodén Ab. KWH Investiin kuuluu Oy Prevex Ab, joka valmistaa vesi-

lukkoja. Lisäksi KWH Invest hallinnoi strategisia osakeomistuksia, joista merkittävin on 44,7 %:n omis-

tusosuus Uponor Infra Oy:stä, ja teollisuuskiinteistöjä. (KWH Groupin vuosikertomus 2016.) 

 

KWH-yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 395 M€, liiketulos 48 M€, henkilöstömäärä 1729. Tästä 

KWH Logisticsin osuus oli: liikevaihto 128,9 M€, liiketulos 130 M€, henkilöstömäärä 411. Blomberg 

Stevedoring Ab:n liikevaihto vuonna 2016 oli 7,4 M€, henkilöstömäärä 35. Käsitellyt tonnit olivat noin 

500 000 tonnia.  (KWH Groupin vuosikertomus 2016.) Kuvassa 1 on Backman Trummerin toimipaikat 

Suomessa. 

 

 KUVA 1. Backman-Trummerin toimipaikat (Blomberg Stevedoring Ab) 
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2.1 Yleistä Oy Blomberg Stevedoring Ab:sta 

 

Backman-Trummer liiketoimintaryhmän yhteinen visio vuoteen 2025 on seuraava: ”Olemme johtava ja 

luotettavin logistiikkakumppani, joka keskittyy innovaatioon ja turvallisuuteen.”  

 

Blomberg Stevedoring on satamaoperaattori, joka palvelee tuonti- ja vientilogistiikan alalla Vaasassa, 

Kalajoella ja Kristiinankaupungissa. Yrityksen perusti Vaasassa 1928 Otto Blomberg. Kalajoen satama-

toiminta alkoi vuonna 2007 ja Kristinestads Stevedoring Ab sulautui Blomberg Stevedoringin kanssa 

vuonna 2013. Yritys on ottanut käyttöön ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöstandardit toimin-

nassaan kesäkuusta 2005 lähtien. Yrityksessä sovelletaan myös GTP-sertifikaattia agribulk-tuotteiden 

käsittelyssä. Blomberg Stevedoringille on myönnetty AEO (Tullin valtuutettu taloudellinen toimija) tila. 

AEO-operaattorina voidaan varmistaa asiakkaille turvallinen materiaalivirta ja korkea asiakirjaturvalli-

suus. (Blomberg Stevedoring Ab.) 

 

Blomberg Stevedoring tarjoaa asiakkailleen kattavia logistisia ratkaisuja ja erilaisia lisäarvopalveluja. 

Yritys pyrkii tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Modernit ja tehokkaat tilat tava-

rankäsittelyyn ja varastointiin johtavat alusten tehokkaaseen käsittelyyn ja lyhyisiin satamassaoloaikoi-

hin. Blomberg Stevedoringilla on oikea asiantuntemus ja laitteet tuotteille, jotka vaativat laadukasta kä-

sittelyä ja korkeita hygieniavaatimuksia. (Blomberg Stevedoring Ab.) Kuvassa 2 esitetään lastinkäsitte-

lyä Vaasan satamassa. 

 

KUVA 2. Lastinkäsittelyä (Blomberg Stevedoring Ab) 
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Pääartikkeleita ovat agribulk-tuotteet, hiili, teollisuuden raaka-aineet, kuitupuu ja projektilastit. Lisäksi 

tarjotaan lisäarvopalveluita perinteisen ahtauspalvelun ja varastoinnin lisäksi. Näitä ovat bulkkaus eli 

pienten yksiköiden purku, lannoitepakkaus ja viljan testaus. 

 

Erittäin tehokas bulkkaus täyttää myös tiukat hygieniavaatimukset. On välttämätöntä välttää tuotteen 

saastuminen vieraiden aineiden tai esineiden kanssa ja minimoida materiaalin menetykset. Pakkauspal-

velu perustuu nopeuteen ja tehokkuuteen. Liikuteltava pakkauslaite soveltuu kaikentyyppisille rakeiste-

tuille materiaaleille, joissa on vakioitu pakkaus. Pakkauslinja tuottaa standardikokoisia pusseja asiak-

kaiden tarpeiden mukaan. Kuvassa 3 tehdään suursäkkien pakkausta. 

 

KUVA 3. Säkitystä (Blomberg Stevedoring Ab) 

 

Viljan testauspalvelussa nykyaikainen testauskalusto voi suorittaa kaikki normaalit viljan kaupassa käy-

tettävät laatukokeet. Näihin kuuluvat kaikki testit, jotka vaikuttavat viljan arvoon, mukaan lukien mik-

robiologiset mittaukset. Viljan analysointia ja varastointipalvelua tarjotaan Vaasan ja Kalajoen sata-

missa. (Blomberg Stevedoring Ab.) 

 

Projektilasteissa on valmiudet käsitellä kaikenlaisia projektilasteja. Viime vuosina on panostettu voi-

makkaasti nostureihin, varastoihin ja raskaisiin kasettien siirtojärjestelmiin. Lisäksi voidaan käsitellä 

kaikenlaista roro-liikennettä. Perinteisen perävaunuliikenteen ohella käytetään kasetteja kaiken tyyppi-

siin kappaletavaraan, esimerkiksi paperituotteisiin. Vaasasta on päivittäin yhteys Uumajaan ja viikottai-

nen yhteys Eurooppaan. Yrityksellä on kokemusta ja laitteita monimutkaisten tuuliturbiinihankkeiden 

käsittelyyn. Varastotilat ovat keskeisellä paikalla, josta on hyvät yhteydet muuhun Suomeen ja helpot 

yhteydet satama-alueelle. Nykyaikaiset varastot soveltuvat sekä irtotavaralle että erityyppisille bulk- 

materiaaleille. Varastokapasiteettia on yhteensä n. 60 000 neliömetriä Vaasassa ja Kalajoella. Varastot 

soveltuvat erityisesti tuotteisiin, jotka vaativat hyvää hygieniaa. Kuvassa 4 on varastoja Kalajoen sata-

massa. 
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KUVA 4. Varastoja Kalajoen satamassa (Blomberg Stevedoring Ab) 

 

 

2.2 Blomberg Stevedoring Kalajoki 

 

Kalajoen satamassa toiminta aloitettiin vuonna 2007. Indikaatio satama- ja varastointipalveluiden tuot-

tamiseen Kalajoen satamassa tuli rehuasiakkaiden suunnalta. Rehuraaka-aineiden käsittely aloitettiin sa-

tamassa tarjoamalla alusten purkua, varastointia ja jälleenlastausta autoihin, koska rehuraaka-aine toi-

mitetaan satamaan ensin laivakuljetuksina ja sataman varastoista jälleenlastauksena maantiekuljetuksina 

suoraan tiloille tai rehutehtaille.  

