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The purpose of the study was to draw up a plan of action for occupational 
health and safety to company X, which is a company that works in the forest 
industry. In this thesis it was studied how occupational health and safety and 
safety at work are realized at the case company and how work safety could get 
even better. The focus of the thesis is in micro and small enterprises in forestry. 
 
The theoretical information was gathered from literature, industrial safety legis-
lation, occupational health care act and Internet articles. Empirical parts of the 
thesis were based on qualitative research methods. Data for this study were 
collected by entrepreneur and occupational health care personnel interviews.  
 
The plan of action for occupational health and safety clarified the company´s 
work security risks, classified the biggest risks, and sought arrangements how 
to prevent and control risk possibilities. The result of the study is a whole exten-
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1 Johdanto 

Työn turvallisuus ja laadukas työ ovat työnantajan vastuulla. Turvallinen työs-

kentely on tietoista sääntöjen noudattamista, ennakoimista ja riskienhallintaa. 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja on perehdyttänyt työntekijät työ-

paikan sääntöihin sekä työn haitta- ja vaaratekijöihin. Työntekijöiden tulee käyt-

tää vain turvallisia työskentelytapoja.  

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten metsäalan mikro- ja pienyritysten työ-

suojelu on yleensä järjestetty, ja samalla laaditaan case-yritykselle työsuojelun 

toimintaohjelma, jota yritys voi hyödyntää toiminnassaan ja työsuojelua kehittä-

essään. Opinnäytetyön tavoitteena on koko yrityksen kattava tarkastelu työtur-

vallisuuden kannalta. Työssä kartoitetaan yrityksen tämänhetkinen nykytilanne 

työsuojelun osalta ja laaditaan toimintaohjelma työsuojelun parantamiseksi. Tä-

hän sisältyvät esimerkiksi työolojen arviointi riskien osalta, riskien ja vaaratilan-

teiden tunnistaminen, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, työsuojelun 

vastuut sekä työterveyshuollon ja yhteistoiminnan roolit. Työsuojeluohjelman 

avulla voidaan parantaa yrityksen työntekijöiden työhyvinvointia, työympäristöä 

ja työoloja ja laatia toimintaohjelma riskien ja ammattitautien välttämiseksi. Ris-

kiarvioinnin lisäksi tarkastellaan myös paloturvallisuuteen, kemikaaleihin, työka-

lujen käyttöön ja ensiapuvalmiuteen liittyviä seikkoja. Työsuojelun toimintaoh-

jelmaa voitaisiin hyödyntää yrityksen toiminnan kasvussa sekä uusien työnteki-

jöiden perehdyttämisessä ja mahdollisissa työturvallisuuskoulutuksissa. Työ-

suojelun toimintaohjelma luodaan sellaiseksi, että sitä on helppo päivittää esi-

merkiksi vuosittain tai tarpeen tullen. Opinnäytetyössä suunnitellaan yritykselle 

toimiva työkalu työsuojelun toteuttamiseen laillista ja käytännön näkökulmaa 

hyväksi käyttäen. Yritys voi hyödyntää opinnäytetyön tarjoamaa tietoa suunni-

tellessaan ja toteuttaessaan työsuojelun toimintaohjelmaa omassa toiminnas-

saan.  

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään työturvallisuuslakia, 

työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia, vastuita ja oikeuksia omassa toimin-

nassaan työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain näkökulmasta. Tarkoituksena 

on tunnistaa ja löytää keskeisiä terveys- ja turvallisuusriskejä ja keinoja niiden 
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vähentämiseen kyseissä case-yrityksessä. Teoriaosassa myös sivutaan työsuo-

jelun keskeisiä käsitteitä sekä tarkastellaan soveltuvia teorioita ja malleja.  

1.1 Tiedonhankinta 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön 

empiirisessä osassa toteutetaan yrittäjän haastattelu ja selvitetään, millaisia 

palveluita yritys voisi hyödyntää työntekijöiden työsuojelua ja työhyvinvointia 

toteuttaessaan. Opinnäytetyössä selvitetään lisäksi työntekijöiden työhyvinvoin-

tia, työtapaturmien ehkäisymenetelmiä ja työterveyshuollon roolia. Tutkimus-

menetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Em-

piirisessä osassa toteutetaan yrittäjän haastattelu, jolla saadaan arvokasta tie-

toa yrityksen nykytilanteesta, työturvallisuusriskeistä sekä siitä, miten työturval-

lisuutta voidaan entisestään parantaa. Työturvallisuutta ja sen toteutumista yri-

tyksessä arvioidaan riskiarviointilomakkeilla, joihin pisteytetään työssä esiintyviä 

haitta- ja vaaratekijöitä. Jokaisen riskin kohdalle laaditaan lisäksi toimenpiteet, 

jolla riskiä voidaan hallita tai jopa kokonaan ehkäistä sen toteutuminen. Riskiar-

viointilomakkeet toimivat perustana lopullisen työsuojelun toimintaohjelman laa-

timiselle, ja näin ollen ne ovat olennainen osa empiiristä tiedonhankintaa. Lisäk-

si toteutetaan työterveyshuoltopalveluja tarjoavan yrityksen henkilöhaastattelu, 

jolloin saadaan tietoa siitä, millaisia työterveyspalveluja metsäalan pien- tai yksi-

tyisyrittäjä voi hyödyntää suunnitellessaan työturvallisuuden parantamista. 

1.2 Rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään työsuojelun näkökulmasta yrityksiä, joissa on 

alle kymmenen työntekijää (mikroyritykset). Koska opinnäytetyö tehdään toi-

meksiantona yksityisyrittäjälle, rajanveto alle kymmenen työntekijän yrityksiin on 

eniten yrittäjää hyödyttävä ja olennaisinta tietoa antava. Koska yrittäjä harjoittaa 

toimintaa ilman työkoneita, opinnäytetyön ulkopuolelle jätetään koneellinen 

metsätyö työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden näkökulmasta. 

1.3 Case-yritys 

Yritys X on yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on perustettu marraskuussa 

vuonna 2014. Yrityksen päätoimialaksi on rekisteröity metsätaloutta palveleva 
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toiminta. Yrittäjän työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi istutukset, puunkaadot, tai-

mikonhoito, alan kouluttaminen, luennointi ja neuvonta. Yrityksen kotipaikka on 

Lappeenranta. Yritys toimii koko Kaakkois-Suomen alueella. Tällä hetkellä yritys 

työllistää yhden henkilön, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaa mahdollisesti 

lähitulevaisuudessa.  

Tällä hetkellä yrityksellä ei ole varsinaista työsuojelun toimintaohjelmaa. Yritys 

noudattaa toiminnassaan toimintamalleja, joita työsuojelulaissa on asetettu. 

Työturvallisuus on tärkeässä roolissa yrityksen toimintakulttuurissa. Tämä nä-

kyy esimerkiksi asianmukaisten työvälineiden ja henkilösuojaimien käytössä, 

käytön hankinnoissa ja hallinnassa ja erilaisiin työkohteisiin etukäteen valmis-

tautumisena. Koska työturvallisuudesta huolehtiminen on tällä hetkellä vain yrit-

täjän vastuulla, työturvallisuus on asia, johon täytyy tietoisesti motivoitua. 

Työsuojeluohjelman laatiminen hyödyttää yritystä monellakin tapaa nykytilan-

teeseen verrattuna. Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta muuttuu konkreetti-

semmaksi, vakiintuneeksi toiminnaksi. Lisäksi työturvallisuus paranee, työsuoje-

lun toimintamalli ja roolit selkeytyvät. 

2 Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on pyrkiä ennalta ehkäisemään ja poistamaan 

työympäristön työtapaturmia, sekä vaara- ja riskitekijöitä. Tavoitteena on paran-

taa työolosuhteita ja turvata terveellinen työn tekeminen niin fyysisesti kuin 

psyykkisestikin. Työturvallisuussääntely kuuluu työsuojelun kokonaisuuteen. 

(Havula, Jarmas, Koskinen, Lehto, Meincke, Paanetoja, Pehrman, Rintala, 

Schugk, Sortti, Tikkanen, Ullakonoja, Vänskä 2018). 

