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Tämän opinnäytetyön aiheena on suojeluvalvojien työturvallisuuden kehittäminen UPM 

Kaukaan tehtaalla, joka sijaitsee Lappeenrannassa. Työn tarkoituksena on löytää 

riskienarviointien avulla heikkouksia suojeluvalvojan päivittäisestä työstä ja tämän 

perusteella antaa kehittämisehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi. Toimeksiantajana 

työlle toimii UPM-Kymmene Oyj. Työn tavoitteena on parantaa työturvallisuutta 

suojeluvalvojan eri toimenkuvissa, joita ovat työnteko pääportilla, sekä palo- ja 

aluesuojelussa. 

 

Menetelminä työssä käytettiin työpajaa (POA) ja havainnointia. Opinnäytetyön tietoperustana 

toimi työturvallisuuteen, työturvallisuuslakiin (738/2002), riskienhallintaan, sekä 

riskienarviointiin perustuvat lähteet. Edellä mainittujen lisäksi myös UPM:n omia sisäisiä 

julkaisuja käytettiin teoriapohjan muodostamiseen. 

 

Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi työtehtävittäin tehty riskienarviointi 

kehittämisehdotuksineen, jolloin se on työnantajan kannalta mahdollisimman selkeä. 

Suurimmaksi ongelmaksi eri työtehtävissä osoittautui yksintyöskentelyn riski, joka olisi 

kuitenkin mahdollista poistaa nimeämällä suojeluvalvojan tueksi ”varamies” 

tehdaspalokunnasta poikkeustilanteen kohdatessa. Yksintyöskentelyn lisäksi 

kehittämisehdotuksia annettiin koulutuksien, säännöllisten harjoituksien ja 

työturvallisuusvarusteiden lisäämiseen. Näiden lisäksi työssä annettiin muutamia pienempiä 

kehittämisehdotuksia. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suojeluvalvojien työturvallisuus on jo tälläkin hetkellä 

suhteellisen hyvällä tasolla, mutta silti muutamia konkreettisia kehittämiskohteita löytyy. 

Riskienarviointi puuttui kokonaan suojeluvalvojien työstä, joten tarve sille oli olemassa. 

Riskienarvioinneilla ja kehittämisehdotuksilla työturvallisuutta pystyttiin parantamaan, mutta 

on myös tärkeää muistuttaa henkilökuntaa säännöllisesti niiden vastuista turvallisuusasioita 

kohtaan. 
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The subject of this thesis is the development of occupational safety of safety supervisors at 

UPM Kaukas mill, located in Lappeenranta. The purpose of this work is to map weaknesses in 

the day-to-day work of the protection supervisor through risk assessment and, on this basis, 

make development proposals for improving occupational safety. UPM-Kymmene Corporation is 

the commissioner of the thesis. The objective is to improve occupational safety in the various 

work tasks of the security guards, who are working at the main gate, as well as in the fire and 

area protection. 

 

Workshop (POA) and observation were used as methods in the thesis. The theoretical 

framework of the thesis was based on occupational safety, the Occupational Safety Law 

(738/2002), risk management and risk assessment. In addition, UPM's own internal 

publications were also used in the theoretical framework. 

 

The final output of the thesis is a job-by-job risk assessment with development proposals, 

which makes it explicit for the employer. The biggest problem in the various tasks is the risk 

of working alone, which, however, could be eliminated by appointing a “deputy” from the 

factory fire brigade to support the safety supervisor in the event of an emergency. In addition 

to working alone, development proposals were made to increase training, regular exercises 

and occupational safety equipment. In addition to these, a few smaller development 

suggestions are given. 

 

In conclusion, the occupational safety of safety supervisors is already at a relatively good 

level, but there are still a few concrete areas for improvement. Risk assessment was 

completely absent from the work of safety supervisors, so there was a need for it. With the 

help of risk assessments and development proposals occupational safety could be improved, 

but it is also important to regularly remind staff of their responsibilities in terms of safety 

issues. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aihe syntyi, kun olin suorittamassa koulutukseeni liittyvää toista 

työharjoittelua UPM Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa. Harjoittelun jälkeen jatkoin samassa 

paikassa myös kesätöitä, joten olin kyseisessä organisaatiossa töissä n. 6kk. Harjoittelun ja 

kesätöiden ajan toimin turvallisuusasiantuntijana ja hälytyskeskusoperaattorina, joten 

suojeluvalvojien työ tuli minulle hyvin tutuksi. Harjoittelun loppupuolella minulle ilmeni UPM 

Kaukaan turvallisuuspäällikön kautta, että suojeluvalvojien työstä puuttuu kokonaan heille 

suunnattu riskienarviointi. Keskustelimme Kaukaan tehtaan turvallisuusvastaavan kanssa ja 

päädyimme lopputulokseen, että opinnäytetyön tavoitteena tulee olemaan suojeluvalvojien 

työturvallisuuden kehittäminen, eli riskienarvioinnin tekeminen ja kehittämisehdotuksien 

antaminen. Päädyin valitsemaan kyseisen aiheen, koska minulla on paljon tietoa 

suojeluvalvojien työnkuvasta ja kohdeorganisaatio on minulle tuttu. Keskustelimme myös 

Laurean opinnäytetyön yhteyshenkilöiden kanssa ja totesimme aiheen hyödylliseksi.   

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää suojeluvalvojien työturvallisuutta UPM Kaukaan 

tehtaalla Lappeenrannassa. Aihe ja työturvallisuuden kehittäminen rajautuu ainoastaan 

turvallisuusorganisaatioon kuuluviin suojeluvalvojiin. Tarkoituksena on tehdä suojeluvalvojien 

päivittäiseen työkuvaan riskienarviointi, josta selvitetään työturvallisuuteen vaikuttavat 

riskit. Näiden lisäksi käydään hieman läpi työturvallisuuden yleistä tilannetta UPM Kaukaan 

tehtaalla, kuten yrityksen toimintaperiaatteita ja muuta keskeistä asiaa siihen liittyen. 

Suojeluvalvojan työn riskien löydyttyä on tarkoituksena antaa riskeille kehittämisehdotuksia, 

jotta työstä aiheutuvat riskit saataisiin pienennettyä tai kokonaan mitätöityä.  

Opinnäytetyö käsittelee työturvallisuuden aihealuetta kokonaislaajuisesti, joka on olennainen 

osa turvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja. Viitekehykseen kuuluvat myös aiheet, kuten 

riskienhallinta, yritysturvallisuus ja työturvallisuuslaki. Työturvallisuus on nykypäivänä 

yrityksien suurimpia prioriteetteja ja sen merkitys jatkaa kasvamistaan. UPM kertookin, että 

turvallisuus on jokaisen yhtiön toimipaikan hallintajärjestelmien ytimessä. Työntekijällä 

täytyy olla mahdollisuus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Työturvallisuus on 

jokaisen UPM:n toimipaikoilla työskentelevän oikeus. UPM huolehtii omien työntekijöiden, 

urakoitsijoiden, sekä vierailijoiden turvallisuudesta, yhtiön omien turvallisuusstandardien ja 

vaatimuksien avulla. (UPM 2020.) 

1.1 Toimeksiantaja 

UPM-Kymmenen on suomalainen metsäteollisuusyhtiö, jolla oli vuonna 2019 18 700 

työntekijää. Metsäteollisuusyhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 10.24 miljardia euroa, ja sillä 

oli 100 700 osakkeenomistajaa 32 eri maassa. Tilikauden tulos oli 1,06 miljardia euroa ja 
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liikevoittoprosentti oli 13. Yhtiön omavaraisuusaste oli 69,2 prosenttia. Vuonna 2017 UPM oli 

liikevaihdolla mitattuna Suomen Viidenneksi suurin yritys. (UPM 2020.) 

Nykyinen UPM aloitti toimintansa toukokuussa 1996, kun Repola, Kymmene, Yhtyneet 

Paperitehtaat, Kymin Paperiteollisuus, Kaukas ja Wisaforest yhdistyivät UPM-Kymmene Oyj -

nimiseksi yhtiöksi. Yhtiön nimenä käytetään yleisesti lyhennettä UPM. UPM-Kymmenen Oyj:n 

toimitusjohtajana toimii Jussi Pesonen, joka on ollut virassa tammikuusta 2004 lähtien. Yhtiön 

pääkonttori sijaitsee Helsingin keskustassa päärautatieaseman vieressä. (UPM 2020.) 

1.2 UPM Kaukas, Lappeenranta 

Kaukaan tehdasalueella, valmistetaan sellua, energiaa, biopolttoaineita, aikakauslehtipaperia 

ja sahatavaraa. Alueen laitokset muodostavat tehokkaan integraation, jossa sekä puuraaka-

aine että tuotettu energia käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti hyväksi. Kaukaan 

tehdasalueella sijaitsee myös UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus ja Kaukaan Voima Oy:n 

biovoimalaitos. Lisäksi Lappeenrannassa työskentelee UPM Metsän ja globaalien funktioiden 

henkilöstöä. (UPM 2020.) 

Tammikuussa 2015 käynnistyi Kaukaan tehdasalueella mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä 

valmistava biojalostamo. Tehdasalueen koko on noin 300 ha (sis. vesialue 100 ha) ja alueen 

tuotantolaitokset käyttävät puuta vuosittain yli 5 miljoonaa m3. Alueella työskentelee UPM:n 

eri yksiköiden ja toimintojen palveluksessa noin 1000 henkilöä. (UPM 2020.) Suojeluvalvojan 

operointialueeseen kuuluu kaikki Kaukaan tehdasalueella sijaitsevat tehtaat. 

Sellua aloitettiin valmistamaan Kaukaalla jo vuonna 1897. Vuonna 1996 käynnistyneen 

uudistetun sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 770 000 tonnia sulfaattisellua. Tehdas on 

kaksilinjainen: toinen linjoista valmistaa koivusellua ja toinen korkeatasoista 

armeerausmassaa mäntykuitupuusta ja sahahakkeesta. (UPM Kaukas 2020.) 

Tehtaan lähes koko sellutuotanto toimitetaan UPM:n Suomessa ja muissa maissa toimiville 

paperitehtaille. Yksi tehtaan suurimmista asiakkaista on naapurissa toimiva Kaukaan 

paperitehdas, jonne sellu toimitetaan kuivaamattomana pumppumassana. Sellusta 

valmistetaan esimerkiksi pehmopapereita, kartonkia ja aikakauslehtipaperia. (UPM Kaukas 

2020.) 

Paperitehtaan ensimmäinen linja aloitti toimintansa vuonna 1975, toinen linja ja kolmas 

päällystyskone suljettiin maaliskuussa 2015. Paperitehtaalla nykyisin on hiomo, yksi 

paperikone, kaksi päällystyskonetta, neljä superkalanteria, kolme pituusleikkuria ja 

automatisoitu pakkauslinja.  Paperitehtaan asiakkaina toimivat kustantajat ja painotalot 

ympäri maailmaa. Kaukaan paperitehtaan päämarkkinat sijaitsevat Keski-Euroopassa, mutta 

pitkäaikaisia asiakkaita on myös Japanissa, USA:ssa, Brasiliassa ja Argentiinassa. Paperin 
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loppukäyttökohteita ovat katalogit, aikakauslehdet ja sanomalehtien liitteet. (UPM Kaukas 

2020.) 