 

Blomberg Stevedoring löysi itselleen Kalajoelta hyvät paikalliset aliurakoitsijat, jotka ottivat varsinaiset 

terminaalityöt hoitoonsa. Yritys aloitti heti varastojen rakentamisen satamaan. Vuonna 2017 satamassa 

on omia varastoja kuusi kpl, ja satamayhtiöltä vuokralla 10 kpl. Yhteensä tilaa on noin 20 000 m2. 

Vuosien mittaan tavaramäärät ovat tasaisesti kasvaneet ja eri käsiteltävät tavaralajit ovat lisääntyneet. 

(Blomberg Stevedoring Ab.) 

 

Tällä hetkellä käsiteltävät tavaralajit ovat rypsirouhe, melassileike, maatalouskalkki, kasvuturve, puu-

pelletti, sahatavara, keitetty ohra, viljat (kaura ja ohra), kuitupuu, projektilastit. Suurin yksittäinen osuus 

on rypsirouheella, jota tuodaan pääasiassa Saksasta. (Blomberg Stevedoring Ab.) 

 

2.3 Kalajoen satama toimintaympäristönä 

 

Kalajoen satama on perustettu Kalajoen Rahjan kylään jo 1950–luvulla. Ensimmäinen alus saapui ny-

kyisellä paikalla sijaitsevaan satamaan 1963. Kalajoen kunta ja nykyinen kaupunki ovat voimakkaasti 
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kehittäneet satamaa vuosikymmenten aikana. Vuonna 2015 satama yhtiöitettiin ja perustettiin Kalajoen 

Satama Oy. Sataman henkilöstöä ovat toimitusjohtaja sekä kaupallinen johtaja. Satamapalveluista vastaa 

vartiointiliike. Kalajoen satamassa toimii tällä hetkellä kaksi satamaoperointia harjoittavaa yritystä sekä 

useita aliurakoitsijoita liittyen alusten purku- ja lastaustöihin, lastin tarkastukseen jne. (Kalajoen Satama 

Oy.) 

 

Nykyisessä Kalajoen satamassa maksimikulkusyväys on 8,5 m ja satamassa on kolme laituripaikkaa, 

joiden yhteispituus on 415 m. Satamalla on useita omia varastohalleja, jotka on vuokrattu satamassa 

toimivien yritysten käyttöön. Satama omistaa myös toimistorakennuksen, jossa satamayhtiön oma toi-

misto sijaitsee, sekä molempien satamaoperaattoreiden toimitilat. Satama-yhtiö vastaa alueen infran ra-

kentamisesta, kehittämisestä, ylläpidosta ja huollosta. Vuosittain satamassa on noin 150 aluskäyntiä, 

kokonaisliikenne on noin 500 000 tonnia. Kokonaisliikenteestä vientiä on noin 60% ja tuontia 40%. 

(Kalajoen Satama Oy.) Kuviossa 1 on esitetty Kalajoen sataman kokonaisliikenne vuosina 2014-2017. 

Kuviossa 2 on puolestaan esitetty Kalajoen sataman kokonaisliikenteen jakauma viennin ja tuonnin 

osalta. 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kalajoen sataman kokonaisliikenne 2014-2017 (Kalajoen Satama Oy) 

507334

468676

456651
461062

2014 2015 2016 2017

Kalajoen sataman kokonaisliikenne MT
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KUVIO 2. Kalajoen sataman kokonaisliikenteen jakauma viennin ja tuonnin osalta (Kalajoen Satama       

Oy) 

 

Kalajoen satamassa on kolme laituripaikkaa, ns. länsipää eli laituri 3, keskilaituri eli laituri 2 ja itälaituri 

eli laituri 1. Laituripaikkojen 3 ja 2 kulkusyväys on 8,5m ja laiturin 1 kulkusyväys on 5,8m. Laiturissa 

1 lastataan ja puretaan pienemmät alukset, joiden kulkusyväys on alle 5,8 m. Kuvassa 5 on ilmakuva 

sataman laitureista. 

 

 

KUVA 5. Kalajoen sataman ilmakuva (Kalajoen Satama Oy) 

 

Purkaus- ja lastaustöiden lisäksi satamassa viedään tuotteita varastoihin ja tuodaan varastoista lastatta-

vaksi. Satamassa on varastohalleja yhteensä 25 kpl. Irtolastit puretaan siirtokalustoon, traktoriin tai 

354246
307312 292844 274017

153089
161364 163807 187045

2014 2015 2016 2017

Viennin ja tuonnin jakauma

VIENTI TUONTI
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kuorma-autoon ja siirretään niillä varastohalliin. Varastohalleista tuotteet edelleen lastataan noutavaan 

rekkaan ja lasti punnitaan sataman autovaa’alla.  

 

Satama-alueen sisäinen liikenne on erittäin vilkasta. Yhtä aikaa voidaan lastata ja purkaa laivoja, jolloin 

alueella liikkuu useita erilaisia koneita. Lisäksi rekkaliikenne, saapuvan tavaran tuojat sekä lähtevän 

tavaran noutajat lisäävät sisäistä liikennettä huomattavasti. Syksyisin muun normaaliliikenteen lisäksi 

satama-alueella on viljan tuojia, lähialueen viljelijöitä ja keskusliikkeiden rekkoja, jotka tuovat satamaan 

viljaa analysoitavaksi ja varastoitavaksi. Kuvassa 6 on sataman liikennesuunnitelma. 