Työsopimuksen perusteella tehtävään työ- ja virkasuhteiseen työhön sovelle-

taan työturvallisuuslakia. Lain lähtökohtana on säännellä henkilö- ja työturvalli-

suutta työpaikalla. Työpaikalla havaittavat epäkohdat ja henkilöturvallisuuden 

vaaratekijät kuuluvat näin ollen työturvallisuussääntelyn piiriin. Lain soveltami-

seen eivät vaikuta työssä ilmenevien haittojen luonne, työn sisältö, henkilöstön 

lukumäärä tai työnantajaorganisaation koko. (Havula ym. 2018). 
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2.1 Työnantajan velvollisuudet 

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöitään kohtaan. Näin ollen 

työnantajan tulee huomioida työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin sekä työ-

olosuhteisiin ja –ympäristöön vaikuttavat seikat. Työnantajan tulee aktiivisesti 

pyrkiä estämään vaara- ja haittatekijöiden syntyminen ja tarvittaessa poistaa ne, 

käytettävä tilanteen vaatiessa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä ja tarkkailtava 

laajasti, säännönmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti henkilöstön työolosuhteita ja 

käytössä olevien työtapojen turvallisuutta, sekä annettujen ohjeiden ja määräys-

ten noudattamista. (Työturvallisuuslaki 738/2002). 

Työnantajan tulee selvittää ja arvioida työn haitta- ja vaaratekijöitä, jotka voivat 

aiheutua esimerkiksi työajoista, työtilasta, työympäristöstä ja –olosuhteista sekä 

itse työn tekemisestä. Huomionarvoisia tekijöitä ovat muun muassa mahdolliset 

tapaturmat, työstä johtuvat sairaudet, työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, 

työn kuormitustekijät ja muut vastaavat tapaukset. Työympäristö tulee suunni-

tella sellaiseksi, että työtilojen, tuotantomenetelmien, työssä käytettävien konei-

den ja laitteiden ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttö eivät aiheuta vaarati-

lanteita ja että ne ovat työsuoritukseen soveltuvia. (Työturvallisuuslaki 

738/2002). 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijä riittävästi 

työhön, työpaikan olosuhteisiin ja tuotantomenetelmiin huomioiden työntekijän 

aiempi työkokemus ja ammatillinen osaaminen, sekä täydennettävä opetusta ja 

ohjaamista aina tarpeen tullen. Perehdytykseen kuuluvat muun muassa turval-

listen työtapojen omaksuminen, työvälineiden käyttöön opastaminen, haitta- ja 

vaaratekijöiden torjuminen sekä toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalta. 

(Työturvallisuuslaki 738/2002). 

2.2 Työntekijän velvollisuudet 

Myös työntekijällä on useita velvollisuuksia työn suorittamiseen liittyen. Hänen 

tulee ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle pikimmiten työssä havait-

semistaan puutteista, jotka liittyvät esimerkiksi työmenetelmien ja –laitteiden 

käyttöön, ja jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle 

tai turvallisuudelle. Työntekijän tulee pyrkiä aktiivisesti poistamaan havaitse-
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mansa viat ja puutteet jotka voivat aiheuttaa välitöntä vaaraa työpaikalla oleville 

henkilöille oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa huomioon ottaen. (Työtur-

vallisuuslaki 738/2002). 

Työntekijän tulee käyttää työn suorittamisessa työnantajan hänelle määräämiä 

henkilösuojaimia, soveltuvaa työvaatetusta ja muita tarvittavia varusteita. Työ-

välineitä ja vaarallisia aineita tulee käsitellä annettujen ohjeiden ja sääntöjen 

mukaisesti. Mikäli on ilmeistä, että työstä voi aiheutua työntekijöille vakavaa 

vaaraa tai haittaa, työntekijällä on oikeus pidättäytyä kyseisen työn tekemisestä. 

Oikeus työstä pidättäytymiseen jatkuu niin kauan, kunnes työnantaja on poista-

nut vaaraa aiheuttavat tekijät ja huolehtinut työn turvallisesta jatkumisesta. 

(Työturvallisuuslaki 738/2002). 

2.3 Työterveyshuollon rooli 

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssäkäyville henkilöille, niin yrittäjille, kuin 

työntekijöillekin. Työterveyshuollon tavoitteena on taata terveellinen ja turvalli-

nen työympäristö, toimiva työyhteisö, ehkäistä työperäisiä sairauksia sekä yllä-

pitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon 

kuuluu esimerkiksi työolosuhteiden selvittämistä, työpaikkakäyntejä, työkyvyn 

arviointia, terveystarkastuksia, ohjausta terveellisiin elintapoihin ja jaksamisen 

liittyviin asioihin, sekä tarvittaessa myös ensiapukoulutusta. (Mertanen 2015; 

Työsuojeluhallinto 2015-2018). 

Yrittäjän oma jaksaminen ja työhyvinvointi on tärkeää yrittäjälle itselleen, kuin 

koko hänen koko liiketoiminnalleen. Yksi työhyvinvoinnin osatekijä on toimiva 

työterveyshuolto. Oman työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle itselleen 

vapaaehtoista. Suuri osa yrittäjistä ei käytä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Alle 

10 hengen mikroyrityksissä vain 21 prosenttia yksinyrittäjistä on järjestänyt itsel-

leen työterveyshuollon. (Suomen Yrittäjät ry 2018). 

3 Työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö 

Työterveyshuoltolakia sovelletaan sellaiseen työhön, jossa työnantajan tulee 

noudattaa työturvallisuuslakia (738/2002). Työterveyshuoltolain tarkoituksena 
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on säätää työterveyshuollon toteuttamisesta ja sisällöstä työnantajan toimesta. 

Lisäksi työterveyshuoltolailla halutaan edistää työhön liittyvien sairauksien ja 

tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, 

työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, sekä työyhteisön toimintaa. Yrittäjien koh-

dalla työterveyshuoltolakia noudatetaan soveltuvin osin. (Työterveyshuoltolaki 

21.12.2001/383). 

3.1 Työterveyshuollon järjestäminen 

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen työtur-

vallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojaamiseksi ja edistämiseksi omalla kus-

tannuksellaan. Työterveyshuolto tulee lain mukaan järjestää, vaikka työntekijöi-

tä olisi vain yksi. Työterveyshuolto tulee järjestää niillä edellytyksin, kuin työstä, 

työjärjestelyistä, henkilöstöstä ja työpaikan olosuhteista se on tarkoituksenmu-

kaista. Työterveyshuollon palvelut koostuvat pakollisesta ja vapaaehtoisesta 

osuudesta. Lakisääteisiin pakollisiin palveluihin kuuluvat työkykyä ja –terveyttä 

edistävät toiminnot, sekä tapaturmien ja vaarojen ehkäiseminen. Vapaaehtoi-

seen osuuteen kuuluvat esimerkiksi rokotukset ja erikoislääkärin palvelut. So-

pimus työterveyshuollon järjestämisestä tulee olla kirjallinen, ja se laaditaan 

työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan välillä. Sopimusta päivite-

tään säännöllisesti tai tarpeen mukaan tai olosuhteiden muuttuessa. Työterve-

yshuollon sisällöstä laaditaan myös toimintasuunnitelma, joka sisältää työterve-

yshuollon tavoitteita ja työpaikan olosuhteisiin liittyvää kartoitusta ja toimenpitei-

tä. Työnantaja voi hankkia lain edellyttämät työterveyshuollon palvelut terveys-

keskukselta tai muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta ta-

holta. Työnantaja voi myös järjestää työterveyshuollon palvelut itse tai yhteis-

työssä muiden työnantajien kanssa. (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/383; Työ-

terveyslaitos 2019). 

3.2 Yrittäjän työterveyshuolto 

Oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista yksityisyrittäjälle. Tut-

kimusten mukaan yksityisyrittäjät eivät useinkaan käytä tätä mahdollisuutta hy-

väkseen. Syitä työterveyshuollon puuttumiselle voivat olla tiedonpuute järjestä-

mismahdollisuudesta, sopivan palveluntarjoajan löytämisen vaikeus, aikaan-
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saamattomuus tai liian suuriksi koetut kustannukset. Osa yrittäjistä voi käyttää 

muita terveyspalveluita ja osa kokee että heidän terveydentilansa on niin hyvä, 

ettei se vaadi järjestettyjä työterveyshuollon palveluja. Yrittäjä voi myös kokea, 

ettei työterveyshuollolla ole juurikaan annettavaa, eikä työterveyshuolto vaikuta 

merkittävästi työssä jaksamiseen tai työn tuottavuuteen. (Suomen Yrittäjät ry 

2018). 