Sahaustoiminta nykyisellä paikalla Kaukaan tehdasalueella alkoi 1950-luvun lopussa. Kaukaan 

saha valmistaa sahatavaraa männystä ja kuusesta. Sahatavaraa käytetään 

huonekaluteollisuudessa, puusepänteollisuuden ja rakennusteollisuuden erilaisissa kohteissa. 

Sahan asiakkaita ovat sekä suure teollisuuslaitokset, että puutavaratukkuliikkeet. Tuotteista 

90 % markkinoidaan EU-alueelle, mutta asiakkaita on myös Pohjois-Afrikassa ja Aasiassa. (UPM 

Kaukas 2020.) 

UPM:n tutkimus-, teknologia- ja kehitystoimintaa johdetaan Lappeenrannassa Kaukaan 

tehtaalla, mutta toimintaa on viidessä eri keskuksessa. Kaukaan tutkimuskeskuksen pääpiste 

kohdistuu biopolttoaineiden, biokemikaalien, kuitujen ja kuituraaka-aineiden, paperin, 

päällystyksen ja painatuksen tutkimiseen, sekä asiakastukeen ja teknisiinpalveluihin. (UPM 

Kaukas 2020.) 

Pohjolan Voima Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n omistama Kaukaan Voima aloitti 

Kaukaan tehdasalueella toimintansa helmikuussa 2010. Voimalaitos toimittaa päätuotteena 

kaukolämpöä Lappeenrannan kaukolämpöverkkoon ja höyryä tehtaille, sekä sähköä 

molemmille. Kaukaan Voiman pääpolttoaineita, jolla tuotantoa tuotetaan ovat kuoret, 

metsän biomassa (kannot, oksat ja latvukset), sekä turve. (Kaukaan Voima 2020.) 

Kaukaan tehdasalueella sijaitsee myös maailman ensimmäinen biojalostamo, joka valmistaa 

uusiutuvaa dieseliä ja naftaa mäntyöljystä. Jalostamon rakentaminen alkoi kesällä 2012 ja se 

valmistui loppuvuonna 2014. Biojalostamon toiminta tehdasalueella käynnistyi tammikuussa 

2015, eli kyseessä suhteellisen uusi laitos. Jalostamolla valmistuu vuodessa 130 000 tonnia 

biopolttoaineita liikenteen käyttöön ja petrokemianteollisuuteen. (UPM Kaukas 2020.) Alla 

olevassa Kuviossa (Kuvio 1) nähtävillä Kaukaan tehtaan eri tuotantoprosessit. 
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Kuvio 1 Kaukaan tehtaan eri tuotantoprosessit (UPM 2020) 

 

 

1.3 Suojeluvalvoja 

Suojeluvalvojan tehtävä on perustettu Kaukaan tehdasalueelle vuonna 2018. Suojeluvalvojat 

vastaavat toiminnallaan Kaukaan tehtaiden tehdassuojelusta ja tehdasturvallisuudesta. 

Vastuualueeseen kuuluvat myös joitakin ulkopuolisia erilliskohteita. Suojeluvalvojan 

työaikamuoto Kaukaalla on keskeytymätön kolmivuorotyö. Suojeluvalvojalla on käytössä 

ajoneuvo sisältäen tarvittavat hälytyskeskus- ja ohjausjärjestelmät sekä pelastusvälineistöä, 

kuten defibrillaattori, paineilmalaitteet. 

Suojeluvalvoja toimii mm. yhteyshenkilönä pelastuslaitoksen suuntaan ja ohjaa tarvittaessa 

henkilökunnan toimintaa esimerkiksi tulipalotilanteissa. He avustavat muuta henkilökuntaa 

esim. tulityökohteiden tarkastuksilla ja myöntävät lupia kattotulitöihin. Aluevartiointi ja 

kulunvalvonta ovat myös oleellinen osa heidän työtään. Kaikilla suojeluvalvojilla on 

kokemustaustaa palokuntatoiminnasta ja jokaisella on voimassa oleva vartijakortti. 
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Suojeluvalvojan päätehtävinä Kaukaan tehdasalueella on pelastus-/hälytystehtävien 

hoitaminen, asiakaspalvelu pääportilla, tehdasalueen valvonta ja muut aluesuojeluun liittyvät 

tehtävät. Muita suojeluvalvojien tehtäviä Kaukaan tehdasalueella ovat ennaltaehkäisevä 

palosuojelutoiminta, alkusammutustoimien johtaminen, automaattisten paloilmoitusten 

tarkastaminen, palokaluston huolto ja kunnossapito, työsuojelutoiminta ja ympäristönsuojelu 

(öljyntorjuntatoimenpiteet). 

Suojeluvalvojan tehtävä on hyvin monipuolinen sen pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä 

toiminnassa. Oman henkilöstön koulutus ja harjoitteet ovat myös olennainen osa 

suojeluvalvojien tehtävää. Suojeluvalvojat esimerkiksi järjestävät koulutuksia omalle 

henkilöstölle, joissa aiheina on paineilmalaitteiden käyttö, paloilmoitinjärjestelmät, 

sprinklerit, ensiapu ja palokaluston toiminta. Kuviossa (Kuvio 2) Kaukaan tehdasalue ja 

suojeluvalvojan operointialue kokonaisuudessaan. 

 

 

Kuvio 2 Kaukaan tehdasalue ja suojeluvalvojan operointialue (UPM 2020) 
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2 Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys luvussa tarkoituksena on käsitellä 

opinnäytetyön teoriapohjaa, jossa selkeytetään työhön kuuluvia keskeisimpiä käsitteitä. 

Keskeisimpiä käsitteitä, joita tässä opinnäytetyössä esiintyy, ovat työturvallisuuslaki, 

työturvallisuus, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta ja riskienarviointi. Kyseiset käsitteet 

tulevat olemaan vahvasti liitoksissa toisiinsa opinnäytetyössä, joten ne tullaan selittämään 

auki mahdollisimman teoreettisesti. Teoriapohjaa tässä työssä vahvistavat lukuisat eri 

lähteet, kuten työturvallisuuteen, työturvallisuuslakiin, riskienhallintaan, sekä 

riskienarviointiin perustuvat kirjat. Kirjojen lisäksi työssä on hyödynnetty lukuisia artikkeleita 

ja muita julkaisuja. Tarkemmat tiedot käytetyistä materiaaleista löytyvät opinnäytetyön 

lähdeluettelosta.   

2.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki on keskeinen työelämää sääntelevä laki. Se kohdistuu pääosin 

työnantajaan asettamalla tälle velvoitteita huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä. Laki asettaa velvoitteita myös työntekijälle tämän oman turvallisuuden ja 

muiden työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Työsuhteen osapuolia koskevien 

säännösten lisäksi laki asettaa velvoitteita eräille muille tahoille, joiden toiminnalla on 

olennainen vaikutus työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. (Kuikko 2006, 5.) Työnantajan, 

työntekijän ja kolmannen osapuolen henkilökohtaisia velvoitteita tullaan tarkastelemaan 

tarkemmin opinnäytetyössä vielä erikseen. Lisäksi tarkoituksena on ottaa katsaus työnantajan 

ja työntekijän yhteisiin velvoitteisiin.  

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja (Työturvallisuuslaki 2002/738 § 1). Voimassa oleva 

työturvallisuuslaki tuli voimaan 1.1.2003. Työturvallisuuslaki (2002/738) korvaa vuonna 1958 

tehdyn vanhan työturvallisuuslain (299/58) ja siihen tehdyt muutokset. Uusi laki korostaa työn 

henkisen ja fyysisen kuormittavuuden, ergonomian, väkivallan uhan, häirinnän ja muun 

epäasiallisen kohtelun sekä yksintyöskentelyn perinteisen kone- ja laiteturvallisuuden sekä 

tapaturmien ja ammattitautien torjumisen rinnalle. Siinä tarkoitetaan siis terveydellä, sekä 

fyysistä että henkistä terveyttä. Laki sovelletaan lähes kaikkeen tosien palveluksessa 

tehtävään palkkatyöhön. Sitä sovelletaan työhön, jota työntekijä työsopimuksen perusteella 

vastikkeesta tekee työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena (työsuhde). (Kuikko 

2006, 19.) 
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2.1.1 Työnantajan velvollisuudet 

Työnantajan yleiset velvollisuudet kohdan lähtökohtana on, että työpaikat edistävät työn 

turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Turvallisuutta on työpaikoilla johdettava ja 

tämän vuoksi laki määrää työnantajalle laajan yleisen työsuojelusta huolehtimisvelvoitteen. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työpaikan vaara- ja haittatekijöiden järjestelmällinen 

selvittäminen ja tunnistus, tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta käyttäen. Löydetyt 

vaara- ja haittatekijät, tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan, sekä arvioida jäljelle jäävien 

vaara- ja haittatekijöiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Jos vaara- ja 

haittatekijöiden tunnistamisessa selviää, että työtehtävästä mahdollisesti aiheutuu erityistä 

työtapaturman vaaraa, niin työtä saa suorittaa ainoastaan työhön pätevä ja soveltuva 

työntekijä. (Työterveyslaitos 2012, 23.) 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 9) 2 luvun 9 §:ssä säädetään, että työntekijöiden 

terveellisyyden, turvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseksi on työnantajalla oltava tarpeellista 

toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työoloden kehittämistarpeet ja 

työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Ohjelmasta 

johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn 

ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja 

niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 10) 2 luvun 10 §:ssä määritellään työn vaarojen 

selvittämisestä ja arvioinnista. Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä 

työajoista, työtilasta, työstä, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja 

vaaratekijät. Jos haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa on arvioitava niiden merkitys 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Haitta- ja vaaratekijöiden arvioimiseen voidaan 

käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, jos työnantajalla ei ole kyseiseen toimintaan tarvittavaa 

riittävää asiantuntemusta. Työnantajan on kuitenkin varmistuttava, että ulkopuolisella 

asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän suorittamiseksi. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 11) 2 luvun 11 §:ssä säädetään, että "Työnantaja on 

tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 

edellytyksiin liittyvät seikat.” Rajaavina tekijöinä huolehtimisvelvollisuudessa on otettu 

huomioon tilanteet joihin työnantaja ei voi vaikuttaa eli, ennalta arvaamattomiin ja 

epätavallisiin tilanteisiin, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää varotoimista huolimatta.  

Työturvallisuuslain (738/2002 § 14) 2 luvun 14 §:ssä määritellään työnantajan velvollisuudesta 

huolehtia, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen työhön erityisesti ennen uuden työn tai 

tehtävän aloittamista. Työnantajan täytyy keskittyä erityisesti seuraaviin asioihin: 
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työolosuhteisiin, työssä käytettäviin työvälineisiin, sekä ennen kaikkea turvallisiin 

työtapoihin. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 15) 2 luvun 15 §:ssä säädetään, että työnantajan 

velvollisuuksiin kuuluu myös henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden 

varaamien käyttöön. Työntekijän on saatava työhön tarvittavat tarkoituksenmukaiset ja 

vaatimukset täyttävät henkilönsuojaimet tapaturman tai sairauden vaaran välttämiseksi. 