 

 

 

 

KUVA 6. Kalajoen sataman liikennesuunnitelma 
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Liikennesuunnitelmasta näkyy, että pääasiallinen kulku tapahtuu portin 1 kautta, joka on valvottu. Pää-

portti on sähköistetty. Satama- alue on ns. ISPS-aluetta, joka tarkoittaa, että alueella on kulun valvonta 

ja satama-alue on aidattu. Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI valvoo säännöstön noudattamista ja te-

kee säännöllisesti tarkastuskäyntejä satamiin. 
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3 TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU 

 

3.1 Työturvallisuuden käsite ja merkitys 

 

 

Työterveys ja -turvallisuus muodostavat työhyvinvoinnin perustan. Turvallisen työpaikan edellytysten 

luominen on työnantajan vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan esimiesten ja henkilöstön yhteistyötä ja 

laajaa osallistumista. Turvallisuus ja sen edistäminen ilmenevät työpaikan turvallisuuskulttuurissa. Työ-  

turvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäris-

töön on otettu huomioon joustavasti. Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä ja ymmär-

tämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä. Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä 

edellyttää tapaturmien ennaltaehkäisemistä. (Työturvallisuuskeskus.) 

 

Työturvallisuus ja sen riskit voidaan jakaa kahteen pääryhmään; fyysiseen ja henkiseen. Työturvalli-

suus- ja työterveysriskien arviointi on systemaattista työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvien vaa-

rojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä. Riskien arvioinnissa on otet-

tava huomioon myös alihankkijat, palveluntuottajat sekä muut mahdolliset vaaroille altistuvat tai niitä 

aiheuttavat. Yhteisellä työpaikalla sovitaan yhteistyökäytännöistä, työnjaosta ja vastuista arvioimalla 

riskit yhdessä ennen työn alkua. (Työturvallisuuskeskus.)  

 

Työtapaturmat aiheuttavat sekä suoria että välillisiä kustannuksia työnantajalle ja yhteiskunnalle. Täl-

laisia välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi: 

 tuotannon/palvelun häiriöt kuten tuotannon hidastuminen, keskeytyminen, toimitusten myöhäs-

tyminen tai tuotteen laatupoikkeamat 

 poissaolojen korvaaminen ylitöillä, sijaisilla tai alihankintana 

 pelastus-, raivaus-, korjaus- ja uudelleenjärjestelytyöt, vahingon tutkimus ja selvittely, oikeuden-

käyntikustannukset 

 omaisuuden menetykset, kuten raaka-aineiden tai tuotteiden menetykset sekä koneiden ja laittei-

den rikkoutuminen 

 työuran aikana sattuneet tapaturmat lisäävät riskiä joutua sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeelle 

(Työterveyslaitos.) 
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Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden 

takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Lähtökohtana työtur-

vallisuuden kehittämiselle on riskien ja työympäristön arviointi. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutki-

minen ja niistä oppiminen edistävät myös työturvallisuutta. (Työturvallisuuslaitos.)  

 

Seuraavassa on esitetty 10 keskeistä keinoa työturvallisuus- ja työterveystyön käynnistämiseen ja kehit-

tämiseen työpaikalla (Työturvallisuuslaitos): 

1. turvallisuusjohtaminen  

2. turvallisuuskulttuuri ja osaaminen  

3. työsuojeluyhteistoiminta  

4. työterveyshuolto  

5. työsuojelun toimintaohjelma  

6. työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi ja hallinta  

7. perehdyttäminen ja työnopastus  

8. työolojen seuranta ja kehittäminen 

9. hyviä käytäntöjä  

10. lisätietoa. 

 

Työnantaja pystyy ehkäisemään työhön liittyviä terveys- ja tapaturmavaaroja suunnitelmallisen työn 

seurannan ja työterveyshuollon avulla. Jos työntekijä kuitenkin sairastuu työperäisesti tai joutuu tapa-

turmaan, on tapaus tutkittava ja sen uusiutuminen estettävä. Vakavista työtapaturmista ja ammatti-

taudeista on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle. (Työturvallisuuslaitos.) Taulukossa 1 on vuoden 

2015 työtapaturmatilasto. 

 

TAULUKKO 1. Työtapaturmatilasto 2015 (Tilastokeskus) 
 

Yhteensä LKM Työpaikkatapaturmat LKM Työmatkatapaturmat LKM 

Yhteensä 127 316 106 586 20 730 

Alle 4 päivää 76 958 64 482 12 476 

Vähintään 4 päivää 50 307 42 069 8 238 

Työkuolemia 51 35 16 

Palkansaajat 116 635 96 465 20 170 

Alle 4 päivää 72 620 60 418 60 418 

Vähintään 4 päivää 43 975 36 020 7 955 

Työkuolemia 40 27 13 

Yrittäjät 6 372 5 812 560 

Alle 4 päivää 3 175 2 901 274 

Vähintään 4 päivää 3 191 2 908 283 

Työkuolemia 6 3 3 

Maatalousyrittäjät 4 309 4 309 – 

Alle 4 päivää 1 163 1 163 – 

Väh. 4 päivää 3 141 3 141 – 

Työkuolemia 5 5 
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Suomessa työturvallisuuta edistää työmarkkinajärjestöjen hallinnoima Työturvallisuuskeskus TTK. 

Työturvallisuuskeskus tarjoaa palveluja ja välineitä työyhteisöjen toiminnan kehittämiseksi ja työpaik-

kojen eri osapuolten välisen yhteistyön parantamiseksi. Toiminnassa huomioidaan eri toimialojen tar-

peet turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä toimivan työyhteisön rakentamiseksi. (Työturvalli-

suuskeskus.) 

 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työnteki-

jät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja 

palkitsevaksi, ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Turvallinen ja terveellinen työympäristö, toimiva 

työyhteisö ja hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavan työn perusta. (Työturvallisuuskeskus.) Kuviossa 3 

on nähtävillä eri osatekijät, joista työhyvinvointi ja organisaation aineeton varallisuus koostuu. 

 

KUVIO 3. Työhyvinvointi ja organisaation aineeton varallisuus (Työterveyslaitos) 

 

Työhyvinvointipanostusten tärkeimmät taloudelliset vaikutukset mm. työnantajalle ovat tuottavuuden 

kasvu, vakuutus- ja eläkekulujen pieneneminen sekä poissaolojen ja sairaanhoitokulujen vähentyminen 

(Työterveyslaitos). 