4 Työsuojelun toimintaohjelma ja sen laatiminen 

Työsuojelun toimintaohjelma on lakisääteinen toimintaopas työpaikan työturval-

lisuusolojen arviointiin, päivittämiseen ja seurantaan. Toimintaohjelman avulla 

edistetään työterveyttä ja työssä jaksamista. Se on työnantajan näkemys korjat-

tavista ja kehitettävistä asioista työpaikalla. Työsuojelun toimintaohjelman laa-

timisessa hyödynnetään riskiarvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä. Työntekijöi-

den mielipiteet ja käsitykset työpaikan nykytilanteesta tulee myös huomioida ja 

niiden täytyy olla ajankohtaisia. (Kanerva 2008). 

4.1 Työsuojelun toimintaohjelman laatimisen vaiheet 

Työnantajan näkökulmasta työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on tärkeä 

osa työturvallisuusvelvoitteiden täyttymistä ja olennainen asia työturvallisuus-

johtamisessa. Karkealla tasolla työsuojelun toimintaohjelman laatiminen toteute-

taan seuraavia vaiheita apuna käyttäen (Kuva 1). Riskiarviointi on keskeisessä 

osassa työsuojeluohjelmaa laadittaessa. Jotta riskejä ja vaaroja voidaan arvioi-

da, ne tulee ensiksi selvittää. Riskiarvioinnin pohjalta laaditaan työsuojelun toi-

mintaohjelma ja sen tavoitteet, sekä konkreettiset toimenpiteet näiden tavoittei-

den saavuttamiseksi ja vaaratekijöiden minimoimiseksi. Ajantasaisen työsuoje-

lun toimintaohjelman varmistamiseksi on tärkeää, että työsuojelun tilaa yrityk-

sessä seurataan säännöllisesti. Työsuojelun toimintaohjelmaa päivitetään aina 

tarpeen tullen ja tehtäviin voidaan nimetä vastuuhenkilö esimerkiksi osa-

alueittain. 
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Kuva 1. Työsuojelun toimintaohjelman laatimisen vaiheet (Työturvallisuusoikeus 

2018). 

4.2 Riskiarviointi 

Työpaikan riskien arviointi on toimintaa, jota kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. 

Riskiarviointi tarkoittaa työympäristön vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheut-

tamien riskien suuruuden määrittelyä ja riskien merkityksen arviointia. Riskiarvi-

oinnilla pyritään ehkäisemään työn haittoja ja vaaratekijöitä jo etukäteen, jotta 

esimerkiksi tapaturmat ja onnettomuudet vältettäisiin. Riskiarvioinnin perusteella 

määritellään työyhteisön tärkeimmät työturvallisuuden kehittämistarpeet. Kehit-

tämistarpeiden parantamiseksi ehdotettujen toimenpiteiden täytyy olla toteutta-

miskelpoisia ja konkreettisia. (Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja 

Työturvallisuuskeskus 2015). 

Riskien hallitseminen työpaikalla on kannattavaa, koska se vähentää henkilös-

tön poissaoloja, työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. On tärkeää, että työpaikal-

la tehdään jatkuvia toimia, kuten seurantaa ja kehittämistä työturvallisuuden 

edistämiseksi. Työympäristön vaarojen ja haittojen selvittämiseksi kiinnitetään 

huomiota fysikaalisiin, kemiallisiin ja tapaturman vaaratekijöihin, sekä henkilös-

tön ergonomiseen, psykososiaaliseen ja fyysiseen kuormittuneisuuteen. Niin 

1

• Riskien ja vaarojen selvittäminen

• Riskien ja vaarojen arviointi

2

• Työsuojelun toimintaohjelma

• Konkreettiset toimenpiteet

3
• Jatkuva seuranta ja päivittäminen
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ikään yrityksen hallintajärjestelmiä ja henkilöstön toimintatapoja voidaan arvioi-

da kun selvitetään työympäristön vaara- ja haittatekijöitä. Vaaratilanteiden lisäk-

si voidaan pohtia aiheuttavatko jotkin erityisryhmät todennäköisemmin vaarati-

lanteita. Esimerkiksi nuori tai kokematon työntekijä, muulla tavoin rajoitteinen tai 

henkilö jonka perehdytys on vielä kesken, tai jolla ei ole riittävää ammattipäte-

vyyttä? (Mertanen 2015). 

Tutkimusten mukaan mikro- ja pienyrityksissä on työsuojelun hallinnassa paljon 

kehittämisen tarvetta ja näin ollen työntekijöillä on suurempi työtapaturmien ja 

työstä lähtöisin olevan sairastumisen riski. Riskinarviointien toteuttaminen voi 

kuitenkin olla haastavaa mikro- ja pienyrityksille, joilta saattaa puuttua resursse-

ja tai riittävää tietoa riskinarvioinnin toteuttamiseksi. Haasteita mikro- ja pienyri-

tyksille voi tulla niin työolojen seurannassa, tietoisuuden herättämisessä kuin 

myös työsuojelun täytäntöönpanossa ja yhteisen edustuksen puuttumisen 

vuoksi. Mitä pienempi yritys on, sitä merkittävämpiä haasteita sillä usein on työ-

suojelun järjestämisessä. Tämä selviää EU-OSHAn kyselytutkimuksesta Eu-

roopan yrityksille, jossa selvitetään uusia ja kehittyviä pien- ja mikroyritysten 

riskejä. Kun yrityksille on tarjolla oikeanlaista tukea, työsuojelun hallintaa voi-

daan parantaa huomattavasti mikro- ja pienyrityksissä. Tämä käy ilmi 

ESENERin tutkimustuloksissa, jotka osoittavat, että jopa hyvin pienetkin yrityk-

set ilmoittavat korkeatasoisesta työsuojelun hallinnasta joissakin EU-

jäsenvaltioissa tietyillä aloilla. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

2018).  

Riskien arviointia, tunnistamista ja tarvittavia toimenpiteitä voidaan kuvata seu-

raavalla kaaviolla (Kuva 2). (Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja 

Työturvallisuuskeskus 2015). 
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Kuva 2. Riskiarvioinnin vaiheet (Työturvallisuuskeskus 2015). 

Riskiarviointi aloitetaan suunnittelulla, johon osallistuvat työnantaja, henkilöstö, 

yhteistoiminnan osapuolet ja tarvittaessa työterveyshuolto. Suunnitelmassa 

käydään läpi työympäristön potentiaalisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistami-

nen, määritellään riskin suuruus ja merkittävyys, sekä niiden toteutumisen to-

dennäköisyys nykytilanteessa. Tässä kohtaa pohditaan myös mitä seurauksia 

riskien toteutumisesta yritykselle aiheutuu. Seuraavaksi selvitetään mihin toi-

menpiteisiin yrityksen tulee ryhtyä, jotta riskejä voidaan hallita ja parhaimmassa 

tapauksessa jopa poistaa. Lopuksi arvioidaan mihin toimenpiteisiin tulee välit-

tömästi ryhtyä ja laaditaan suunnitelma riskiarvioinnin seurantaan, päivittämi-

seen ja palautteen antamiseen. (Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.3 Fysikaalisten vaaratekijöiden arviointi 

Työympäristön fysikaalisiin vaaratekijöihin kuuluvat esimerkiksi melu, lämpötilan 

sopivuus ja ilmanvaihto, työskentely ulkotiloissa, valaistuksen riittävyys, kehoon 
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ja käsiin kohdistuva tärinä, ja mahdolliset säteilyt. (Sosiaali- ja terveysministeri-

ön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.4 Fyysisen kuormittuneisuuden arviointi 

Fyysinen kuormittuneisuus käsittää työpisteen ja työskentelytilan riittävyyden, 

sopivan työasennon koko keholle, työn tauotukseen liittyvät asiat, työtahdin, 

staattiset ja samanlaisina toistuvat työliikkeet sekä työvälineet. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.5 Hallintajärjestelmien ja toimintatapojen arviointi 

Tämä osa-alue kattaa organisaation ja henkilöstön toiminnan yrityksessä. Täs-

sä voidaan arvioida työterveyshuoltoa, perehdyttämistä ja työhönopastusta, 

työsuojelun yhteistoimintaa, työpaikan yhteisiä pelisääntöjä, poikkeaviin tilantei-

siin ja häiriöihin suhtautumista, henkilösuojaimien käyttöä sekä esimerkiksi 

päihdeohjelman tarpeellisuutta. Muita arvioitavia asioita ovat esimerkiksi tarvit-

tavat ensiapujärjestelyt ja välineet, henkilöstön toimintavalmius, sammutusväli-

neet ja niiden merkintä ja tarvittavat turvallisuustyökortit, esimerkiksi tulityökortti. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 

2015). 