2.1.2 Työntekijän velvollisuudet 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 18) 4 luvun 18 §:ssä määritellään että "Työntekijän on 

noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. 

Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää 

turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä 

huolellisuutta ja varovaisuutta." Työntekijän täytyy myös itse puuttua havaitsemiinsa asioihin 

ja vääriin toimintatapoihin, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa muille työntekijöille, kuitenkin 

vain oman osaamisen rajoissa. Työntekijän täytyy myös huolehtia omasta käyttäytymisestään 

työpaikalla niin, että se ei aiheuta vaaraa muiden työntekijöiden turvallisuudelle tai 

terveydelle. Tällaista käyttäytymistä voi olla esimerkiksi häirintä ja epäasiallinen kohtelu.  

Työturvallisuuslain (738/2002 § 19) 4 luvun 19 §:ssä säädetään, että työntekijän täytyy 

ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan vioittuneista koneista, laitteista, muista työvälineistä 

ja henkilösuojamista viipymättä. Vaaraa aiheuttavat välineet on pyrittävä korjaamaan tai 

korvaamaan uudella, jotta niistä ei aiheutuisi vaaraa työntekijän turvallisuudelle ja 

terveydelle. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 22) 4 luvun 22 §:ssä määritellään "Työntekijän tulee 

huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle 15 §:n mukaisesti 

antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on työssään käytettävä sellaista 

asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa." Työvälineiden kuten koneiden 

ja muiden laitteiden turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Laitteeseen tai koneeseen 

asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa poistaa ilman siihen saatua lupaa. Jos 

kuitenkin työtehtävä sitä vaatii ja työntekijä on saanut sen poistamiselle luvan niin se tulee 

kytkeä takaisin päälle mahdollisimman nopeasti. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 23) 4 luvun 23 §:ssä säädetään, työntekijän oikeudesta myös 

pidättäytyä työstä, joka mahdollisesti aiheuttaa vakavaa vaaraa työntekijälle itselleen tai 

muille työntekijöille. Tällöin työntekijän on ilmoitettava edustajalleen tai työnantajalleen 

mahdollisimman pian. Työstä voidaan pidättäytyä niin pitkään, kunnes vaaratekijät on 

poistettu ja työtehtävä voidaan suorittaa turvallisesti. 
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2.1.3 Työnantajan ja työntekijän yhteiset velvollisuudet 

Työntekijän ja työnantajan täytyy yhteistoiminnassa ylläpitää ja kehittää työpaikan 

työturvallisuutta. Työturvallisuuslain (738/2002 § 17) 3 luvun 17 §:ssä säädetään, että 

työnantajan tehtävänä on antaa ajoissa työntekijöille tarpeelliset ja riittävät tiedot koskien 

turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttaviin asioihin, sekä niitä 

koskeviin arviointeihin, muihin selvityksiin ja suunnitelmiin. Työnantajan täytyy myös 

varmistaa, että nämä asiat tulee käsiteltyä työntekijöidensä kanssa. 

Työturvallisuuslain (738/2002 § 17) 3 luvun 17 §:ssä määritetäänkin, että "Työntekijöiden on 

osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa tämän lain 

mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi." Työntekijällä on myös oikeus antaa työnantajalle 

ehdotuksia koskien työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä ja saada niistä palaute. 

2.2 Työturvallisuus 

Työturvallisuutta ohjaa työturvallisuuslaki (aikaisempi alaluku). Työntekijälle loistava 

työympäristö on turvallinen ja tuottava, jota edellyttää tapaturmien ennalta ehkäiseminen. 

Lähtökohtaisesti jokaisen työpaikan ja työympäristön turvallisuutta voidaan kehittää. 

Työtapaturmien takana on aina erilaisia syitä, joihin yrityksien on mahdollista puuttua. 

Kyseisellä toiminnalla varmistetaan työpaikan työturvallisuuden kehittyminen. Lähtökohtana 

työturvallisuuden kehittämiselle on riskienarviointi, sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden 

tutkiminen. Riskienarviointi onkin opinnäytetyössä iso osa, jotta suojeluvalvojien 

työturvallisuuden kehittäminen on mahdollista. (Työterveyslaitos 2020.) 

Työturvallisuutta parantaessa, sekä mahdollisuuksia toimia turvallisesti, toimii pohjana myös 

kannattavalle liiketoiminnalle. Yrityksien työn ja työympäristön kehittämisessä työturvallisuus 

on luonnollinen osa päivittäistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Terve, työkykyinen ja 

motivoitunut ihminen on paras tuloksentekijä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020a.) 

2.3 Turvallisuusjohtaminen 

Työsuojelun (2018) mukaan turvallisuusjohtaminen on tavoitteellista toimintaa, jolla yritys 

pyrkii parantamaan työn ja työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Sillä pyritään 

kehittämään myös järjestelmien toimivuutta, sekä ihmisten hyvinvointia. Keskeisenä 

tavoitteena on ehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja työtapaturmia, sekä parantaa työn 

laatua ja tuottavuutta. Yrityksen turvallisuuskulttuuriin vaikuttaa yrityksen johdon 

sitoutuminen turvallisuusasioihin ja niiden huomioimiseen. Tavoitteena on, että jokaisen 

yrityksen henkilöstön työnkuvaan pitäisi sisältyä ajatus turvallisuudesta. (Työsuojelu 2018.) 

Turvallisuusjohtaminen on yksi isoimmista ja tärkeimmistä kohdista yritysturvallisuudessa. 

Tämä on huomattavissa myös Elinkeinoelämän tekemästä yritysturvallisuusmallista (Kuvio 3). 



  15 

 

 

Yritysturvallisuuden päätavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä, sekä 

se toimii yrityksien riskienhallinnan kokonaisuutena. Sillä pyritään myös suojaamaan tärkeitä 

arvoja, kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä niihin suuntautuvilta 

riskeiltä. Tavoitteena on myös varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus, turvallisuus ja 

vaatimustenmukaisuus. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020b.) 

 

   

Kuvio 3 Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020) 

 

 

2.4 Riskit ja riskienhallinta 

Riskillä tarkoitetaan vaaraa tai uhkaa, joka pitää sisällään ajatuksen siitä, että jotain 

epäedullista voi tapahtua henkilölle itselleen, jollekin toiselle henkilölle tai jonkun 

omaisuudelle. Kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen millaiseksi koemme riskin, ovat 
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tapahtumaan liittyvä epävarmuss, tapahtumaan liittyvät odotukset ja tapahtuman laajuus ja 

vakavuus. (Juvonen, Koskensyrjä, Kuhanen, Ojala, Pentti, Porvari, Talala 2014, 8.) 

Perinteisenä lähtökohtana riskille voidaan katsoa, että johonkin tapahtumaan tulee liittyä 

epävarmuutta. SFS-ISO 31000 standardin mukaan riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. 

Jos tapahtuman toimenpiteen tai muun vastaavan seuraus tai tulos on täysin ennalta tiedossa, 

kyseessä ei ole riski. Näin on siitäkin huolimatta, että lopputulos olisi henkilön kannalta 

negatiivinen. Epävarmuuden aste eli todennäköisyys vahingon sattumiselle voi vaihdella eri 

tapahtumien kesken hyvinkin paljon. Toinen riskin tekijä on tapahtumaan liittyvät odotukset. 

Tapahtumaan liittyvät odotukset kertovat, millaisena koemme riskin ja mahdollisesti sen 

toteutumisen. Koettuun riskin vakavuuteen vaikuttavat tapahtumaan liittyvien odotusten 

lisäksi sen laajuus ja merkityksellisyys, sekä itselle että muille. Mitä suuremmat ovat 

panokset, sitä vakavampana myös riski koetaan. (Juvonen ym. 2014, 8.) 

Riskienhallinta on myös turvallisuusjohtamisen lailla iso osa Elinkeinoelämän tekemän 

yritysturvallisuusmallissa (Kuvio 3). Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla 

yritystä uhkaavia vaaroja voidaan torjua ja niistä aiheutuvia menetyksiä minimoida. 

Riskienhallinta lähtee yrityksen turvallisuusajattelusta ja sen tulee yltää jokaiselle osa-

alueille yritysturvallisuudessa. (Suominen 2003, 27.) 

Organisaatioiden harjoittama toiminta sisältää aina riskejä. Hyvin toteutettu ja 

määrätietoinen riskienhallinta on organisaatioiden tärkeä menestystekijä, jolla pystytään 

turvaamaan yrityksen toimintaa ja tulomuodostusta. Riskienhallinta ei voi olla yrityksen 

muusta toiminnasta irrallista tai se ei voi vaan tiettyyn ajanjaksoon rajattu toiminta/projekti.  

Riskienhallinnan täytyy olla integroitu pysyvästi organisaatioiden kaikkiin 

toimintaprosesseihin. Tämä on ainut tapa, jolloin yritys voi analysoida toimintaansa liittyvät 

riskit ja varautua niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka yrityksien riskikentät ovat 

hyvinkin laajoja, niin niihin pystytään vaikuttamaan järjestelmällisellä toiminnalla. (Juvonen 

ym. 2014, 7). Alla olevassa kuviossa (Kuvio 4) nähtävillä riskienhallinnanprosessi. (Riskin 

arviointi 2013.) 
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Kuvio 4 Riskienhallintaprosessi (Riskin arviointi 2013) 

 

Kun riskit ja niiden alkulähteet on tunnistettu, niin seuraavaksi siirrytään riskien arviointiin. 

Tätä tietoista riskien tunnistamis- ja arviointiprosessia kutsutaan riskianalyysiksi. 

Riskianalyysin tarkoituksena on tunnistaa riskejä ja arvioida niiden suuruus ja sattumisen 

todennäköisyys. Riskianalyysin avulla ei vielä eliminoida tai minimoida riskejä, mutta sen 

tuottaman tiedon avulla voidaan varautua paremmin riskeihin. (Juvonen ym. 2014, 23.) 

Löydetyille vaaroille lasketaan kokonaisarvo eli määritellään riskin todennäköisyys ja 

seurauksien vakavuus. Kokonaisarvon määrittämiseksi tapoja on lukuisia, mutta tässä 

opinnäytetyössä se lasketaan kaavalla: 

Riski = Todennäköisyys x Vakavuus (UPM sisäinen 2020a.) 

Kaavassa tapahtuman todennäköisyydelle, sekä sen vakavuudelle annetaan numeraalinen arvo 

ja ne kerrotaan keskenään, jolloin saadaan riskin kokonaissuuruus selvitettyä. Riskin 

todennäköisyydellä tarkoitetaan riskin sattumistiheyttä. Kun todennäköisyys on suuri, riski 

toteutuu lähes varmasti. Kun taas riskin todennäköisyys on alhainen, riski ei todennäköisesti 

tule tapahtumaan ollenkaan.  Riskin vakavuudella tarkoitetaan riskin toteutumisesta 

aiheutuvaa todennäköistä menetystä. Jos riskin vakavuuden suuruus on korkea, niin se 

aiheuttaa luultavasti suurta vahinkoa. Kun taas riskin vakavuuden suuruuden ollessa 
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merkityksetön, se ei aiheuta suurta vahinkoa. (Juvonen ym. 2014, 10.) Alla olevassa kuviossa 

(Kuvio 5) on esitetty UPM:n viisiportaiseen tapahtuman vakavuuden sekä todennäköisyyden 

arviointiin perustuva tapa arvioida riskin kokonaissuuruutta, jota on myös käytetty tässä 

opinnäytetyössä riskienarviointia tehdessä. (UPM 2020.) 