 

HENKILÖPÄÄOMA 

tunneäly

fyysinen ja henkinen terveys

osaaminen ja ammattitaito

arvopohja ja motivaatio

SUHDEPÄÄOMA

henkilösuhteet

suhteet asiakkaisiin

suhteet alihankkijoihin

työilmapiiri

RAKENNEPÄÄOMA
työturvallisuus

työjärjestelyt

osaamisen kehittäminen 

yrityskulttuuri 

kannustinjärjestelmät 

johtaminen

työterveyshuolto
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3.2 Työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö 

 

Satamanpitäjän näkökulmasta tämän hetkinen lainsäädäntö edellyttää useita erilaisia turvallisuussuun-

nitelmia, jotka sisältävät turvallisuusjohtamiseen liittyviä elementtejä, kuten turvallisuustoimien organi-

sointia, työnjakoa, teknisiä ratkaisuja sekä toiminnan ohjeistusta (Suomen Satamaliitto). Seuraavassa on 

listattu vielä kaikki kyseiset velvoitteet (Suomen Satamaliitto): 

 

 Työturvallisuuslain 738/2002 edellyttämät yhteisen työpaikan haltijan vastuut mm. tiedottami-

sesta, yleisestä turvallisuuden huolehtimisesta, erilaisista järjestelyistä (mm. liikenne) ja suun-

nittelusta 

 Valtioneuvoston asetuksen 633/2004 alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta mu-

kainen arvio ja selvitys satama-alueen turvallisuudesta 

 Pelastuslain 468/2003 mukainen pelastussuunnitelma 

 Liikenne- ja viestintäministeriön valmiusohjeen 2/2006 mukainen varautumis- ja valmiussuun-

nitelma 

 Turvatoimilain 485/2004 mukainen turva-arviointi, turvasuunnitelma ja turva-organisaatio 

(ISPS) 

 Valtioneuvoston asetuksen 251/2005 vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyk-

sestä satama-alueella mukainen turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma (kun vaaral-

lista ainetta kuljetetaan kappaletavarana yli 10 000 tonnia vuodessa) 

 Ympäristösuojelulain 2000/86 ja -asetuksen 2000/196 mukainen arvio ja selvitys toiminnan ym-

päristövaikutuksista 

 Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 mukainen kauppamerenkulun satamanpitäjältä edellytet-

tävä suunnitelma alueella sattuvan öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon varalta. 

 

Kaikki em. velvoitteet eivät koske kaikkia satamia. Uusimpana velvoitteena rautatielainsäädännön uu-

distuksen myötä on osalla satamista vielä turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimus. Johtamisjärjestel-

män tarkoitus on varmistaa satamien rautatieliikenteen turvallisuutta. 

 

3.3 Satama työympäristönä 

 

Työympäristönä satama on jatkuvasti muuttuva. Olosuhteet muuttuvat päivittäin sääolojen, satamassa 

käyvien laivojen ja sataman läpi kulkevien lastien mukaan. Satamissa on paljon myös päivittäin vaihtu-

via, satunnaisia työntekijöitä. Kaikki tämä asettaa haasteita satamien turvallisuustoiminnalle. Oman 
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haasteensa tuo myös se, että satama-alueilla toimii usein monia erilaisia yrityksiä, erilaisine toimialoi-

neen ja työtehtävineen. Tiedonkululla eri osapuolten kesken on suuri merkitys turvallisuuden kannalta. 

Sen lisäksi, että on tunnettava oman yrityksen toiminnan riskit, on myös tunnettava laajemmin koko 

satamaympäristön riskit, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varautua sekä henkilöstöön että 

toimintaan kohdistuviin vaaroihin. 

 

Suomen satamaliitolla on satamaturvallisuustyöryhmä, joka koostuu Suomen satamissa työskentelevistä 

asiantuntijoista. Työryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja sen tärkein tehtävä on edistää yleistä tur-

vallisuutta satamissa. Ryhmän toimialaan kuuluu liikenneturvallisuus, ml. vaarallisten aineiden kulje-

tukseen liittyvät kysymykset, yhteisen työpaikan työturvallisuus sekä ISPS:n mukaiset turvatoimet. Ku-

viossa 4 esitetään sataman osapuolet. 

 

 

KUVIO 4. Sataman osapuolet 

 

3.4 Työturvallisuus satamissa 

 

Työturvallisuuden merkitys satamaliiketoiminnassa on korostunut viimevuosina yhä enemmän. Useim-

milla alan toimijoilla, satamayhtiöillä ja satamaoperaattoreilla on sertifioidut laatu-, ympäristö- ja työ-



16 

 

turvallisuusjohtamisjärjestelmät ISO9001, ISO14001 ja OHSAS 18001. Työturvallisuusasiat kosketta-

vat jokaista työpaikkaa. Työturvallisuuslain (738/2002) kautta työnantajia yleisesti velvoitetaan huoleh-

timaan työpaikkojen työturvallisuudesta ja -terveydestä. Satamanhaltijan kannalta laissa on tämän lisäksi 

muutama erityiskohta. Toinen on yhteistä työpaikkaa koskevat määräykset ja toinen pykälä 62, jossa 

määritellään sataman haltijan sekä aluksen omistajan ja haltijan velvollisuudet.  

 

Sataman haltijalla sekä aluksen omistajalla on erilaisia velvollisuuksia, joista säädetään työturvallisuus-

lain pykälässä 62. Se, jolle sataman hallinta kuuluu, sekä laivanisäntä, aluksen päällikkö tai muu henkilö, 

jonka huostassa alus on, ovat kukin kohdaltaan velvolliset soveltuvin osin noudattamaan tämän lain 

säännöksiä, kun kysymys on työstä, jota satamassa, maissa tai aluksessa suoritetaan meri- tai sisävesilii-

kenteeseen käytettävän aluksen lastauksessa tai purkauksessa taikka polttoainetta alukseen otettaessa. 

Satamalla tarkoitetaan myös satama-allasta, laituria tai muuta sen kaltaista paikkaa. (Työturvallisuuslaki 

738/2002.) 

 

Satama on työturvallisuuslain mukaan yhteinen työpaikka, ja satamanpitäjä on tällöin ns. pääasiallista 

määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Satamanpitäjälle muodostuu siitä syystä vielä erityisiä velvoitteita 

mm. tiedottamisesta (50§), töiden yhteensovittamisesta, erilaisista järjestelyistä ja suunnittelusta (51§). 

(Salokorpi & Rytkönen 2010.) 