4.6 Kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden arviointi 

Kemiallisten vaaratekijöiden arviointia voidaan selvittää yrityksen käytössä ole-

valla kemikaaliluettelolla, kemikaalien käyttötavoilla, altistuksen suuruudella ja 

kestolla sekä kemikaalien elinkaaren selvittämisellä ja käytöstä poistamisella. 

Biologisiin vaaratekijöihin kuuluvat muun muassa bakteerit ja virukset, hiiva- ja 

homesienet, sekä hyönteiset. (Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto 

ja Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.7 Psykososiaalisten vaaratekijöiden arviointi 

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä arvioitaessa pureudutaan työn sisältöön, 

toimintatapoihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Työ voi olla sisäl-

löltään yksipuolista, suurta vastuuta sisältävää, valppaana oloa, työ keskeytyy 

jatkuvasti, tai siihen sisältyy paljon vuorovaikutustilanteita tai väkivallan uhkaa. 



16 

Kuormittavia tekijöitä voivat olla myös epävarmuus työn jatkuvuudesta, työn 

epätasainen jakautuminen, vaihtelevat työajat, liikkuva työ, yksintyöskentely, 

sekä syrjivä tai epäasiallinen kohtelu työyhteisön taholta. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.8 Tapaturman vaaran arviointi 

Tapaturmat liittyvät useimmiten työympäristöön, sekä työssä käytettäviin esi-

neiden ja aineiden huolimattomaan tai sääntöjen vastaiseen käyttöön. Työym-

päristössä voi olla liukastumis-, kompastumis-, tai putoamisvaara, sähköisku-

vaara, työntekijä voi jäädä lukittuun tilaan tai joutua veden varaan. Tapaturma-

vaara voi syntyä myös putoavista, kaatuvista tai sinkoutuvista esineistä tai ai-

neista, työntekijä voi saada viilto-, leikkautumis-, tai pistohaavan tai eläimen tai 

ihmisen ennakoimaton toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteen. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 2015). 

4.9 Riskiluokittelu 

Tässä opinnäytetyössä riskien arviointiin käytettiin erilaisia menetelmiä. Näitä 

ovat esimerkiksi vaarojen tunnistamiseen käytetyt lomakkeet, joilla voidaan ha-

vainnoida vaaroja, arvioida niiden esiintymisen todennäköisyyttä, sekä miettiä 

eri vaihtoehtoja riskiarvioinnin kehittämiseen ja siihen miten riskeihin tulisi etu-

käteen varautua. Tarkoitus on kartoittaa nimenomaan metsäalan mahdollisia 

riskiarviointimenetelmiä, jotka soveltuvat case-yrityksen käyttöön. Näiltä osin 

myös pohditaan työterveyshuollon roolia.  

Kuvassa 3. on esitetty riskiluokittelun periaatteet. Ensiksi riskin todennäköistä 

toteutumista arvioidaan ja sen jälkeen riski pisteytetään sen perusteella, minkä 

suuruista haittaa riskin toteutumisella aiheutuisi. 

Turvallisuuden vaarantumisen ehkäisemiseksi, on aina ryhdyttävä toimenpitei-

siin kun riskin havaitaan kasvavan. Merkityksetön riski (1) tulkitaan niin, että 

riskin pienentämisellä ei enää tavoiteta olennaista turvallisuustason kasvua, 

eikä toimenpiteisiin ole tässä vaiheessa välttämätöntä tarvetta ryhtyä. Riskin 

aiheuttavia oloja seurataan kun riski kohoaa. Riskin lievästi kasvaessa kysees-

sä on vähäinen ja siedettävä riski (2). Jos kustannukset eivät kohoa merkittä-
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västi, voi olla järkevää ryhtyä torjumaan riskitekijöitä. Kohtalaiset riskitekijät (3) 

vaativat jo selkeitä parannettavia toimenpiteitä.  Merkittävä riskin (4) alueella työ 

on jo selvästi vaarallista ja työntekoa täytyy välttää. Sietämätön riski (5) on niin 

suuri riskitekijä työturvallisuudelle, että työtä ei voida aloittaa tai jatkaa, ennen 

kuin riskiä on alennettu. Lisäksi arvioidaan riskin esiintymistä ja seurauksia. 

Riskin toteutumista ja esiintymistä luokitellaan todennäköisyyksillä jolloin riski 

voi olla epätodennäköinen, mahdollinen tai todennäköinen. Riskin toteutumisen 

seuraukset voivat olla vähäisiä, jolloin seurauksena voi olla esimerkiksi mustel-

ma tai päänsärky, eikä työterveyshuollossa käynti ole tarpeen. Työkykyyn hai-

tallisesti vaikuttavat riskien toteutumisen seuraukset ovat silloin kun työntekijän 

täytyy jäädä sairauslomalle. Tällaisia ovat lievät haitat, esimerkiksi viiltohaavat 

tai lievät palovammat. Vakavia seurauksia ovat työkyvyn menetys, pysyvä hait-

ta, vakavat työperäiset sairaudet tai kuolema. (Työsuojeluhallinto 2015-2019; 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja Työturvallisuuskeskus 

2015.). 

 

  ESIINTYMINEN 

 

SEURAUKSET 

Vähäinen 

 

Haitallinen 

 

Vakava 

Epätodennäköinen 1. Merkityksetön riski 2. Siedettävä riski 3. Kohtalainen riski 

Mahdollinen 2. Siedettävä riski 3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 

Todennäköinen  3. Kohtalainen riski 4. Merkittävä riski 5. Sietämätön riski 

 

Kuva 3. Riskiluokittelun periaatteet (Työterveyslaitos 2019). 

5 Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen case-yrityksessä 

Työsuojelun toimintaohjelman laatimisen tavoitteena oli parantaa turvallisen ja 

terveellisen työn tekemistä case-yrityksessä, luoda soveltuva toimintamalli työ-

suojelun toteuttamiseen, kartoittaa työterveyshuollon roolia, kirjata yrityksen 

kehittämistarpeet ja antaa työkaluja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. 
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Opinnäytetyön teoriaosassa selvitettiin työturvallisuuteen ja työterveyshuoltoon 

liittyvää lainsäädäntöä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia sekä riskiarvi-

oinnin perusteita. Empiirisessä osassa arvioitiin ja tunnistettiin mitkä ovat kes-

keisimpiä riskitekijöitä työturvallisuuden kannalta, ja miten niihin varauduttaisiin 

parhaiten. Tässä hyödynnettiin lomakkeita, jotka on kehitetty nimenomaan ris-

kiarviointia varten. Tutkimusmenetelmänä käytettiin muun muassa yrittäjän 

haastattelua. Haastattelun avulla löydettiin yrityksen riskien arviointiin ja tunnis-

tamiseen, työsuojelun kehittämiseen ja työympäristön olojen parantamiseen 

sopivia työkaluja ja keinoja. Tarkoituksena oli kartoittaa eri tiedonhankintamene-

telmiä ja mitä tukipalveluita olisi tarvittaessa saatavilla yrityksen työsuojelutoi-

minnan tukemiseen.  

Opinnäytetyössä selvitettiin lisäksi työntekijöiden työhyvinvointia, työtapaturmi-

en ehkäisymenetelmiä ja työterveyshuollon roolia seuraavien kysymysten avul-

la: Miten yrityksessä on tällä hetkellä järjestetty turvallinen työympäristö ja työ-

olot, entä miten työn suunnittelu on järjestetty? Miten työnantajaa ja työntekijää 

koskevat velvoitteet toteutuvat työpaikalla? Onko henkilösuojaimien ja apuväli-

neiden käyttöön saatavilla opastusta?  