 

Kuvio 5 UPM:n taulukko riskin tapahtuman todennäköisyyden ja vakavuuden arviointiin (UPM 

2020) 

 

Riskin merkityksen arviointi on vuorossa, kun riskin kokonaissuuruus on saatu arvioitua. 

Suurimmat kokonaisriskiluvut saaneet riskit ovat aina ensisijalla toimenpiteitä katsottaessa. 

Merkityksen arviointiin kuuluu myös päättäminen riskin hyväksyttävyydestä ja eri 

vaihtoehtojen analysoinnista. (Juvonen ym. 2014, 23–28.) 

Seuraavaksi päätetään tietyn riskin riskienhallintakeinoista. Riskienhallintakeinoja ovat riskin 

pienentäminen, välttäminen, jakaminen, siirtäminen ja pitäminen. Riski voidaan esimerkiksi 

pienentää käyttämällä työhön soveltuvia turvavarusteita. Välttäminen tapahtuu esimerkiksi 

henkilökunnan koulutuksella tai rakenteellisella ennaltaehkäisyllä. Jakaminen tapahtuu 

esimerkiksi rakennusten palo-osastoinnilla, jolla pyritään pienentämään vahinkoja 

mahdollisen palovahingon sattuessa. Siirtäminen puolestaan tapahtuu vakuuttamalla ja 

sopimuksien avulla. Riski voidaan myös pitää, jolloin siihen ei kohdisteta mitään 

toimenpiteitä. (Juvonen ym. 2014, 23–28.) 

Riskien pienentäminen on seuraavana vaiheena riskienhallintaprosessissa kuviossa (Kuvio 4). 

Riskien pienentäminen pitää sisällään päätöksenteon, täytäntöönpanon ja seurannan. Kun 
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riskienhallintakeinoista on päätetty, on tehtävä päätös niiden käynnistämisestä, toteutettava 

valitut toimenpiteet ja seurattava aktiivisesti niiden toteutumisesta. 

2.5 Työturvallisuus UPM Kaukaalla 

Työturvallisuus on kehittynyt Kaukaan tehtaalla kuluneen viiden vuoden aikana 

huomattavasti. Tehtaalla pyritään minimoimaan turvallisuusriskit ja ennalta ehkäistä 

vaarallisten tilanteiden syntyminen jatkuvalla riskikartoituksella, ympäristöä havainnoimalla, 

näytteitä ottamalla, sekä turvallisuuskierroksilla ja -keskusteluilla. Tapaturmien määrät, 

jotka ovat johtaneet poissaoloihin on vähentyneet 50 % viime vuodesta ja heidän 

tavoitteenansa onkin nolla tapaturmaa. Kaukaan jokavuotisessa turvallisuustiedotteessa 

(2019) mainitaankin, että ”turvallisuustoiminta ja ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen 

UPM: laisen asia ja uskomme, että voimme estää kaikki tapaturmat ja ympäristövahingot.” 

(Turvallisuustiedote 2019.) 

UPM:lle ensisijaisena prioriteettina on työntekijöiden turvallisuus ja terveys, sekä he pyrkivät 

olemaan alansa johtava yritys työturvallisuudessa. UPM noudattaa kansainvälisiä, kansallisia 

ja paikallisia sääntöjä, määräyksiä ja sopimuksia. Jos kuitenkin edellä mainitut asiat 

osoittautuvat riittämättömiksi tai ovat tulkinnanvaraisia, niin UPM toimii sisäisten 

standardien, toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kaukaan tehtailla 

turvallisuustoiminnan päämääränä on, ettei henkilöstö kärsi työperäisistä sairauksista tai 

vammoista työssä ollessaan tai eläkkeellä. Kaukaalla vallitseekin 0-tapaturma-ajattelu, jolla 

pyritään siihen, ettei tapaturmia tapahdu. UPM:n toimintaa ohjaa kolme 

turvallisuusperiaatetta: turvallisuus ensin, turvallisuus alkaa minusta ja voimme estää kaikki 

tapaturmat. (UPM sisäinen 2020a.) 

Turvallisuus ensin tarkoittaa sitä, että UPM:llä turvallisuus otetaan huomioon kaikessa ja se 

on aina etusijalla, eikä sen edelle saa mennä edes tuotannolliset tai liiketaloudelliset asiat. 

Turvallisuutta ei saa syrjäyttää mikään päätöksenteossa. Yritys korostaakin, että turvallisuus 

ei ole valinta- tai mukavuuskysymys, vaan työn tekemisen perusedellytys. Jokaisen 

työntekijän odotetaan toimivan turvallisesti ja laiminlyönteihin puututaan 

kurinpitokäytäntöjen mukaisesti. Asettamalla turvallisuuden etusijalle joka tilanteessa, yritys 

varmistaa, että työntekijät voivat palata kotiinsa terveenä työpäivän jälkeen. (UPM sisäinen 

2020a.) 

Turvallisuus alkaa minusta -periaatteen ajatuksena on, että jokainen työntekijä vastaa 

omasta toiminnastaan ja tämän myötä myös omasta ja muiden työntekijöiden 

turvallisuudesta. Se korostaa työntekijöiden henkilökohtaista vastuuta ja sitoutumista 

turvallisuuteen. Kaikkien työntekijöiden tulee tunnistaa ja ymmärtää turvallisuusriskit 

työtehtävästä riippumatta. Ensisijaisesti jokaisen odotetaan noudattavan turvallisia työtapoja 

ohjaavia sääntöjä ja ohjeistuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:  
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1. Tunnistan työympäristöni riskit ja vaarat 

 

2. Korjaan kaikki huomaamani puutteet tai raportoin niistä 

 

3. Ymmärrän turvallisuusohjeet ja noudatan niitä 

 

4. Käytän vaadittavia henkilökohtaisia henkilösuojaimia ja muita varusteita 

 

5. Raportoin työpaikalla tapahtuvista onnettomuuksista, vaaratilanteista ja 

työturvallisuuden vaarantavasta toiminnasta 

 

6. Toimin itse esimerkillisesti työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. (UPM sisäinen 

2020a.) 

UPM uskoo, että he voivat estää kaikki tapaturmat liittämällä turvallisuuden osaksi yrityksen 

jokaista toimintaa. Saavuttaakseen tämän tavoitteen yritys noudattaa 

turvallisuusperiaatteita, arvioimalla ja kehittämällä niitä, sekä tekemällä turvallisuudesta 

kiinteän osan yhtiön liiketoimintajärjestelmää ja henkilöstön päivittäisiä työtehtäviä. Oman 

henkilöstön lisäksi UPM edellyttää myös toimipisteissään työskentelevien liikekumppaneiden 

ja heidän henkilöstönsä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja periaatteita. UPM 

esimerkiksi opastaa aktiivisesti urakoitsijoita tai muita liikekumppaneita turvallisissa 

työtavoissa ja turvallisuusvaatimuksissa. (UPM sisäinen 2020a.) 

2.5.1 Töihin tulo Kaukaalle 

Jokaisen henkilön, joka on tulossa Kaukaan tehdasalueelle tekemään töitä, täytyy suorittaa 

yrityksen suunnittelemat turvallisuusperehdytysmoduulit. Kaikki moduulit täytyy olla 

suoritettu hyväksytyksi, jotta työnteko voidaan aloittaa. Jokaisella Kaukaan tehdasalueelle 

tulleella työntekijällä täytyy olla myös voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kaukaalle 

tulevien työntekijöiden tulee suorittaa seuraavat turvallisuusperehdytysmoduulit: UPM:n 

yleinen turvallisuusperehdytys, joka kattaa yhtiön globaalit, turvallisuuteen liittyvät aiheet, 

yksikkökohtainen perehdytys, joka kattaa paikalliset, turvallisuuteen liittyvät ohjeet (Kaukas) 

ja urakoitsijan turvallisuuskoulutus, joka kattaa urakoitsijoita koskevien 

turvallisuusstandardien vaatimukset. (UPM sisäinen 2020b.)  

Kyseiset perehdytykset ovat voimassa jokaisella työntekijällä kolme vuotta, jolloin ne täytyy 

hyväksytysti suorittaa uudestaan. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti työntekijää näiden 

vanhenemisesta. Perehdytyksissä käydään läpi esimerkiksi UPM:n kaikki 13 

turvallisuusstandardia ja kaikkien perehdytyksien lopussa käyttäjälle on pienimuotoinen koe. 

Kaukaalla järjestetään myös työturvallisuuskorttikoulutuksia työntekijöille, joilla se on 
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menossa vanhaksi tai kenellä sitä ei ole. Kaukaan tehdasalueella sijaitsevalla biojalostamolla 

on omat perehdytykset ja ohjeistukset sinne menevälle työntekijälle. (UPM sisäinen 2020b.) 

2.5.2 Henkilösuojaimet 

Kaukaan tehdasalueella on tietyt minimivaatimukset henkilösuojainten käytöstä, ja ne 

vaihtelevat alueen eri osa-alueittain. Henkilösuojainten tarkoituksena on suojata työntekijää 

tai alueella vierailijaa työpaikan vaaroilta ja vaarallisilta aineilta. Suojaimet eivät kuitenkaan 

poista vaaraa vaan pienentää sen vaikutukset. Suojainvaatimukset Kaukaalla perustuvat 

riskienarviointeihin. Suojainkäytäntö ei koske: työtä toimisto- ja konttoritiloissa, työtä 

valvomoissa ja työmatkoja siirryttäessä tehdastilassa virallista turvallista reittiä pitkin 

sosiaalitilaan ja sieltä pois. Kaukaan vähimmäisvaatimukset henkilökohtaisista suojaimista: 

riittävän suojan tarjoavat työvaatteet (eri tuotantotiloissa/työtehtävissä omat vaatimukset), 

silmäsuojaimet (suojalasit, hitsausmaskit, kokonaamarit), turvajalkineet, suojakäsineet, 

kuulosuojaus (melutason ylittäessä 85dB tai jos kyltein merkitty), suojakypärä tai 

kolhulippalakki (alueittain omat vaatimukset) ja muut suojaimet (esim. hengityssuojaimet, 

pitoisuusmittarit). (UPM sisäinen 2020c.) 

Tehdasalueelle tulevien vierailijoiden täytyy käyttää vain huomioliiviä ja näkyvillä olevaa 

vierailijan tunnistuskulkukorttia, tämän kuljettaessa vain virallisia turvallisia reittejä pitkin 

toimistotiloihin. Jos kuitenkin vierailijan täytyy käydä tuotantotiloissa yms. koskee tätä samat 

säännöt henkilösuojauksessa kuin muita työntekijöitäkin. Tuotantotiloihin meneminen vaatii 

muutenkin erityistä lupaa Kaukaan tehtaalta ja myös siellä on kuljettava valmiiksi merkattuja 

reittejä pitkin yhteyshenkilön kanssa. (UPM sisäinen 2020c.) 