 

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että hänen 

työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuolisen työnantajan 

työntekijä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittateki-

jöistä. (Työturvallisuuskeskus.) 

 

Tiedottamiseen ja yhteistoimintaan yhteisellä työpaikalla on kiinnitettävä erityishuomiota. Yhteisellä 

työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon 

ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työnteki-

jät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä 

työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava 

myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja eva-

kuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin 47 §:n mukaan nimetyistä henkilöistä. (Työturval-

lisuuslaki 738/2002.)  
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Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työn ja toiminnan luonne 

huomioon ottaen huolehtia:  

1) työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta 

2) työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 

3) työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä 

4) muusta työpaikan yleissuunnittelusta 

5) työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. (Työturvallisuuslaki 

738/2002.) 

 

Työturvallisuuslain nojalla on säädetty valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työtur-

vallisuudesta (633/2004). Asetuksessa annetaan useita käytännön ohjeita satamatyöhön työturvallisuu-

den varmistamiseksi. Työturvallisuuslaissa määritelty satamanpitäjän yleinen velvollisuus noudattaa 

Työturvallisuuslakia aluksen lastauksessa ja purkamisessa täsmentyy asetuksen pykälässä kaksi (§2), 

jossa määritellään satamanpitäjän velvollisuudet. 

 

Sataman haltija huolehtii yleisestä työturvallisuussuunnittelusta ja järjestelystä sekä työolosuhteiden ja 

työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä satamassa. Sataman haltijan on työnantajien 

ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamiseksi ja satamassa työskentelevien terveyden 

ja turvallisuuden varmistamiseksi selvitettävä ja arvioitava satama-alueen turvallisuus. Selvityksessä ja 

arvioinnissa on otettava huomioon muun satamassa tehtävän työn lastaukselle ja purkamiselle aiheut-

tama haitta ja vaarallisten aineiden säilyttämiseen liittyvät järjestelyt. (Salokorpi & Rytkönen 2010.) 

 

Sataman haltijan on tehtävä satamalle turvallisuusohjeet, jotka sisältävät kuvauksen yleisistä työturval-

lisuusperiaatteista ja satama-alueen liikennejärjestelyistä sekä menettelyohjeet hätä- ja vaaratilanteissa. 

Liikennejärjestelyt on suunniteltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä sataman käyttäjien kanssa. 

Tarvittaessa satamaan on tehtävä erityiset liikenneohjeet. (Salokorpi & Rytkönen 2010.) 

 

Jos sataman toimintaan liittyy suuronnettomuuden vaara, on ohjeissa oltava ohjeet vaaran torjumisesta 

ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Turvallisuusohjeiden toimivuus on varmistettava tarvit-

taessa harjoituksilla. (Asetus Alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta, 633/2004, 2§.) 
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Asetuksen mukaan satamanpitäjän velvollisuus on siis varmistaa, että satama on turvallinen työturvalli-

suuden kannalta. Satamanpitäjän on lisäksi laadittava turvallisuusohjeet, joissa huomioidaan työturval-

lisuus- ja liikennejärjestelyjen ja hätätilanneohjeiden lisäksi mahdollisesti myös vaaran torjunta ja me-

nettelytavat onnettomuuden sattuessa.  

 

 

3.5 Työsuojelu 

 

Työsuojelu on ennakoivaa, suunnitelmallista ja jatkuvasti kehittyvää työterveyden, turvallisuuden ja hy-

vinvoinnin edistämistä työpaikalla. Työsuojelu on yhteistoimintaa, jonka osapuolia ovat työnantaja ja 

hänen palveluksessaan olevat työntekijät.  Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä 

vuorovaikutusta ja mahdollistaa se, että työntekijät voivat osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuutta 

ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. (Työturvallisuuskeskus.) 

 

Suomessa työsuojelua työpaikoilla käytännössä valvoo Aluehallintovirasto AVI:n työsuojeluosasto. 

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastossa viiteen työsuojelun vastuualueeseen. Työsuo-

jelun vastuualueilla se valvoo alueellisesti työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudatta-

mista. Valvonnan lisäksi se antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen 

ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. (Aluehallintovirasto.) Työsuojeluviranomaisella on neljä tehtävää 

(Aluehallintovirasto.): 

 

1) vastaa asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta  

2) selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toi-

mimme niiden ehkäisemiseksi  

3) suorittaa tuotevalvontaa  

4) osallistuu työrikosten käsittelyyn. 

 

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli työsuojelun 

valvontalaissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisen valvoessa työturvallisuutta ja työsuh-

detta sekä muiden työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Laissa säädetään myös menet-

telystä, kun valvotaan työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. 

(Työsuojeluhallinto.)  
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Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto antaa työsuojeluvalvonnasta ohjeita, joiden 

tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja li-

sätä toiminnan läpinäkyvyyttä (Työsuojeluhallinto). 

  

Työsuojeluviranomaisen merkittävin osa valvontatyötä on työsuojelutarkastukset. Vuonna 2017 teh-

tiin työsuojelutarkastuksia työpaikoille yhteensä 24926 kappaletta. Näistä tarkastuskäynneistä seu-

rasi 60886 kappaletta toimintaohjetta ja 8109 kappaletta kehotuksia siitä, että asiat tulee työpaikalla 

laittaa lainmukaiseen kuntoon. (Työsuojeluhallinto.) 

 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojelu-

valtuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. 

Työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla työsken-

telee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Pienemmässäkin työpaikassa työntekijät voi-

vat valita valtuutetut. (Työsuojeluhallinto.) 

 

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu (Työsuojeluhallinto):  

 perehtyminen työpaikan työsuojeluasioihin 

 osallistuminen työsuojelutarkastuksiin 

 toimiminen työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävien toimintatapojen lisäämiseksi edusta-

miensa työntekijöiden keskuudessa. 

 

Työnantajan tulee antaa työsuojeluvaltuutetulle aidosti mahdollisuus hoitaa työsuojeluvaltuutetun 

tehtävät. Tämä on huomioitava töiden järjestelyssä. Valvontalaissa on yksityiskohtainen luettelo asi-

oista, jotka otetaan huomioon valtuutetun tehtävän hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä. 