Yrittäjä arvioi vaarojen tunnistamislomakkeita käyttäen eniten vaaraa tai haittaa 

aiheuttavat riskit omassa toiminnassaan. Riskien tunnistamislomakkeella yrittäjä 

arvioi fyysisiä vaaratekijöitä, fyysistä kuormittumista, yrityksen hallintajärjestel-

miä ja toimintatapoja, kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä, psykososiaalisia 

kuormitustekijöitä sekä tapaturman vaaroja. Lomakearvioinnin ja haastattelun 

pohjalta laadittiin taulukko, jolla arvioidaan yrityksen merkittävimmät riskitekijät 

ja niiden suuruus päivittäisessä toiminnassa. Lopuksi laadittiin toimenpiteet ris-

kien hallitsemiseksi. 

Yrityksen nykytilan kartoitus työsuojelun osalta tehtiin kvalitatiivisena, eli laadul-

lisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelua (teemahaastattelu) käyttäen. 

Haastattelu toteutettiin 3. helmikuuta 2019 Lappeenrannassa ja haastattelu ää-

nitettiin. Haastatteluun osallistui yrittäjä ja opinnäytetyön tekijä. Haastattelussa 

käytettiin valmiita tutkimuskysymyksiä (liitteenä), mutta haastattelutilanteessa 

jätettiin tilaa myös spontaanisti esille tuleville asioille ja pohdinnoille. Haastatte-

lun tarkoitus oli selvittää tekijöitä, joissa yrityksellä on eniten parannettavaa työ-
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suojelun saralla ja mitä toimenpiteitä yrityksen tulee tehdä, jotta työsuojelu saa-

daan hyvälle tasolle. Haastattelu toimi pohjana työsuojelun toimintaohjelman 

laatimisessa ja riskiarvioinnin luokittelussa. Haastattelun jälkeen tutkimusaineis-

to analysoitiin ja kirjoitettiin auki eli litteroitiin. Lopulliseen työhön haastattelusta 

poimittiin olennaisimmat ja tärkeimmät kohdat, jonka pohjalta työsuojelun toi-

mintaohjelma laadittiin. 

5.1 Riskianalyysi ja toimenpiteet 

Liitteenä oleviin riskiluokitustaulukoihin koostettiin työn todennäköisimmät vaa-

ratekijät, ja riskit pisteytettiin asteikolla 1-5, jossa luku 1 tarkoittaa vähäistä ris-

kiä, ja luku 5 sietämätöntä riskiä. Lisäksi jokaisen riskin kohdalle taulukkoon 

merkittiin toimenpide, jolla riskiä voitaisiin pienentää tai jopa poistaa se koko-

naan. Taulukon tuloksista selvisi, että yrityksellä ei ole yhtään välittömiä toi-

menpiteitä vaativaa 5 –luokan riskitekijöitä toiminnassaan. Merkittäviä riskejä 

(luokitus 4) ovat kiipeäminen ja jatkuva liikkuminen tasolta toiselle, sekä liukas-

tuminen ja kompastuminen. Vähiten riskitekijöitä (luokitus 1) yrittäjä kokee ole-

van työvälineiden sijoittelussa, hiiva- ja homesienille altistumisessa sekä työ-

ajoissa. Suurin osa riskeistä sijoittuivat asteikossa luokitukseen 2-3.  

5.2 Tiedonhaku 

Haastattelussa selvitettiin miten työnantajan ja työntekijän velvoitteet toteutuvat 

työpaikalla. Yrityksessä ei ole toistaiseksi palkattua työvoimaa, joten työantajan 

ja työntekijän velvoitteita ei ole tarpeen soveltaa yrityksen nykyisessä toimin-

nassa. 

Yrityksellä ei varsinaisesti ole järjestettyä työterveyshuoltoa. Yrittäjä kertoo toi-

mivansa oman yrityksensä ohella toisaalla palkkatyössä, jonka työterveyshuol-

toa hän voi tarvittaessa käyttää ja hyödyntää. Samasta syystä myöskään työ-

terveyshuolto ei ole tehnyt työpaikkaselvitystä case-yritykseen. 

Uusien työntekijöiden perehdyttämistä ei toistaiseksi ole organisoitu yrityksen 

toiminnassa, koska ulkopuolisia työntekijöitä ei ole vielä ollut tarpeen palkata. 

Haastateltava kertoo, että yrityksellä on käytössä useita henkilönsuojaimia. It-

senäisenä ammatinharjoittaja itsensä suojaamisesta kuuluu huolehtia, vaikka 
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palkattuja työntekijöitä ei ole. Yrittäjällä on käytössä kaikki tarvittavat ja suositel-

lut henkilönsuojaimet. Tärkeimpiä henkilönsuojaimia metsätyössä ovat turva-

kengät, jotka on varustettu kärkisuojalla, naulaanastumissuojalla sekä viil-

tosuojalla, joka ulottuu lähes polveen saakka. Sahatyöskentelyssä housut täytyy 

olla viiltosuojattu, jolloin moottorisahan terä ei aiheuta vahinkoja. Muita suo-

jaimia ovat viiltosuojatut käsineet, kypärä, kasvovisiiri ja kuulosuojaimet. Lisänä 

voi käyttää myös suojalaseja, joiden tehtävä on estää oksien ja risujen osumi-

nen kasvoihin. Työvaljaita ja kenkäpiikkejä käytetään puiden kiipeilykaadoissa. 

Käyttö tapahtuu niin, että itsensä asemointi ja kiinnitys puun ympärille tehdään 

köysien ja valjaiden avulla. Kaikkia varusteita käytetään tuotteiden valmistajien 

ohjeiden mukaisesti ja siten kuin metsätyön ohjeissa ja suosituksissa edellyte-

tään turvakäytäntöjen näkökulmasta.  

Työpaikkahäirinnälle tai muulle epäasialliselle kohtelulle yrityksellä ei varsinai-

sesti ole olemassa menettelytapaohjeita, koska toistaiseksi yritys toimii vain 

yhden henkilön (yrittäjän) työpanoksella. Työmailla voi kuitenkin olla teoreetti-

nen mahdollisuus, että yrittäjään kohdistuisi asiakkaiden tai muiden tahojen 

kautta epäasiallista käytöstä, mutta tällaisia tilanteita varten ei ole laadittu ohjei-

ta. 

Työpaikalla on riittävät tiedot käytettävissä olevista vaarallisista aineista. Osaan 

aineiden käytössä tarvitaan tutkinto ja käyttölupa, joka täytyy olla voimassa jotta 

aineita voidaan käyttää. Tällöin lähinnä kyseessä on tietyt aineet, joita käyte-

tään hakkuissa kantokäsittelyiden ja puutautien ehkäisemiseksi. Muita käytettä-

viä mahdollisesti vaarallisia aineita ovat esimerkiksi polttoaineet; niitä käytetään 

tarkoituksenmukaisesti. 

Työpaikalla ei varsinaisesti työskentele ulkopuolista työvoimaa. Poikkeuksen 

tekevät tapaukset jolloin yrityksellä on työkohde, jossa saattaa työskennellä yri-

tyksen hankkimia alihankkijoita, eli muita yrittäjiä ja metsureita. Tällöin kyseessä 

on yhteistyömaa muiden yrittäjien kanssa. Turvallisuusyhteistyö muiden yrittäji-

en kanssa toimii hyvin vastuunjaon kannalta, jos ja kun jokainen yrittäjä vastaa 

omasta toiminnastaan yhteistyömailla työturvallisuus- ja työsuojeluasioissa. 

Käytännön toiminnassa ei ole toistaiseksi tullut vastaan tilannetta, jossa yrittäjän 

olisi täytynyt vastata toisen yrittäjän työsuojelullisista asioista.  
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Haastateltava on suorittanut työturvallisuuskortin, ja kertoo että monet asiakkaat 

osaavat vaatia sen voimassaoloa. Metsäalan perustutkintoa suoritettaessa tut-

kintoon sisältyivät tulityökortin ja ensiapukortin suorittaminen, jotka antavat hy-

vät valmiudet toimia vaara- ja hätätilanteissa. Lisäksi muu tarvittava tieto on 

hankittu itse lisätutkintojen ja -kokeiden kautta. Yrittäjä kokee, että koulutuksis-

sa saadut tiedot ja valmiudet tiettyjen vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseksi ja 

niissä toimimiseksi on yrityksessä hyvällä tasolla. Tarvittaessa tietoa jaetaan ja 

päivitetään yhteistyökumppaneiden kesken. Työpaikalle on hankittu ensiapuvä-

lineistöä, ja se on ajan tasalla. Metsässä liikuttaessa metsurivarustepaketin vaa-

tetaskuissa on aina mukana hätäensiapupakkaus vaaratilanteiden varalle. Pak-

kauksen mukana olo täytyy varmistaa jokaisella työkerralla ja pakkauksen kunto 

täytyy tarkistaa vähintään viikoittain. Tarvittava välineistö otetaan aina mukaan 

työmaille. 