2.5.3 OneSafety 

One Safety -järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa 

maailmanlaajuisesti työterveyden ja -turvallisuuden, ympäristöasioiden, tuoteturvallisuuden, 

prosessiturvallisuuden ja Security-ilmoitusten hallinnoimiseen. Järjestelmä on jalkautettu 

käyttöön vuonna 2016 Jokilaakson tehtaalle ja tämän jälkeen laajentunut koko 

organisaatioon. One Safetyn tärkeimpiä tavoitteita on luoda UPM:lle yksi yhteinen tapa hoitaa 

turvallisuus- ja ympäristötoimintoja, sekä parantaa yhteistyön kautta globaalia sitoutumista 

turvallisuus- ja ympäristöasioihin. Järjestelmän avulla UPM pystyy käsitellä kaikki havainnot 

ja vaaratilanteet järjestelmällisesti ja käyttää niitä apuna toiminnan parantamiseen. Kaikilla 

UPM:n työntekijöillä ja urakoitsijoiden yhteyshenkilöllä on käyttöoikeudet omiin osioihin 

järjestelmässä, jossa heidän on mahdollista raportoida erilaisia havaintoja, vaaratilanteita ja 

antaa kehitysehdotuksia. Järjestelmän avulla johtajat saavat reaaliaikaisia tietoja, joiden 

avulla ongelmiin reagointi tapahtuu nopeammin. Työntekijöillä on oikeuksia järjestelmään 

oman työnkuvansa mukaan, joita voi olla esimerkiksi:  
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 raportointi havainnoista ja vaaratilanteista liittyen työterveyteen ja -turvallisuuteen, 

ympäristöasioihin, tuoteturvallisuuteen, prosessiturvallisuuteen ja alueturvallisuuden 

asioihin 

 raportointi tapaturmista/poikkeamista, kierroksista ja keskusteluista liittyen 

työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöasioihin, tuoteturvallisuuteen, 

prosessiturvallisuuteen ja alueturvallisuuden asioihin sekä niitä seuraavien tehtävien 

seuranta  

 havaintojen, vaaratilanteiden ja tapaturmien / poikkeamien tutkinnan ja korjaavien 

toimenpiteiden hallinnointi   

 riskiarviointien tekeminen 

 säännölliset ja tilannepohjaiset raportit sekä tunnuslukujen kehityksen seuranta. 

(UPM sisäinen 2020d.) 

One Safety -järjestelmä toimii myös riskienarviointien pohjana, jota myös tässä 

opinnäytetyössä käytetään. Järjestelmään tallennetaan kaikki tehdyt riskienarvioinnit 

alueittain, joita on mahdollista tarkastella ja muokata. Järjestelmästä on nykyisin myös 

tarjolla mobiilisovellus. Kuviossa (Kuvio 6) nähtävillä One Safety työkalu. (Lepänjuuri & 

Turunen 2016.) 

  

Kuvio 6 One Safety työkalu (Lepänjuuri & Turunen 2016) 
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3 Opinnäytetyön menetelmät 

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa on käytetty kvalitatiivisia 

eli laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Teoriapohjan lisäksi työssä on hyödynnetty 

opinnäytetyön kirjoittajan suorittamaa havainnointia. Näiden lisäksi on järjestetty POA-

työpaja, jossa tarkoituksena oli valmistaa riskienarviointi suojeluvalvojan päivittäiseen työhön 

potentiaalisten ongelmien analyysi -menetelmällä (POA). Havainnointia opinnäytetyön tekijä 

on suorittanut satunnaisesti koulutukseen liittyvän harjoittelun ohella, joka suoritettiin UPM 

Kaukaan tehtaalla.  

3.1 POA-työpaja 

Potentiaalisten ongelmien analyysi on kehitetty vaarojen ja riskienarvioinnin menetelmä. Se 

on tarkoitettu pienryhmätyöskentelyyn käytettävä menetelmä, jossa pyritään löytämään 

kohteen tai työtehtävän keskeisimmät ongelma-alueet ja vaaroihin liittyvät 

onnettomuustekijät (POA 2019). Suomen riskienhallintayhdistys kertookin että, riskien 

tunnistaminen edellyttää avointa mieltä ja eri ammattiryhmien kokemusten yhdistämistä. 

Tarkistuslistojen käyttö tai tavallinen keskustelu ei täytä näitä vaatimuksia. Tarvitaan tehokas 

menetelmä riskien luovaan ideointiin ja käsittelyyn työryhmässä. Potentiaalisten ongelmien 

analyysi (POA) on koeteltu työväline. POA-menetelmä on kehitetty siellä, missä riskit ovat 

suurimmat eli suurteollisuudessa. Tämän vuoksi sen kyky tunnistaa riskejä on hyvä. 

Potentiaalisten ongelmien analyysin vaiheet järjestyksessä tässä opinnäytetyössä ovat: POA:n 

valmistelu, hiljainen aivoriihi, keskusteleva aivoriihi, riskienarviointi ja toimenpide-

ehdotukset. (Suomen riskienhallintayhdistys 2020.)  

Potentiaalisten ongelmien analyysin ensimmäisessä vaiheessa valittiin menetelmään 4 

henkilöä, jotka olivat kaikki työntekijöitä UPM Kaukaan tehtaalla ja tiesivät tarkastelun 

kohteesta.  Analyysiin osallistui tehtaan turvallisuuspäällikkö, palopäällikkö ja kaksi 

suojeluvalvojaa. Opinnäytetyön kirjoittaja toimi tilanteessa vetäjänä. Tarkoituksena oli jakaa 

suojeluvalvojan työ kolmeen eri luokkaan, jotta riskienarvioinnista saataisiin mahdollisimman 

selkeä. Ensimmäinen tarkasteltava oli ”suojeluvalvojan työ pääportilla” toinen 

”suojeluvalvojan työ pelastus- ja hälytystehtävässä” ja kolmas ”suojeluvalvojan työ 

aluesuojelussa”. Kyseiset luokat valikoitui suojeluvalvojan työtehtävien ja niiden eri 

luonteisuuden perusteella. Analyysiin valittiin johtoryhmäjäsenten lisäksi kaksi 

suojeluvalvojaa, koska heillä on tiettyihin poikkeustilainteisiin liittyen kokemusta mitä muilla 

ei ole ja näin ollen on mahdollista saada parempi kokonaiskuva eri tilanteista. 

Turvallisuuspäällikkö ja palopäällikkö valikoitui puolestaan sen takia, että saataisiin heidän 

näkökulmansa esille analyysiin ja viimekädessä he päättävät kehittämisehdotuksien 

täytäntöönpanosta. 
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Hiljainen aivoriihi tekniikalla oli tarkoitus purkaa POA-menetelmään osallistuvien ajatuksia 

työtehtävien riskeistä. Tavallinen keskustelu ei tässä tapauksessa siis riitä. Tarkoituksena, 

että kukin osallistuja kirjaa paperille kolme tietämiään riskejä ja sitten paperi annetaan 

eteenpäin vieressä istuvalle henkilölle. Alusta alkaen kaikilla osallistujilla on oma paperi, 

jolloin paperin kierrettyä eteenpäin muut osallistujat voivat nähdä toisen listaamat riskit. 

Tämän tarkoituksena on lisätä omia ajatuksia jo olevien riskien perään. Kun uusia riski-ideoita 

ei enää tule, lopetetaan paperien kierrätys. Tämän lopputuloksena syntyy kokoelma 

osallistujien ideoimista mahdollisista riskeistä. (Suomen riskienhallintayhdistys 2020.) 

Keskustelevassa aivoriihessä menetelmään osallistuvien henkilöiden löytämät riskit käydään 

ryhmän kanssa keskustellen läpi. Tarkoitus on löytää vastauksia kysymyksiin: Miksi asia on 

riski? Onko se todellinen riski? Mitkä ovat riskin syyt? Mitä niistä voi seurata? Tämän avulla 

pyritään löytämään lisää riskejä. (Suomen riskienhallintayhdistys 2020.) Kun riskeistä 

keskustellaan, syntyy jaettu ymmärrys vaaroista ja tuloksena saadaan vaaraluettelo (POA 

2019). Riskienarvioinnin ja vaaraluettelon pohjana tulee toimimaan UPM oma One Safety -

järjestelmä, joka toimii yrityksen työkaluna turvallisuushavaintojen ja riskienarviointien 

tekemiseen. 

Seuraavaksi ryhmän kanssa on tarkoitus antaa riskiluettelosta löytyviin riskeihin riskiluvut eli 

riskienarviointi. Mitä isomman riskiluvun kukin riski saa sitä suurempi/vaarallisempi kyseinen 

riski on. Riskienarviointi helpottaa löydettyjen riskien asettamisessa suuruusjärjestykseen ja 

niiden priorisoinnissa. Riskien suuruus on tarkoitus määritellä opinnäytetyössä 

riskitapahtuman todennäköisyyden ja sen seurauksen tulona. (Riskienhallintaopas 2005.) 

Riskienarvioinnilla pystyttiin tunnistamaan riskien riskiluvut ja asettamaan ne oikeaan 

järjestykseen suuruusluokkansa mukaan. Tämä menetelmä ei vielä kuitenkaan pienennä 

riskejä, joten riskienarvioinnin jälkeen siirrymme ”toimenpide-ehdotukset” vaiheeseen. 

Toimenpide-ehdotuksilla pyritään löytämään käytännön toimet riskien välttämiseksi, 

siirtämiseksi tai pienentämiseksi. Tarkoituksena kuitenkin, että vahinkojen syntyminen tai 

niiden seurausten vähentäminen pyrittäisiin estämään. Suurimmat riskiluvut saaneista 

riskeistä ovat etusijalla toimenpide-ehdotuksia laatiessa. (Suomen riskienhallintayhdistys 

2020.) 

3.2 Havainnointi 

Potentiaalisten ongelmien analyysin ohella ja sen tueksi tässä opinnäytetyössä hyödynnetään 

myös havainnointia eli observointia. Havainnoinnin avulla on mahdollista saada suoraa 

tutkimustietoa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Sen 

avulla tutkijan on mahdollista päästä tapahtumien luonnolliseen ympäristöön. Havainnointi on 

hyvä ja yleinen menetelmä laadullisessa tutkimuksessa. Sen avulla pystytään myös 
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selvittämään, että toimivatko ihmiset todella niin kuin sanovat toimivansa ja niin kuin heitä 

on ohjeistettu toimimaan. (KvaliMOTV 2006). 

Havainnointityö vaatii suorittajalta huolellista valmistelua ennen sen aloittamista. 

Havainnoija voi tarvita kohdeorganisaatiolta erityisiä lupia, etenkin jos se suoritetaan 

organisaation toimitiloissa. Yleensä kuitenkin lupien saaminen on helppoa, jos kyseessä on 

kohdeorganisaation kehittämiseen liittyvä hanke. Yritysyhteisöissä havainnointityötä 

helpottaa luottamuksen saavuttaminen sen jäsenten keskuudessa. (Ojasalo, Moilanen, 

Ritalahti 2014, 115.) 