(Työsuojeluhallinto.) 
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4 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHÖNOPASTUS 

 

4.1 Perehdyttämisen ja työhönopastuksen käsitteet 

 

Perehdyttämisen sisältö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: alku- ja yleisperehdyttämiseen sekä työn-

opastukseen. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden avulla henkilö saadaan mahdol-

lisimman pian osaksi organisaatiota, työyhteisöä, sidosryhmiä ja oppimaan omat työtehtävänsä. Pereh-

dyttämistä tarvitaan, oli henkilö tullut joko uutena yritykseen tai oli hän työtehtäviään yrityksen sisällä 

vaihtava. (Österberg 2015, 115.)  Työnopastukseen taas kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn 

tekemiseen, kuten työkokonaisuus, työn osat ja vaiheet, työn edellyttämät tiedot ja osaaminen. 

 

Perehdyttämistä tarvitsevat kaikki työhön tulevat: vakituiset, määräaikaiset, ruuhka-, kampanja- ja vuok-

ratyöntekijät. Perehdyttämisohjelma voidaan laatia yksilöllisesti, jolloin otetaan huomioon muun mu-

assa työsuhteen kesto, ammattitaito, kokemus ja koulutus. (Työturvallisuuskeskus.) Järjestelmällisen pe-

rehdyttämisen ja työnopastuksen piiriin tulee kuulua kaikki henkilöstöryhmät: esimiehet, toimistohen-

kilöstö, palvelu- ja aputoimintotyöntekijät sekä vuokratyöntekijät. 

 

Perehdytyksessä on hyvä pitää selkeä runko, jonka mukaan koko yritys ja sen toiminta tulee läpikäy-

dyksi. Niin sanotussa yleisperehdytyksessä tulisi käydä läpi mm. (Viitala 2003,261):  

 

- yrityksen toiminta ja asiakkaat 

- yrityksen organisaatio ja henkilöstö 

- yrityksen toimintatavat, kuten arvot, odotukset, vaitiolovelvollisuus jne. 

- työsopimus, työaika ja työvuorot 

- palkan maksuun liittyvät asiat 

- työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat 

- työterveyshuolto 

- työtilat, työympäristö 

- työturvallisuusasiat 

- työntekijän omat tehtävät 

- koulutus ja sisäinen tiedottaminen 

- muut työpaikaan liittyvät asiat. 
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Työhönopastuksella tarkoitetaan sellaista järjestelmällistä toimintaa, joka tähtää työtehtävien omak-

sumiseen ja hallintaan. Työnopastus tähtää työn sisällöllisen hallinnan lisääntymiseen ja mahdollis-

taa itsenäisen työskentelyn omien tehtävien parissa. Niin sanotussa työnopastuksessa tulisi käydä 

läpi mm: 

 

- työpaikan olosuhteet, työympäristö, lähimmät työtoverit ja tuki 

- työn sisältö, työvaiheet ja työn tekemisen periaatteet 

- työssä tarvittavien koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ainesten sijanti, käyttö ja ylläpito 

- työpaikan siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat 

- toimintaohjeet häiriötilanteissa 

- työn menestyksellisyyden arviointi ja mittarit 

- oppimismahdollisuudet jatkossa (Viitala 2003, 262). 

  

Työnopastuksessa tavoitteena tulee pitää työntekijän kokonaiskuvan hahmottumista yhtä lailla kuin 

työtehtävien osien hallintaa. Kuviossa 5 on esitetty työhönopastusmalli. 

 

 

KUVIO 5. Työhönopastusmalli (Viitala 2003, 262) 

 

•VALMISTA
• luonteva suhde

•yhteiskuva työstä ja opetuksesta

•perustelut

•kokemuksen ja valmiuden tarkastus

•toimintamallin eli orientaatioperustan laatiminen työstä

Suuntaa 
tehtävään

•OPETA

•sijoita sopivasti

•näytä ja selosta ydinkohtineenNäytä ja selitä

•KOKEILE TAITOA

•sisäisesti (läpiajattelu)

•ulkoisesti (tekeminen)

•anna selostaa tehdessä

Anna tehdä itse 
ja perustella

•TARKASTA

•harjoittelu

•palaute

•päättäminen

Seuraa ja päätä 
opastus
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4.2 Perehdyttämisen hyödyt ja tavoitteet 

 

Kun perehdyttämistä suunnitellaan, olisi pyrittävä löytämään työyhteisöstä sopivin/sopivimmat henkilöt 

tehtävään huomioon ottaen myös perehdytettävä ja hänen omat vahvuutensa. Tärkeää on myös järjestää 

perehdyttämiselle riittävästi aikaa. Varsinaiset perehdyttäjät onkin valittava huolellisesti. Ensivaikutel-

man luojien vastuu on suuri: heillä on suuri merkitys sille, miten uusi työntekijä kokee uuden työpaik-

kansa ja oman merkityksensä uudessa työyhteisössä. (Viitala 2003, 260.)  

 

Perehdyttäjinä toimivien tiedot, taidot, asenteet ja valmiudet tehtävän hoitamiseen on mietittävä etukä-

teen. Myös perehdyttäjän omalla mielenkiinnolla ja halulla tehtävää kohtaan on suuri merkitys pereh-

dyttämisen onnistumisen ja tulokkaan tervetulleeksi tuntemisen kannalta. Perehdyttäjä on tulokkaan tu-

kihenkilö ja portti työyhteisön ja työtehtäviin tutustumiseen. Perehdyttäjiksi on hyvä valita tehtävään 

halukkaita ammattitaitoisia työntekijöitä. (Österberg 2015, 119.) 

 

Perehdyttämisen avulla uusi työntekijä oppii työtehtävänsä nopeammin kuin ilman perusteellista pereh-

dyttämistä ja kaiken lisäksi vielä oikein. Virheet vähenevät ja niiden korjaamiseen käytetty aika sääste-

tään. (Österberg 2015, 115.)  

 

Hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön sitoutumista organisaatioon ja tehtävään: kaksi 

ensimmäistä viikkoa ovat asenteiden kannalta hyvin keskeisiä. Laajemmin voidaan ajatella, että pereh-

dyttämisellä turvataan laatua ja tuottavuutta sekä lisätään henkilöstön pysyvyyttä, myönteistä asennetta 

ja työturvallisuutta. (Viitala 2003, 261.) Turvallisuusriskit vähenevät, kun perehdytettävälle kerrotaan 

työpaikan vaaralliset kohteet. Aloittelijaltahan puuttuu turvallisen työskentelyn perustiedot ja –taidot. 