Yrittäjä nimeää kiireen ja maltin hallinnan tärkeimmiksi turvallisuuskysymyksiksi. 

Oikeastaan mitkään välineet tai suojaimet eivät voi korvata kiireessä tehtyjen 

virheiden tai muun huolimattomuuden puutteita ja estää niiden kautta syntyneitä 

vaaratilanteita. Yrittäjän mielestä metsäalalla parantamisen varaa olisi työn te-

kemisen tavoissa ja yleisessä työhön suhtautumisessa. Nämä ovat ensisijaisia 

keinoja parantaa työturvallisuutta. Yrittäjä mainitsee lisäksi vakuutusten tärkey-

den. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tietoisia työn riskeistä ja osaavat sik-

si kysyä yrityksen vakuutustilanteesta. Yrityksen voimassa olevat vakuutukset 

ovat yrittäjän tapaturmavakuutus, sekä vakuutus ulkopuolisten esine- ja henki-

lövahinkojen varalle.  

Tulevaisuuden haasteiksi yrittäjä kokee työntekijöiden mahdollisen palkkaami-

sen. Tällöin työturvallisuusasioissa mennään astetta pidemmälle tasolle, jolloin 

turvallisuuskäytännöistä tulee huolehtia eri tavalla useiden lakien ja velvoittei-

den kautta. Tähän saakka yrittäjällä on ollut pääasiana omasta työturvallisuu-

desta huolehtiminen. Silloin kun työntekijöitä palkataan, vastuut työntekijöiden 

toiminnassa lisääntyvät, ja se on pienyrittäjälle suurin haaste. Lisäpaineita aihe-

uttavat myös tilanteet, joissa työtehtävät painottuvat enemmän riskialttiimpaan 

toimintaan ja työtehtäviin jossa käytetään työvälineitä korkeilla paikoilla. Tällai-

sia tilanteita ovat esimerkiksi kiipeily, jossa kaadetaan isompia puita eneneväs-
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sä määrin sellaisilla alueilla missä on mahdollisuus erilaisille esine- ja henkilö-

vahingoille. Tällöin työturvallisuusasioiden rooli korostuu entisestään, kuin jos 

oltaisiin metsässä vain tavallisessa metsätyössä. 

5.3 Terveystalon tarjoamat vaihtoehdot 

Opinnäytetyössä selvitettiin myös työterveyshuollon roolia työsuojelupalvelujen 

tarjoamisessa. Vapaamuotoinen avoin haastattelu toteutettiin puhelinhaastatte-

luna 28.1.2019. Kysymyksiin vastasi Lotta von Sybel Terveystalolta. 

Puhelinhaastattelussa selvitettiin millaisia eri vaihtoehtoja Terveystalolla on tar-

jolla työterveyshuollon toteuttamiseksi. Haastattelussa haettiin nimenomaan 

metsäalan pienyrittäjälle tai yksinyrittäjälle sopivia vaihtoehtoja.  

Mikäli yrityksellä on useampi työntekijä, Terveystalo suosittelee työterveyshuol-

tosopimuksen tekemistä. Verraton työterveys –paketti sisältää  ennalta ehkäi-

sevät lakisääteiset ja työkykyä tukevat toimenpiteet, kuten terveystarkastuksen, 

toimintasuunnitelman ja työpaikkaselvityksen. Palvelu tukee työterveyttä koko-

naisvaltaisesti ja se täyttää myös tilaajavastuulain edellytykset. Työterveys ver-

rattomaan kuuluvat laajat työkykyä tukevat toimenpiteet, sekä paras mahdolli-

nen erikoislääkäritasoinen sairaanhoito. Paketti kattaa peruspalveluiden lisäksi 

lakisääteiset toimenpiteet, yleis- ja erikois- lääkäritasoisen sairaanhoidon, kaikki 

laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapian ja magneettitutkimukset. 

Terveystalon suositus paketista perustuu metsäalan tyypillisimpiin haasteisiin. 

Tällaisia ovat muun muassa fyysisesti kuormittava työ, toistotyö, työergonomian 

haasteet, kemikaalien käyttö, biologiset vaaratekijät, melu, iho- ja hengitystie-

oireet sekä lämpötilojen vaihtelu. Verraton työterveys -sopimuspaketin hinta on 

120 euroa vuodessa / henkilö. 

Jos yrittäjä ei koe tarvitsevansa näin laajaa pakettia kuin Verraton työterveys 

on, tai yrittäjällä ei ole palkattua työvoimaa, toinen Terveystalon tarjoama vaih-

toehtoinen paketti on Yrittäjän työterveys. Yrittäjän Terveys on käypä valinta 

silloin, kun yrittäjä itse kokee pitävänsä aktiivisesti riittävän hyvää huolta ter-

veydestään. Työssä ei tällöin ole työkykyriskiä nostavia altisteita tai yrityksen 

toiminta ei edellytä tilaajavastuulain täyttymistä. Palvelun aloitukseen sisältyy 
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sähköinen terveyskysely ja laboratoriotutkimukset terveydentilan selvittämisek-

si. 

Molempiin paketteihin sisältyvät seuraavat palvelut:  

• Sairaanhoito, tutkimukset ja muut terveydenhuollon palvelut tarpeen mu-

kaan 

• Sujuva ajanvaraus useissa eri kanavissa 

• Asiointi kaikissa Terveystalon toimipisteissä  

• Lääkäri-chat 

• Oma Terveys -palvelu henkilökohtaisten terveysasioiden hoitamiseen ja 

seurantaan 

• Etuja yksityisesti maksettavista Terveystalon palveluista työntekijöille ja 

perheenjäsenille 

• Yrityslaskutus -palvelu. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyössä tutkittiin, millainen työsuojelun tämänhetkinen tilanne case-

yrityksessä on, ja miten työturvallisuutta voitaisiin parantaa. Tarkoituksena oli 

selvittää työn tekemisen suurimmat riskit, niiden luokitus ja toimenpiteet riskei-

hin varautumiseksi. Työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen yrityksen käyt-

töön parantaa yrittäjän työturvallisuutta ja antaa tarpeellista tietoa myös tulevai-

suuden varalle esimerkiksi uuden työntekijän perehdytystilanteessa. 

Teoriaosassa käytiin läpi työsuojelu- ja työterveyshuoltolakia, työnantajan ja 

työntekijän velvoitteita, työsuojeluohjelman tavoitteita ja laatimista, riskiarvioin-

timenetelmiä sekä työterveyshuollon roolia ja työterveyshuollon järjestämistä.  

Empiriaosassa toteutettiin yrittäjän haastattelu, jonka avulla selvitettiin yrityksen 

tämänhetkinen työturvallisuustilanne, arvioitiin ja pisteytettiin seuraavia kuormi-

tustilanteita ja vaaroja: fysikaaliset vaaratekijät, fyysinen kuormittuminen, hallin-

tajärjestelmät ja toimintatavat, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, psykososi-

aaliset kuormitustekijät sekä tapaturman vaara. Yrittäjä kertoi, kuinka yritykses-

sä ei ole tällä hetkellä järjestettyä työterveyshuoltoa, tai uuden työntekijän pe-

rehdytystä. Myöskään epäasialliselle kohtelulle ei ole tehty menettelytapaohjei-

ta. Haastattelusta selvisi, että yrittäjän oma työturvallisuus on hyvällä tasolla ja 

turvallisuusasiat on huomioitu asianmukaisesti työtä tehtäessä. Yrittäjä käyttää 

tarvittavia henkilönsuojaimia oman terveytensä ja hyvinvointinsa turvaamiseksi. 