Havainnoinnin eri muodot aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksissa ovat, piilohavainnointi, 

havainnointi ilman osallistumista, osallistuva havainnointi ja osallistava havainnointi. 

Piilohavainnoinnissa tutkittavat eivät tiedä, että havainnointia suoritetaan, joka saattaa 

asettaa sille suuria eettisiä ongelmia. Havainnoitavien ihmisten joutuminen tutkimuksen 

kohteeksi tutkimuksesta tietämättä ja siihen lupautumattomina asettaa piilohavainnoinnin 

suorittamiselle ongelmia. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 81-82.) 

Havainnointi ilman osallistumista menetelmällä puolestaan tutkimuksen tiedonantajat ovat 

tietoisia, että he osallistuvat tutkimukseen ja heiltä on saatu lupa siihen. Tässä tilanteessa 

tutkija on ulkopuolinen ja osallistumaton tarkkailija. Tutkija voi esimerkiksi ottaa tilanteista 

muistiinpanoja tai videoida havainnointeja. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 81-82.) 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. 

Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat isoksi osaksi tiedonhankintaa. Siitä minkä 

verran tutkijan täytyy tapahtumiin vaikuttaa tai olla kokonaan vaikuttamatta, voidaan olla 

monta eri mieltä. Yleensä tutkijan aktiivinen vaikuttaminen on suurempaa, mitä 

toimintatutkimuksellisempi tutkimus on. Kyseisessä havainnoinnissa puhutaan myös tutkijan 

eri osallistumisen asteista, joiden ääripäitä ovat osallistumattomuus ja täydellinen 

osallistuminen. Osallistavan ja osallistuvan havainnoinnin välille ei aina tehdä eroja, koska ne 

sisältävät molemmat osallistumisen. Menetelmillä on paljon yhteistä mutta osallistavassa 

havainnoinnissa painotetaan poliittisia aspekteja tiedon tuottamisessa. (Tuomi & Sarajärvi 

2008, 81-82.) 

Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin havainnointia ilman osallistumista ja osallistuvaa 

havainnointia. Työharjoitteluni ja kesätyöni ohessa havainnoin suojeluvalvojien työtä, työn 

vaiheita ja työntekijöiden käyttäytymistä normaaleissa-, sekä poikkeavissa työtilanteissa. 

Havainnoinneilla pyrittiin löytämään asioita ja tilanteita, jotka vaikuttivat positiivisesti tai 

negatiivisesti suojeluvalvojien työturvallisuuteen. Muistiinpanoja havainnoista kerättiin 

kannettavalle tietokoneelle. 
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3.3 Aineiston analysointimenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineiston analysointimenetelmänä aineistolähtöistä 

sisällönanalyysin menetelmää. Menetelmä on laadullisessa tutkimuksessa käytettävä aineiston 

analyysitapa. Sisällönanalyysi menetelmällä pyritään saamaan yleisessä ja tiivistetyssä 

muodossa käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Kyseisen menetelmän avulla pyritään karsimaan 

epäolennainen aineisto opinnäytetyön kannalta pois ja tuoda esille oleellinen tieto. 

Aineistolähtöisen lisäksi sisällönanalyysia voidaan toteuttaa teorialähtöisesti ja 

teoriaohjaavasti. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 103-109.) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi -menetelmä koostuu kolmevaiheisesta prosessista, 

redusoinnista eli aineiston pelkistämisestä, klusteroinnista eli aineiston ryhmittelystä sekä 

abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta. Sisällönanalyysi on 

tarkoituksenmukainen analyysitapa, kun aineiston keskeisiä asioita halutaan kuvata 

tiivistetysti sanallisessa muodossa. Tässä opinnäytetyössä kyseistä menetelmää käytettiin 

tiedonkeruumenetelmien tuloksia analysoitaessa. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 103-109.) 

4 Tulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan opinnäytetyöstä saatuja tuloksia. Ensimmäisenä perehdytään 

suojeluvalvojan eri työtehtävien riskienarviointeihin ja niiden tuloksiin, sekä tämän jälkeen 

käymme läpi havainnoinnista saadut tulokset. Tulokset luvun viimeisessä alaluvussa käydään 

myös läpi lyhyesti tuloksien yhteenvetoa. Havainnointia opinnäytetyön kirjoittaja suoritti 

työharjoittelun ja kesätyön ohella. 

Suojeluvalvojan työn riskienarviointiin käytettiin UPM:n omaa One Safety -järjestelmää, joten 

riskienarvioinnin tulokset on esitetty kuvioiden muodoissa. Järjestelmästä kaapattua kuvion 

kokoa oli vaikea sovittaa opinnäytetyöpohjaan, joten lukijan on erikseen tarkennettava, jotta 

se olisi mahdollisimman selkeä. Kuviossa on nähtävillä riskiluvut ennen korjaavia 

toimenpiteitä ja korjaavien toimenpiteiden jälkeen. Kaikki korjaavat toimenpiteet ovat 

opinnäytetyön tekijän kehittämisehdotuksia, ja niiden täytäntöönpanosta päättää viimeisenä 

Kaukaan turvallisuusorganisaatio. Ongelmaksi riskienarviointia tehdessä paljastui One Safety 

järjestelmän kankeus, koska ”Vaaran kuvaus” (Kuvio 7) kohtaan oli vain valmiiksi määriteltyjä 

vaihtoehtoja tai ”Muu” vaihtoehto, joka hankaloitti sitä, että niistä saataisiin mahdollisimman 

selkeitä ja yhdenmukaisia. 

Riskejä tunnistettiin lukuisia mutta tässä opinnäytetyössä kaikkia ei tuotu taulukoihin esille.  

Osa riskeistä sai niin pienet riskiluvut, että niiden ei katsottu olevan hyödyllisiä 

kehittämistyön kannalta. Lukijan nähtäville on esitetty suurimmat riskiluvut saaneet riskit, 

joihin on annettu kehittämisehdotuksia. Kokonaisriskiluvut riskienarvioinneissa on laskettu 

UPM:n oman taulukon (Kuvio 6) mukaan, joka on nähtävillä aikaisemmassa luvussa. 
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4.1 Riskienarviointi suojeluvalvojan työhön pääportilla 

Suojeluvalvojan toimenkuva tehdasalueella on laaja ja yksi niistä sijoittuu Kaukaan 

pääportille, joka toimii ensimmäisenä kontaktina tehdasalueelle tuleville. Työ pääportilla on 

pääsääntöisesti asiakaspalvelutyötä, jossa käsitellään erilaisia lupa-asioita, kuten 

kulkukorttien ja ajoneuvolupien tekemistä uusille tai vanhoille työntekijöille. Vierailijoiden ja 

kulkukortittomien täytyy aina tulla pääportin asiakaspalvelutiskin kautta, jos tällä on asiaa 

tehdasalueelle. Kaukaan pääportti toimii myös alueen valvonta- ja hälytyskeskuksena. 

Pääportilla on toimintaa vain päiväsaikaan ja tämän jälkeen vastuu siirtyy keskusvalvomolle.  

Kuviossa (Kuvio 7) nähtävillä riskienarviointi suojeluvalvojan työhön pääportille. 

 

 

Kuvio 7 Riskienarviointi pääportti  

 

Suurimmat riskiluvut ennen korjaavia toimenpiteitä sai riskit: ”riski sairastua”, ”väkivallan 

uhka” ja ”tulipalo”.  Pääportilla ollaan todella paljon tekemisissä osittain avonaisella 

asiakaspalvelutiskillä asiakkaiden kanssa, joten sairastumisen riski erilaisiin tauteihin on 
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mahdollinen. Tällä hetkellä kyseiseen riskiin on varauduttu desifiointitarvikkeilla, 

ohjeistuksilla ja säännöllisellä siivouspalvelulla. Opinnäytetyö on tehty Covid-19 pandemian 

aikana, joten ohjeistuksia kyseisen riskin kannalta on valmistettu lukuisia. Kyseinen riski sai 

kuitenkin riskiluvuksi ”9 keskitaso/kohtalainen”. Riskilukua on kuitenkin helppo pienentää 

pienillä toimenpiteillä, kuten turvapleksin asentamisella asiakaspalveluluukulle. 

Turvapleksillä pystyttäisiin minimoimaan kontaktit asiakkaisiin ja näin ollen tautien 

leviäminen vaikeutuisi. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen riskiluku saataisiin pudotettua 

tasolle ”6 matala/pieni”. 

Toiseksi suurimman riskiluvun sai riski ”väkivallan uhka = 8 keskitaso/kohtalainen”. Väkivallan 

uhka työssä tulee lähinnä hermostuneista ja kärsimättömistä asiakkaista. Urakoitsijoilla tai 

vierailijoilla, voi olla kiire alueelle ja lupa-asioissa menee yleensä oma aikansa, jolloin asiakas 

useasti muuttuu kärsimättömäksi. Nykyinen varautuminen tällä hetkellä riskiin on osittain 

suljettu tila (paitsi asiakaspalveluluukku) ja radio- tai matkapuhelin, joka mahdollistaa 

nopean avunpyynnon paikalle. Myös tässä riskissä auttaisi turvapleksin asentaminen, joka 

muuttaisi työskentelytilan täysin suljetuksi. Täysin suljetuksi työskentelytilaksi muuntaminen 

olisi muutenkin suositeltavaa, koska tilassa sijaitsee paljon elektroniikkaa liittyen esimerkiksi 

aluevalvontaan. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen riskiluku saataisiin pudotettua tasolle ”4 

matala/pieni”. 

Kolmanneksi suurimman riskiluvun sai riski ”Tulipalo = 8 keskitaso/kohtalainen”. Pääportin 

työskentelytilassa on todella paljon erilaisia sähkölaitteita, jotka voivat aiheuttaa 

ylikuumentumisellaan tulipalon. Tiloissa on useita tietokoneita, jotka keräävät paljon pölyä 

sisälleen ja voivat näin ollen ylikuumentua. Tällä hetkellä riskiin on varauduttu säännöllisellä 

siivouspalvelulla, ohjeistuksilla ja koulutuksilla (alkusammutus). Sähkölaitteiden syttyminen 

aiheuttaa paljon myrkyllisiä kaasuja, joka tekee tulipalosta vielä normaalia vaarallisemman. 

Kehittämisehdotuksena kyseiseen riskiin olisi, että työskentelytilaan lisättäisiin ainakin yksi 

hiilidioksidisammutin. Hiilidioksidisammutin soveltuu sähköpaloihin ja se tukahduttaa palon 

puhtaasti, joten myös jälkisiivous on helpompaa. Tällä hetkellä tiloista löytyy jauhesammutin, 

joka aiheuttaa mittavat siivouskulut sitä käytettäessä. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen 

riskiluku putoaisi ”4 matala/pieni”. 