(Österberg 2015,115.) 

 

 

4.3 Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus  

 

Monella työpaikalla perehdytys hoidetaan suunnitelmallisesti ja perehdyttäjien avulla. Suurissa organi-

saatioissa järjestetään erityisiä perehdytysjaksoja, joissa on mukana useampia uusia työntekijöitä saman-

aikaisesti. Pienissä yrityksissä ongelma on usein siinä, että kukaan ei ehdi perehdyttää uutta työntekijää 

muuhun kuin työhön. Organisaation on käytännöllistä ja työn laatua varmistavaa luoda systemaattinen 

perehdytysjärjestelmä, jota kehitetään ja pidetään jatkuvasti valmiustilassa. Siinä on määriteltävä, kuka 

perehdyttää uuden työntekijän, miten ja missä. (Viitala 2003, 261.)   
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Kun perehdyttämisohjelma on kerran perusteellisesti mietitty, sen käyttöönotto on helpompaa ja ajan 

kanssa siitä muodostuu yleinen toimintatapa. Henkilöstöasiantuntija laatii yritykselle perehdyttämisoh-

jelman, joka toimii työkaluna kaikille perehdytykseen osallistuville. (Österberg 2015,118.) Perehdytyk-

sen tukimateriaaliksi voidaan antaa varsinaisen perehdytysoppaan lisäksi mm. yrityksen vuosikertomus, 

mainoksia, esitteitä, asiakaslehtiä, työohjeita, toimenkuvat ja historiikki. 

 

Perehdyttäminen alkaa perehdyttämissuunnitelman laatimisella. Perehdyttämissuunnitelmasta tulisi 

käydä ilmi, kuka ottaa henkilön vastaan ja kuka esittelee hänet lähimmille työtovereille sekä laajemmin 

työyhteisössä. Perehdytyssuunnitelmasta tulisi käydä ilmi myös se, miten henkilö saa tietoja organisaa-

tion ja kunkin yksikön toiminnasta. (Juuti & Vuorela 2015, 63.) 

 

Perehdyttämisen tueksi on hyvä olla oma perehdyttämisen tarkistuslista.  Perehdyttämisen tarkistuslista 

sisältää jäsennellyn luettelon perehdyttämisessä esille otettavia asioita suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

Perehdyttämisen seurannassa ja oppimisen varmistamisessa listaa käyttävät sekä perehdyttäjä että pe-

rehdytettävä. (Työturvallisuuskeskus.)  

 

Kupias ja Peltola (2009,102) jakavat perehdyttämisprosessin seuraaviin vaiheisiin: 

 

1. ennen rekrytointia  

2. rekrytointivaihe  

3. ennen töihin tuloa  

4. vastaanotto  

5. ensimmäinen päivä  

6. ensimmäinen viikko  

7. ensimmäinen kuukausi  

8. koeajan päättyminen (työsuhteen aikana)  

9. työsuhteen päättyminen.  

  

4.4 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö   

 

Hyvään perehdytykseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen ja työssä mahdollisesti esiintyvien 

vaaratekijöiden esille tuominen. Työsuojelulainsäädännössä on useita työnantajaa velvoittavia määräyk- 
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siä työhön perehdyttämisen järjestämiseksi. Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoimin-

nasta yrityksissä ovat keskeisiä perehdyttämistä koskevia lakeja. (Kupias & Peltola 2009, 20–21, 27.) 

  

Työturvallisuuslaki (738/2002) määrittelee perehdyttämisen vähimmäisvelvoitteet ja edellyttää työnte-

kijän riittävää perehdyttämistä ja opastamista työn turvalliseen tekemiseen ottaen huomioon työntekijän 

ominaisuudet ja työpaikan olosuhteet. Mikäli työpaikalla sattuu tapaturma ja todetaan, että työturvalli-

suus sekä siihen perehdyttäminen on laiminlyöty, voidaan työnantaja tuomita sakkoihin työturvallisuus-

määräysten laiminlyömisestä. (Työturvallisuuslaki 738/2002.)  

 

Työsopimuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös 

yrityksen toimintaa, tehtävää tai työmenetelmiä muutettaessa ja kehitettäessä. Tämä työsopimuslain 

yleisvelvoite koskee muitakin kuin uusia työntekijöitä. Tätä täydentää myös työnantajalle asetettu vaa-

timus: työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työ-

urallaan etenemiseksi. (Kupias & Peltola 2009,21.) 

 

Laki yhteistoiminnasta yrityksessä määrää neuvottelemaan, kun tapahtumassa on henkilöstönasemaan 

vaikuttavia muutoksia, hankintoja tai järjestelyjä. Tavoitteena on edistää tärkeää viestintää työpaikalla: 

yleistä vuorovaikutusta, tiedottamista sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Erityisesti on mai-

nittu työpaikkaan ja yritykseen liittyvät perehdytysjärjestelyt. Olennaista työpaikoilla on tehdä pereh-

dyttämisen järjestelyt näkyviksi. Työntekijöiden tulee tietää, miten heidän tulevat työtoverinsa tai he itse 

työtehtäviä vaihtaessaan saavat koulutusta ja opastusta. (Kupias & Peltola 2009, 25–26.) 

 

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan 

haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkoke-

mus huomioon ottaen:  

 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, 

työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti en-

nen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja 

työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;  

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutu-

van turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.  
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5 PEREHDYTYSOPPAAN LAADINTA BLOMBERG STEVEDORING AB:LLE 

 

Opinnäytetyön aiheeseen sain ajatuksen työskenneltyäni Blomberg Stevedoring Ab:n paikallispäällik-

könä kaksi vuotta Kalajoen satamassa. Käytännön työssä tulee usein vastaan se, miten erilaisissa työyh-

teisöissä ja kulttuureissa toimivia osapuolia voi työskennellä samalla, yhteisellä työpaikalla, ja miten 

meidän yrityksemme voi omalta osaltaan auttaa tällaisen yhteisen työpaikan toimivuudessa ja työturval-

lisuuden parantamisessa. Yhdeksi tärkeäksi kehityskohteeksi nousi perehdytysoppaan tarve. 