Vaarallisia aineita käsitellään ohjeiden mukaan ja yrittäjä on suorittanut useita 

erilaisia pätevyyksiä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Yrittäjä 

nimesi kiireen suurimmaksi työturvallisuusriskiksi, ja tulevaisuuden haasteista 

isoimpia on mahdollisen ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen. 

Empiriaosassa toteutettiin myös työterveyshuoltopalveluita tarjoavan yrityksen 

henkilöhaastattelu. Haastattelulla haluttiin selvittää, millaisia palveluja metsä-

alan pien- tai yksityisyrittäjälle on tarjolla työterveyshuoltoa järjestettäessä. 

Haastattelusta selvisi, että Terveystalo tarjoaa kahta eri palvelupakettivaihtoeh-

toa, joista toinen paketti on laajempi sisältäen enemmän kattavampia palveluita, 

tutkimuksia ja työkyvyn ylläpitoa ennaltaehkäisemällä työperäisiä terveyshaitto-

ja. 
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Työsuojelu aiheena on laaja-alainen ja tutkimuksia siitä löytyy useilta eri aloilta. 

Työsuojelututkimuksia tehdään niin valtiolla, kunnissa kuin yrityksissäkin. Työ-

suojeluaiheisia opinnäytetöitä löytyy monipuolisesti, suurin osa niistä on tehty 

case-tutkimuksena. Tietoa työsuojelusta on hyvin saatavilla ja opinnäytetyötä oli 

senkin vuoksi mielekästä tehdä. Jatkotutkimusaiheena voitaisiin selvittää esi-

merkiksi, millä tasolla metsäalan työturvallisuusohjeistus on keskisuurissa ja 

suurissa yrityksissä Suomessa ja Euroopan unionin alueella, ja millaisia paran-

nuskohteita ja -tarpeita löytyisi työturvallisuuden parantamiseksi. 

Tutkimusten lopputuloksena ja haastattelujen pohjalta koostettiin seuraavanlai-

nen nelisivuinen työsuojelun toimintaohjelma yrityksen käyttöön: 
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6.1 Työsuojelun toimintaohjelma  

Yritys: Yritys X              

Sijainti ja toimialue: Lappeenranta, Etelä-Karjala 

Työympäristön kuvaus 

Työympäristö on vaihtelevaa metsämaastoa. Useita erilaisia työsuoritteita, ku-

ten istutus, kiipeäminen, sahaaminen. Riskiarviointi on tehty helmikuussa 2019. 

Työsuojelun tavoitteet 

Edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, sekä turvallisia ja ter-

veellisiä työskentelytapoja. Edistää turvallisuusmyönteistä ja avointa työkulttuu-

ria. 

Työsuojelun vastuut ja toimivaltuudet 

• Työnantajan tulee huomioida työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin 

sekä työolosuhteisiin ja –ympäristöön vaikuttavia seikkoja.  

• Työnantajan tulee aktiivisesti pyrkiä estämään vaara- ja haittatekijöiden 

syntyminen ja tarkkailtava kokonaisvaltaisesti henkilöstön työolosuhteita 

ja käytössä olevien työtapojen turvallisuutta. 

• Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle ja pyrkiä poistamaan työssä ha-

vaitsemansa puutteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työnteki-

jöiden terveydelle tai turvallisuudelle.  

• Työntekijän tulee käyttää työn suorittamisessa työnantajan hänelle mää-

räämiä henkilösuojaimia, soveltuvaa työvaatetusta ja muita tarvittavia va-

rusteita ohjeiden mukaisesti. 

Työ- ja turvallisuusohjeet 

Työpaikalla on ensiaputaitoinen henkilö. Ensiapuvälineet tulee pitää ajan tasal-

la. Kemikaaleja täytyy käsitellä ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Noudatettava 

työturvallisuusmääräyksiä. 
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Työsuojelun kehittämiskohteet 

Perehdyttämissuunnitelma uusille työntekijöille.  

Työsuojelun yhteistoiminta 

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen. 

Työterveyshuolto 

Työterveyshuollon järjestäminen / työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 

Työsuojeluasioiden huomiointi yrityksen toiminnassa 

Työvälineiden hankinta ja päivitys, sekä työsuunnittelu tehtävä työturvallisuusnä-

kökulma huomioon ottaen.   

Työolojen seuranta 

Seurattava säännöllisesti työkykyä ja -hyvinvointia, tapaturmia, sairauspoissaoloja 

ja työilmapiiriä sopivilla mittareilla. 

Toimintaohjelman seuranta ja päivitys 

Toimintaohjelman seuranta puolivuosittain ja päivitys tarpeen vaatiessa. Päivityk-

sestä vastaa toimitusjohtaja XX. 

Paikka ja päivämäärä 

Lappeenranta 22.02.2019 
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TYÖOLOSUHTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN 
ARVIOINTI 

 
 
 

Vaatii Vaatii  Kunn- Vastuu- 

välitöntä kehittä-    nossa henkilö 

korjausta mistä  
 

1 TYÖOLOSUHTEET  

1.1. TYÖYMPÄRISTÖ 
Tilojen yleiskunto ja siisteys 
Henkilöstötilat 
Ilmanvaihto 
Ilman epäpuhtaudet 
Lämpötilan soveltuvuus 
Valaistus 
Melu 
Paloturvallisuusasiat 
Ensiapuvalmius 
1.2. TYÖVÄLINEET 
Työvälineiden kunto 
Kiinteät suojukset 
Turvavälineet 
Tarkastukset 
Henkilösuojaimet 

-Käyttö 
-Huolto 

1.3 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT KEMIKAALIT 
Käyttöturvallisuus 
Kemikaaliluettelo 
Mahdollinen altistuminen 
Kemikaalien turvallinen hävitys 
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Vaatii Vaatii  Kun- Vastuu- 

välitöntä kehittä-    nossa henkilö 

korjausta mistä  
 

2 TYÖN KUORMITTAVUUS JA TOIMINTATAVAT 
 

 

2.1 TYÖJÄRJESTELYT        

Työergonomia        

-Metsätyö        

 -Toimistotyö       

-Välineiden käyttö        

-Kehoa kuormittavat siirrot/nostot        

2.2 TYÖN SUJUVUUS        

-Sopiva työmäärä        

-Työaikoihin vaikuttaminen        

-Yhteistyö        

2.3 TYÖNJAKO JA VASTUUT        

2.4. PEREHDYTYS / TYÖNOPASTUS        

2.5 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA        

2.6 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS        

-Työilmapiiri        

-Työn arvostus        

-Työyhteisö        

-Verkostoituminen        

2.7 TYÖTERVEYSHUOLTO        

-Työpaikkaselvitykset        

-Terveystarkastukset        

-Ohjaus ja neuvonta        
 
MUUTA HUOMIOITAVAA: 
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Kuvat 

Kuva 1. Työsuojelun toimintaohjelman laatimisen vaiheet, s. 12          

Kuva 2. Riskiarvioinnin vaiheet, s.14 

Kuva 3. Riskiluokittelun periaatteet, s. 17 
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Liite 1 

Haastattelukysymykset yrittäjälle 03.02.2019 

1. Miten työnantajaa ja työntekijää koskevat velvoitteet toteutuvat työpaikal-

la? 

2. Onko yritykselle järjestetty työterveyshuolto? Onko työterveyshuolto teh-

nyt työpaikkaselvityksen?  

3. Onko uusien työntekijöiden perehdyttämistä järjestetty?  

4. Onko työn tekemiseen saatavilla tarpeellisia henkilönsuojaimia, ja jos niin 

millaisia? Käytetäänkö niitä ohjeiden mukaan? 

5. Onko häirinnälle tai muulle epäasialliselle kohtelulle olemassa menettely-

tapaohjeet? 

6. Onko työpaikalla riittävät tiedot käytettävistä vaarallisista aineista? 

7. Työskenteleekö työpaikalla ulkopuolista työvoimaa? Työskenteleekö työ-

paikan henkilöstö alihankkijoille? Miten turvallisuusyhteistyö on toiminut 

ja millaisia käytäntöjä yhteistyössä on? 

8. Onko työpaikalla annettu tietoa toimimisesta vaara- tai hätätilanteessa? 

Onko suoritettu ns. korttitutkintoja? 