Riskit ”Tuki- ja liikuntaelinten haitallinen kuormittuminen” riskin korjaaviksi toimenpiteiksi 

olisi, että työpisteelle asennettaisiin kaksi kortinlukijaa ja muun laitteiston johtojen 

uudelleen järjestäminen. Johtojen uudelleen järjestäminen vaikuttaisi siihen, että sähköisesti 

säädettävät pöydät ylettyisivät säädettäväksi niin korkealle, että se mahdollistaisi 

seisontatyöskentelyn. Seisontatyöskentely olisi hyvää vaihtelua kokoaikaiselle istumiselle ja 

näin ollen tuki- ja liikuntaelinten haitallinen kuormittuminen vähenisi. ”Lumen, veden, lian 

aiheuttama liukkaus ja kynnykset/tasot” sai riskienarvioinnista niin pienen riskiluvun, joten 
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emme katsoneet korjaavia toimenpiteitä eli kehittämisehdotuksia tarpeellisiksi. Riskissä 

nykyinen varautuminen on tarvittavalla tasolla, joten lisäykset eivät ole tarpeellisia.  

4.2 Riskienarviointi suojeluvalvojan työhön pelastus- ja hälytystehtävässä 

Pääportilla työskentelyn lisäksi suojeluvalvojan toimenkuvaan kuuluu erilaisten pelastus- ja 

hälytystehtävien hoitaminen. Tulipalon syttyessä suojeluvalvoja ensimmäisenä paikantaa 

kohteen ja arvioi tilanteen vakavuuden. Jos tilanne on vakava, suojeluvalvoja toimii 

ensisijaisesti pelastuslaitoksen oppaana kohteeseen ja auttaa tapahtumapaikalla 

mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä ollessa pieni palo, suojeluvalvoja hoitaa sammutuksen 

itse. Henkilövahinkojen osalta suojeluvalvoja menee itse aina ensimmäisenä paikalle ja 

pyytää jonkun muun tekijän hoitamaan opastuksen ensihoidolle kohteeseen. Päiväsaikaan 

paikalla on suojeluvalvojan lisäksi tehtaan palomestari, joka toimii hälytyksissä usein apuna, 

mutta muuten tämä operoi yksin. Alla olevassa kuviossa (Kuvio 8) nähtävillä riskienarviointi 

suojeluvalvojan työhön pelastus- ja hälytystehtävässä. 

 

Kuvio 8 Riskienarviointi pelastus- ja hälytystehtävässä 

 

Suurimmat riskiluvut pelastus- ja hälytystehtävässä saivat ”suojeluvalvoja toimii tehtävästä 

riippumatta aina yksin”, ”epätietoisuus tilanteissa ja niissä toimiminen virheellisellä tavalla” 

ja ”korkealla työskennellessä mahdollisuus putoamiseen”. Suojeluvalvoja toimii melkein aina 

yksin tehtävästä riippumatta, joka voi olla vaarallista, etenkin kokemattomille työntekijöille, 
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näin ollen riskiluvuksi tuli ”16 keskitaso/kohtalainen”. Luonnollisesti aina yksin työskentely on 

vaarallisempaan kuin parin kanssa. Tällä hetkellä kuitenkin suurimmalla osalla 

suojeluvalvojista on paljon kokemusta tehtävistä ja turvavarusteet (kevytsammutusasu, 

paineilmalaitteet ja muut henkilösuojaimet) erilaisten tehtävien kannalta ovat hyvät. Kaikilla 

on myös hyvä alue- ja tilatuntemus, joka auttaa kiireellisissä tehtävissä etenkin, kun 

operointialue on niin suuri. Riskiluku pystyttäisiin ainakin puolittamaan, (8 

keskitaso/kohtalainen) jos suojeluvalvojan ei täytyisi toimia jokaisessa tilanteessa yksin. 

Korjaavaksi toimenpiteeksi ehdotuksena olisi, että jokaiseen vuoroon olisi nimetty 

tehdaspalokunnasta yksi henkilö päivystämään oman työn ohelle, joka lähtisi tilanteen 

sattuessa suojeluvalvojan avuksi mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi, 

vaikka paperitehtaantyöntekijä, jolla olisi radiopuhelin mukanaan ja toimisi ikään kuin 

”varamiehenä” jos suojeluvalvoja sitä tarvitsee. Tämä ratkaisu poistaisi yksintyöskentelyn 

ongelman ja sen, että henkilökunnan lisääminen ei olisi tarpeellista. 

Toiseksi suurimman riskiluvun sai riski ”epätietoisuus tilanteissa ja niissä toimiminen 

virheellisellä tavalla = 9 keskitaso/kohtalainen”. Ongelmaksi muodostuu tässä riskissä se, että 

henkilö toimii epätietoisuudessaan tilanteissa virheellisellä tavalla ja näin ollen aiheuttaa 

itsensä tai toisen vaaraan. Riskiluku pysyi kuitenkin suhteellisen matalalla, koska 

suojeluvalvojat ovat käyneet erilaisia koulutuksia ennen työtehtävän aloittamista kuten 

hätäensiapukurssin, sähköensiapukurssin ja alkusammutuskurssin. Melkein kaikilla löytyy myös 

taustalta kokemusta vapaapalokunnan toiminnasta, joten suurimmalle osalle erilaiset 

tilanteet ovat tuttuja. Suojeluvalvojan operointialueen ja toimenkuvan ollessa kuitenkin hyvin 

laaja, aiheuttaa se etenkin uusille työntekijöille epävarmuuden. Kirjallisia ohjeistuksia on 

mutta osa puuttuu, joten korjaavina toimenpiteinä kyseiselle riskille on puuttuvien 

ohjeistuksien luominen. Puuttuvat ohjeistukset valmistaa opinnäytetyön kirjoittaja, mutta 

niitä ei tässä raportissa tulla esittämään. Puuttuvat ohjeistukset keskittyvät sähkötilapaloihin 

ja virven käyttämiseen hätätilanteessa. Kyseisessä riskissä on erityisen tärkeää panostaa 

uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, jotta poikkeustilanteissa toimiminen muuttuisi 

mahdollisimman varmaksi. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen riskiluvuksi saatiin ”6 

matala/pieni”. 

Kolmanneksi suurimman riskiluvun sai ”korkealla työskennellessä mahdollisuus putoamiseen = 

8 keskitaso/kohtalainen”. Todennäköisyys riskissä jäi kuitenkin epätodennäköiseksi, koska 

hälytys- tai pelastustilanteita korkealla tapahtuu erittäin harvoin ja kun tapahtuu niin yleensä 

pelastuslaitos hoitaa nämä. Tilanteen kuitenkin tapahtuessa ja suojeluvalvojan toimiessa on 

tällä tarvittavat henkilösuojaimet korkealla työskentelyyn mukana. Korjaaviksi toimenpiteiksi 

ehdotuksena olisi, että aloitettaisiin käymään kyseisten tilanteiden varalle säännöllisiä 

harjoituksia. 
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4.3 Riskienarviointi suojeluvalvojan työhön aluesuojelussa 

Kolmantena suojeluvalvojan työnkuvaa kuuluu aluesuojelu eli lähinnä vartioinnin kaltaiset 

tehtävät. Suojeluvalvoja vastaa koko Kaukaan tehdasalueen vartioinnista ja tämän 

operointialue on esitetty aiemmassa luvussa kuviossa (kuvio 2) ”Kaukaan tehdasalue ja 

suojeluvalvojan operointialue”. Tehtävään kuuluu aktiivinen alueen tarkkailu ja erityisesti 

aita-alueen kiertäminen. Tehdasalue on aidattu kokonaan ja sinne käynti luvattomilta on 

ehdottomasti kielletty. Kaikilla suojeluvalvojilla on voimassa oleva vartijakortti ja alueen 

tarkkailu tapahtuu pääsääntöisesti autolla, kameroilla ja jalkaisin. Alla olevassa kuviossa 

(Kuvio 9) nähtävillä riskienarviointi suojeluvalvojan työhön aluesuojelussa. 

 

Kuvio 9 Riskienarviointi aluesuojelussa 

 

Suurimmat riskiluvut tässä riskienarvioinnissa sai ”alueelle tunkeilijat yleensä hyvin 

arvaamattomia tapauksia (väkivalta)”, ”paljon liikkumista ympäri tehdasaluetta vuodenajasta 

riippumatta (liukastuminen, kompastuminen, kaatuminen) ” ja ”liikenneonnettomuus. 

Suojeluvalvoja kohtaa työssään tehdasalueelle tunkeilijoita, joista voi aiheutua työntekijälle 

väkivallan uhkaa (riskiluku = 12 keskitaso/kohtalainen). Suurin osa alueelle tunkeilijoista ovat 

yleensä hyvin arvaamattomia tapauksia, kuten humaltuneita, huumeiden vaikutuksen alaisia, 

ilkivallantekijöitä tai jopa järjestäytyneen rikollisuuden henkilöitä. Ongelmaksi tässä tulee se, 

että suojeluvalvoja pääpiirteissään toimii aina yksin muulloin kuin päiväsaikaan. Luonnollisesti 
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myös alueelle tunkeilijat välttävät usein päiväsaikaa ja tulevat hämärän saapuessa. 

Korjaavana toimenpiteenä tähänkin riskiin toimisi varahenkilön nimeäminen jokaiseen 

vuoroon tehdaspalokunnasta, samalla tavalla kuin aiemmassa riskienarvioinnissa (Kuvio 8). 

Tilanteen sattuessa suojeluvalvoja ei jäisi yksin vaan pystyisi hälyttämään avukseen nimetyn 

henkilön. Tilanteissa myös oman arvion käyttäminen tulee todella tärkeäksi mutta 

suositeltavaa olisi, että niihin ei mentäisi ikinä yksin, vaan odotetaan virkavallan saapumista 

tai varahenkilön kanssa. Kyseisten toimenpiteiden jälkeen riskiluku arvioitiin tasolle ”6 

matala/pieni”. 

Toiseksi suurimman riskiluvun sai ”paljon liikkumista ympäri tehdasaluetta vuodenajasta 

riippumatta (liukastuminen, kompastuminen, kaatuminen) = 9 keskitaso/kohtalainen”. 

Aluesuojelu vaatii suojeluvalvojalta paljon liikkumista ympäri tehdasaluetta vuodenajasta 

riippumatta, jolloin etenkin talvella ilmenee liukastumisen riski. Pääosin tämä operoi aluetta 

ajoneuvollaan, mutta myös jalkaisin. Kehitysehdotuksena olisikin, että tavalliset 

turvajalkineet korvattaisiin jalkineilla, joissa mahdollisuus säätää nastat päälle tai pois. 

Lopullinen riskiluku tippuisi tasolle ”6 matala/pieni”. 