 

Oppaan laatiminen lähtee ajatuksesta, että sitä voidaan käyttää meidän omien ja aliurakoitsijoiden työn-

tekijöiden perehdyttämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään työturvallisuus- ja työsuojeluasioihin. 

Esille tuodaan myös mm. yrityksen visio, missio, arvot sekä tavoitteet. Kommunikointi osapuolten kes-

ken ylipäätään on hyvin tärkeää. Perehdytyksen kautta kommunikointi tapahtuu rutiininomaisesti ja op-

paan avulla kaikki olennaiset asiat tulee läpikäytyä. Tein opinnäytetyötä lähiopetuksen päätyttyä, työstin 

materiaalia työn ohessa, joka oli ajoittain haasteellista johtuen lisääntyneestä työmäärästä ja liikenteestä. 

 

 

5.1 Sisältö 

 

Perehdytysoppaan sisältö on seuraava: 

 

1. Johdanto 

2. Yritysesittely 

3. Työskentely ja talon tavat 

3.1 Perehdyttäminen 

3.2 Liikkuminen satamassa 

3.3 Työvaatetus ja suojautuminen 

3.4 Poikkeamaraportointi  

3.5 Ympäristövastuu, jätteidenkäsittely 

4. Työturvallisuus 

4.1 Työturvallisuuden perusteet 

4.2 Työturvallisuus ja työsuojelu 

4.3 Onnettomuus- ja ensiapu 

4.4 Toiminta hätätilanteissa ja ensiapu 

4.5 Toiminta tulipalon sattuessa 

4.6 Toimintaohje työtapaturmatlanteissa 
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5. Koulutus 

5.1 Työturvallisuuskoulutus 

5.2 Koneiden kuljettajat, nosturin kuljettajat 

5.3 Huolto ja kunnossapito 

5.5 Ensiapukoulutus 

      6.     Tärkeät yhteystiedot. 

 

 

5.2 Perehdytysoppaan käyttö 

 

Perehdytysopas tehtiin PowerPoint-esitykseksi, joka on helppo esitellä jokaiselle perehdytettävälle. Pe-

rehdytettävän on omatoimisesti luettava opas läpi ja se on hyvä säilyttää vastaisuuden varalle. Lisäksi 

vastuuesimiehen tai perehdyttäjän kanssa käydään perehdytysmuistilistan avulla läpi olennaiset asiat 

työpaikalla. Lomakkeeseen merkitään aihealue ja kuittauksilla sekä päivämäärällä vahvistettuna, milloin 

ko. asia on käyty läpi. Lomake tallennetaan PRO24-ohjelmaan. 
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6 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

Kunnollinen työhön perehdyttäminen ja opastaminen, on yksi työelämän kulmakivistä. Oppimisen tarve 

ei koske pelkästään uusia työhön tulevia työntekijöitä, vaan myös tehtävästä toiseen siirtyviä henkilöitä. 

Kunnollinen perehdyttäminen ja työnopastus ovat työssä viihtymisen, työturvallisuuden, tuottavuuden 

ja toiminnan kannattavuuden avaintekijöitä. Työnopastuksessa opastettavalle opetetaan varsinainen työ-

tehtävä sisältäen koneiden, tietojärjestelmien, työvälineiden ja materiaalien oikeat ja turvalliset käyttö-

tavat. Tärkeää on myös saada opastettava ymmärtämään, miten hänen työnsä on osa kokonaisuutta sekä 

kertoa selkeästi tavoitteet ja vaatimukset. 

 

Opinnäytetyöni tuloksena on laadittu perehdytysopas ja perehdyttämisen tarkistuslista Blomberg Steve-

doring Ab:lle Kalajoen toimipisteeseen. Kehittämistehtävän aihe lähti tarpeesta saada kaikki oleellinen 

hajallaan oleva tieto uusien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden käyttöön. Koska jokainen satama on toi-

mintaympäristöltään erilainen, tehtiin tämä perehdytysopas koskemaan vain Kalajoen satamaa. Pereh-

dytysopas on tarkoitus pitää mahdollisimman tiiviinä ja selkeänä pakettina, jossa on vain kaikkein olen-

naisin tieto. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat osa toimintajärjestelmäämme, johon kuuluvat myös 

ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasiat. PowerPoint-esityksen muotoon tehtyä perehdytysopasta on 

helppo päivittää ja täydentää aina tarvittaessa. 

 

On tärkeää huomioida myös se seikka, että perehdytettävän on saatava riittävästi aikaa materiaaliin tu-

tustumiseen niin, että sen omaksuminen työnopastuksen lomassa on mahdollista ja helppoa.  

Organisaatioissa ei pitäisi myöskään unohtaa perehdyttäjien ja työnopastajien koulutusta. Tällainen kou-

lutus voisi pitää sisällään mm. opastuksen ja oppimisen periaatteita, ilmaisutaitoa, tietoa henkilöstöstä 

ja eri prosessien esittelyä. 

 

Satamassa perehdyttäminen ja työnopastus voivat olla usein haasteellisia. Vaihtuvista olosuhteista joh-

tuvat jatkuvat muutokset aiheuttavat omat haasteensa. Poikkeavissa olosuhteissa suoritettava opastus on 

hyvä jaksottaa sopiviin osiin ja miettiä voiko joitakin osioita suorittaa muualla. Oppimisympäristön ke-

hittämiseksi ja uudistamiseksi on tarkasteltava koko organisaatiota, tavoitteita ja arvomaailmaa. Oppi-

misympäristön kehittämisen tavoitteena tulee olla jatkuvasti uudistuva, oppimista tukeva ajattelu- ja ar-

vomaailma. 
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Opinnäytetyön tekeminen oli prosessi, jonka aloitin vuoden 2018 alusta ja aikataulutin sen tekemisen 

itselleni selkeästi kalenteriin. Varasin joka lauantaille aamupäivät aikaa työn tekemiseen. Laadin aluksi 

sisällysluettelon, jonka perusteella jaottelin työn tekemisen ja aineiston keruun. Tällä tavalla tehtynä, 

itselleni sopivana toteutuksena, koin että kun työ oli selkeästi aikataulutettu, sille näkyi myös loppupiste 

edessäpäin. Oppimisprosessina opinnäytetyön tekeminen oli hyvä kokemus ja lopputuloksesta on apua 

itsellenikin käytännön työelämässä.  
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