9. Onko työpaikalle hankittu ensiapuvälineistöä ja onko se ajan tasalla?  

10. Onko työpaikalla ensiapukurssin käyneitä henkilöitä? 

11. Mitkä asiat vaativat mielestäsi eniten parannettavaa työn turvallisuuden 

näkökulmasta? 

12. Onko yrityksellä voimassa olevia vakuutuksia? Millaisia? 

13. Millaisia tulevaisuuden haasteita työpaikan työturvallisuustoimintaan liit-

tyy? 
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Liite 2  

Riskiluokitustaulukot 

Fysikaaliset vaaratekijät: 

 Riskiluokitus Toimenpiteet 

Jatkuva melu 3. Kuulosuojainten käyttö muis-
tettava, kunto tarkastettava 
säännöllisesti 

Kuumat ja kylmät pinnat ja 
esineet 

3. Tarvittavat suojavarusteet 
estävät palovammat 

Työskentely ulkotiloissa 2. Tarkkaavaisuus riskeihin, 
esim. lumikuorma puissa 

Ulkovalaistus 3. Työskentely valoisan aikaan 
/ valaistut työkohteet 

Käsiin kohdistuva tärinä 3. Tärinänvaimentimien toimin-
ta tarkastettava säännöllises-
ti 

Koko kehoon kohdistuva 
tärinä 

2. Tärinänvaimentimien toimin-
ta tarkastettava säännöllises-
ti 

uv-säteily 3. Suojautuminen vaatteilla / 
aurinkovoiteella istutustyössä 

  

Fyysinen kuormittuminen: 

 Riskiluokitus  Toimenpiteet 

Työvälineiden sijoittelu 1. Huomioidaan työvälineiden 

sijoittelu työtä aloitettaessa 

Työskentelytilan riittävyys 2. Työteknisin menetelmin tilan 

järjestäminen, huomioidaan 

työvälineiden sijoittelu työtä 

aloitettaessa 

Työskentelytason korkeus 3. Valjaiden ja kiipeilypiikkien 

kunto ja kiinnitys tarkastetta-

va ennen kiipeilykohdetta 
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Selän asento 3. Hyvät työskentelyasennot 

tiedostettava, tukivyön käyttö 

tarvittaessa 

Hartioiden ja käsien asento 3. Työvälineiden oikea käsittely 

kantaminen suoritettava ren-

tona 

Ranteen ja sormien asento 2. Työvälineiden oikea käsittely 

kantaminen suoritettava ren-

tona 

Pään ja niskan asento 2. Hyvät työskentelyasennot 

tiedostettava 

Jalkojen asento 3. Riskittömään liikkumiseen 

kiinnitettävä huomiota 

Kiipeäminen ja jatkuva liik-

kuminen tasolta toiselle 

4. Oikeaoppinen valjaiden käyt-

tö, asemoinnin ja kiinnittymi-

sen tuplavarmistus 

Työn tauotus ja työtahti 3. Väsyminen ehkäistään riittä-

vällä tauotuksella, huolehdit-

tava riittävästä nesteytykses-

tä ja ravitsemuksesta 

Jatkuvasti samana toistuvat 

työliikkeet 

3. Riittävä tauotus ja taukojum-

pat 

Käsin tehtävät nostot 3. Kiinnitettävä huomiota työs-

kentelyasentoon ja oikeiden 

nostotyövälineiden käyttöön 

Siirrot tai taakan kannattelu 3. Kiinnitettävä huomiota kulku-

reitteihin ja nostotapaan  

Työkalujen, koneiden ja lait-

teiden käytettävyys 

3. Käytettävä tyyppihyväksytty-

jä, huollettuja ja kuntotarkas-

tettuja laitteita 
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Hallintajärjestelmät ja toimintatavat: 

 Riskiluokitus Toimenpiteet 

Työsuojelun toimintaohjelma 2. Valmistuu opinnäytetyönä 

Työsuojelun yhteistoiminta 2. Yhteisissä työkohteissa toi-

mintamallien laadinta 

Perehdyttäminen ja työnopas-

tus 

3. Ajankohtaista kun uusia työn-

tekijöitä palkataan 

 

Kemialliset ja biologiset vaaratekijät: 

 Riskiluokitus Toimenpiteet 

Kemikaalien käyttötavat 3. Huolellisuus käyttötavoissa, 

vuotamattomat astiat 

Kemikaalien varastointi 3. Asianmukainen, huolellinen 

varastointi 

Palo- ja räjähdysvaaralliset 

kemikaalit 

3. Turvallisuusmääräysten mu-

kainen käyttö 

Pölyt ja kuidut 2. Hengityssuojainten käyttö 

Kaasut, höyryt, huurut ja sa-

vut 

2. Hengityssuojainten käyttö 

Altisteiden yhteisvaikutukset 2. Hengityssuojainten käyttö, 

säännölliset terveystarkas-

tukset (5 vuoden välein) 

Bakteerit ja virukset 2. Suojaaminen, haavojen des-

infiointi 

Hiiva- ja homesienet 1. Hengityssuojainten käyttö 

Alkueläimet, loiset, hyönteiset 3. Suojavarusteet, rokotukset 
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Psykososiaaliset kuormitustekijät: 

 Riskiluokitus Toimenpiteet 

Yksipuolinen työ 2. Keskittyminen, asennoitumi-

nen 

Työn laadulliset vaatimukset 2. Työn määrä kohtuullinen 

stressin välttämiseksi 

Työtehtäviin kuuluva vastuu 2. Työkohteen vaativuuden so-

vittaminen työntekijän resurs-

seihin nähden 

Valppaana olo 3. Huolehdittava riittävästä le-

vosta  

Työn määrä ja työtahti 2. Kohtuullinen työmäärä 

Työajat 1. Kohtuullinen työmäärä, jous-

tavuus 

Liikkuva työ 2. Varattava aikaa työkohteelta 

toiselle siirryttäessä, asian-

mukaiset kulkuvälineet 

Työskentelyolosuhteet ja 

työvälineet 

3. Työvälineiden ja varusteiden 

kunnossapito, vaatetus; kui-

vana ja lämpimänä pysymi-

nen (kerrospukeutuminen) 

Yksintyöskentely 3. Onnettomuustilanteisiin tulee 

varautua oikein, säännöllinen 

yhteydenpito, hätänumeron 

pikavalinta, sijaintitiedon ja-

kaminen 
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Tapaturman vaara: 

 Riskiluokitus Toimenpiteet 

Liukastuminen, kompastumi-

nen 

4. Vaaranpaikat tiedostettava, 

jalkineiden kunto ja ajoittai-

nen tarkistus 

Henkilön putoaminen 3. Tietoinen liikkuminen 

Sähköisku tai staattisen säh-

kön purkaus 

2. Vältettävä ukonilmalla työs-

kentelyä 

Veden varaan joutuminen 2. Tietoinen liikkuminen 

Tavarankuljetukset tai muu 

liikenne 

2. Olosuhteet huomioonotetta-

va, viestintä ja kommunikointi 

työkohteilla 

Järjestys ja siisteys 2. Työvälineiden säännöllinen 

huolto ja rutiininomainen työ-

ympäristön siivoaminen. Jär-

jestetty, turvallinen säilytys 

Esineiden putoaminen, kaa-

tuminen, sortuminen, sinkou-

tuminen 

3. Riittävä valppaana olo, vältet-

tävä suuren riskin ajankohtia 

ja paikkoja työkohteiden ja -

tehtävien järjestelyillä 

Liikkuvan esineen aiheuttama 

isku 

3. Huolellinen työvälineiden 

käsittely, suojavarustus 

asianmukaisesti käytössä 

Puristuminen esineiden väliin 3. Puunkaatosuunnan ja 

oman/kollegan työaseman 

huomiointi 

Takertuminen liikkuvaan esi-

neeseen 

2. Puunkaatosuunnan ja 

oman/kollegan työaseman 

huomiointi  

Viilto-, leikkautumis- tai pisto- 3. Pyörivien terien huolellinen 

käsittely, turvallinen työtek-
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vaara niikka, suojavarustuksen 

asianmukainen käyttö 

Eläimen tai ihmisen toiminta 3. Pidettävä ääntä työskennel-

lessä, hyvä yhteistyö, oikea 

toiminta kohdattaessa, avoin 

ja positiivinen suhtautuminen 

 

 

 

 

 

 