Kolmantena riskinä on ”liikenneonnettomuus = 9 keskitaso/kohtalainen”. Alueella liikkuu 

paljon erilaisia kulkuneuvoja, kuten rekkoja, trukkeja, kurottajia, kuorma-autoja ja 

henkilöautoja, joten tehdasalueen liikenne on välillä hyvinkin vilkasta. Suojeluvalvojan 

työhön kuuluu paljon autolla liikkumista, joten liikenneonnettomuudet ovat riskinä. Tällä 

hetkellä alueella on nopeusrajoituksia ja kaikilla suojeluvalvojilla on todella hyvä 

aluetuntemus, eli tiedostetaan pahimmat riskipaikat. Ehdotuksena olisi, että siirryttäisiin 

käytäntöön missä huomiovilkut olisivat aina päällä tehdasalueella hämärän tultaessa. Tällä 

keinolla pystyttäisiin kiinnittämään erityistä huomiota etenkin riskipaikoilla liikkumiseen, eli 

kurottajien ja trukkien keskuudessa. Tällä hetkellä ohjeistus on, että huomiovilkut on 

kytkettävä päälle vain sahan tehdasalueella, mutta tämän voisi soveltaa myös muualle 

alueelle. Toinen kehitysehdotus olisi, että jokaisen vuoron päätyttyä, jos auto on likainen se 

tulisi ajaa alueella sijaitsevan autopesukoneen läpi. Tällä varmistaisimme erilaisten valojen 

näkyvyyden. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen riskiluvuksi arvioitiin ”6 matala/pieni”. 

Riski ”terrorismi” sai riskienarvioinnista riskiluvun ”5 keskitaso/kohtalainen”, jossa nykyinen 

varautuminen on tarvittavalla ja mahdollisella tasolla, joten korjaavia toimenpiteitä ei 

tarvittu.  

4.4 Havainnoinnin tulokset pääportilla 

Havainnointi pääportilla suoritettiin opinnäytetyön kirjoittajan työharjoittelun ja kesätyön 

ohella ja se oli luonteeltaan osallistuvaa. Tutkija osallistui pääportille kuuluviin eri 

työtilanteisiin. Muistiinpanoja havainnoista kerättiin kannettavalle tietokoneelle.  
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Pääportilla havainnointia suorittaessa huomattavaa oli, että työ sisälsi paljon asiakaspalvelua. 

Tehtaalle tulevat kuorma-autoilijat, urakoitsijat ja vierailijat kulkevat kaikki pääportin kautta 

lupa-asioiden takia, jolloin tapaamisia tapahtuu päivittäin hyvinkin paljon. Havainnoinnin 

suorittamisen aikana asiakaspalvelutiskin turvalasi oli puutteellinen, eikä se suojannut 

työntekijöitä esimerkiksi infektioilta. Tämä puute huomattiin myös POA-työpajassa ja näin 

ollen kehittämisehdotuksena mainittiinkin paremman turvapleksin asentaminen 

aikaisemmassa kuviossa (Kuvio 7). 

Työpäivät olivat pääportilla työskentelijälle 8,5 h mittaisia ja työpisteeltä poistuminen 

esimerkiksi pienelle tauolle (lukuun ottamatta ruokataukoa) oli yleensä hankalaa. Suurin osa 

työajasta kului samalla penkillä istuessa, joka puolestaan voi olla pidemmän päälle haitallista 

tuki- ja liikuntaelimille. Työtasot ovat kylläkin motorisoituja, eli niiden korkeutta pystyi 

säätelemään, mutta ei kuitenkaan niin, että ne mahdollistaisivat seisonta työskentelyn, joka 

olisi hyvää vaihtelua istumiseen. Pääosin eri laitteistojen lyhyet johdot estivät työtasojen 

säätelyn niin korkealle. 

4.5 Havainnoinnin tulokset pelastus- ja hälytystehtävässä 

Pelastus- ja hälytystehtävässä suoritettiin havainnointia ilman osallistumista. Havainnoinnin 

suorittaja havainnoi tapahtumia suojeluvalvojan autosta, kun itse suojeluvalvoja suoritti 

tehtäväänsä. Muistiinpanoja havainnoista kerättiin kannettavalle tietokoneelle kirjoittaen. 

Isoin ja ehkä merkittävin havainto työturvallisuuden kannalta oli, että suojeluvalvoja toimii 

usein työtehtävissään yksin. Kaikissa suojeluvalvojan työtehtävissä virka-ajan ulkopuolella 

toimitaan yksin ja näin ollen riskit kasvavat. Yksintyöskentelyn ongelma tuli esille myös 

jokaisessa riskienarvioinneissa, joten tarve varahenkilön nimeämiselle on olemassa, kuten 

aikaisemmissa alaluvuissa mainittiin kehittämisehdotuksien kohdalla.  

Havainnoinnista paljastui myös se, että koska kyseisiä poikkeustilanteita tapahtuu 

suhteellisen harvoin ja kun se tapahtuu, niin osalla työntekijöistä alkaa hätiköinti. 

Ylimääräinen hätiköinti aiheuttaa tilanteen suorittamiselle epävarmuutta ja sen, että tärkeitä 

asioita tulee hoidettua väärissä järjestyksissä. Säännöllisten yhteisten harjoituksien 

järjestäminen ei luultavasti siis olisi pahitteeksi, jotta eri tilanteiden sattuessa työntekijällä 

olisi varmempi olo sitä suorittaessa.  

4.6 Havainnoinnin tulokset aluesuojelussa 

Kuten pelastus- ja hälytystehtävien osalta myös aluesuojelussa suoritettiin havainnointia 

ilman osallistumista. Tämä pääosin siksi, että tutkijalla ei ollut tarvittavaa ammattitaitoa 

aluesuojelun vaatimiin tehtäviin. Havainnointi tapahtui suojeluvalvojan ajoneuvon sisältä, 

muistiinpanoja kirjoitellen kannettavalle tietokoneelle. 
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Havainnoinnista kävi ilmi se, että suojeluvalvojan työ pitää todella paljon sisällään 

ajoneuvolla kulkemista ympäri tehdasaluetta. Aluesuojelu hoidetaan pääsääntöisesti 

ajoneuvon kanssa ja hälytystehtäviin liikkuminen myös. Tehdasalueella liikennettä on todella 

paljon ja vaarallisia kohtia löytyy. Hälytyksen tullessa yleensä tilannenopeudet tehdasalueella 

kasvavat ja tämän myötä myös riskit. Työntekijöiden kanssa on sovittu, että oli tilanne mikä 

tahansa, niin tehtaan nopeusrajoituksia noudatetaan. Tärkeää on siis muistaa, että 

tilannenopeudet pysyvät sallituissa rajoissa, koska suojeluvalvojan ajoneuvo ei ole tällä 

hetkellä hälytysajoneuvo. 

4.7 Tulosten yhteenveto 

Tulosten yhteenveto alaluvussa käydään läpi riskienarvioinneista ja havainnoinneista saatuja 

lopputuloksia ja miten ne tukevat toisiaan. Molempien menetelmien osalta tulokset jaettiin 

kolmeen eri suojeluvalvojan työtehtävään, jotta niistä saataisiin mahdollisimman selkeitä. 

Huomattavaa oli, että jo tällä hetkellä suojeluvalvojien työturvallisuus on suhteellisen hyvällä 

tasolla. Työturvallisuusvarusteet ja työvälineet on suunniteltu suojeluvalvojien tarpeisiin 

kuuluviksi ja vain pieniä puutteita oli havaittavissa. Suojeluvalvojat ovat myös käyneet useita 

erilaisia koulutuksia/harjoituksia erilaisten poikkeustilanteiden varalle, joten myös työhön 

perehdyttäminen vaikuttaisi olevan hyvällä tasolla. Uusille ja kokemattomille suojeluvalvojille 

pyritään järjestämään aina tarvittavat koulutukset, ennen kuin tämä alkaa toimia 

tehtävässään yksin. Opinnäytetyöhön annetut kehittämisehdotukset ovat kokonaan 

opinnäytetyön kirjoittajan keksimiä ja kaikkien niiden toteuttamismahdollisuuksista ei voida 

olla varmoja. Kehittämisehdotuksien täytäntöönpanosta päättää lopulta Kaukaan tehtaan 

turvallisuusorganisaatio. 

Vaikka voidaankin todeta, että suojeluvalvojien työturvallisuus on hyvällä tasolla, myös 

muutamia kehittämiskohteita löytyi. Suurimmaksi ongelmaksi eri työtehtävissä osoittautui 

yksintyöskentelyn riski, joka olisi kuitenkin mahdollista poistaa nimeämällä suojeluvalvojan 

tueksi ”varamies” tehdaspalokunnasta poikkeustilanteen kohdatessa. Yksintyöskentelyn lisäksi 

kehittämiskohteita löytyi koulutuksien, säännöllisten harjoituksien ja 

työturvallisuusvarusteiden lisäämiseen liittyen. Puutteita oli myös havaittavissa kirjallisten 

ohjeistuksien osalta. Ohjeistukset eri tilanteiden varalta toimivat hyvänä muistutuksena 

työntekijöille, ketkä ovat etenkin kokemattomia ja uusia. Tilanteissa toimiminen virheellisellä 

tavalla voi aiheuttaa riskin suojeluvalvojien työturvallisuutta tai ulkopuolista henkilöä 

kohtaan. Tässä opinnäytetyössä huomattavaa oli myös ”Virve-ohjeistuksen” ja ”Sähkötilapalo 

ohjeistuksen” puutteet. Toimeksiantajan kanssa päätettiin, että puuttuvat ohjeistukset 

valmistaa opinnäytetyön kirjoittaja, mutta niitä ei tähän raporttiin liitetty.  

Näiden lisäksi pääportilla oli havaittavissa muutamia rakenteellisia puutteita kuten 

turvapleksin ja lyhyiden laitteistojohtojen osalta. Lyhyet laitteistojohdot vaikuttavat 
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moottorisoitujen tasojen säätelyyn rajoittavasti, eikä näin ollen vaihtoehtoinen työasento ole 

mahdollinen (esim. seisontatyöskentely). Turvapleksillä asiakaskontaktit vähenisi minimiin ja 

työskentelytila muuttuisi suljetuksi. 

5 Pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön prosessin eri vaiheita. Aiheena tämä opinnäytetyö 

oli erittäin mielenkiintoinen ja käytännönläheinen, joten sen laadinta sujui yleisesti ottaen 

hyvin. Mielenkiintoa ja motivaatiota opinnäytetyötä kohtaan lisäsi myös se, että 

toimeksiantajalla oli aito halu kehittää yhteistyössä suojeluvalvojien työturvallisuutta. 

Riskienarviointi suojeluvalvojan työhön puuttui kokonaan, joten tarve sille oli olemassa. Työtä 

tehtiin hyvässä yhteistyössä toimeksiantajien kanssa ja sillä saatiin tuotettua uutta tietoa ja 

kehittämisehdotuksia suojeluvalvojien työturvallisuutta kohtaan.  

Tietoa opinnäytetyön aiheesta oli paljon saatavilla erinäisistä lähteistä, joten se ei koitunut 

ongelmaksi. Tarkoituksena oli löytää riskienarvioinnin avulla kehitysehdotuksia 

suojeluvalvojan työhön ja siinä onnistuttiin. Vaikka suojeluvalvojan työ onkin hyvin laaja ja 

ilmeni, että työturvallisuuden taso on jo nyt hyvällä tasolla, niin onnistuimme silti löytämään 

muutamia hyödyllisiä kehittämisehdotuksia. Erityisesti POA-työpajan järjestäminen ja 

pitäminen oli positiivinen kokemus. Työpajan avulla saatiin opinnäytetyöhön arvokasta 

lisätietoa tueksi itse suojeluvalvojien ja johtoportaan näkökulmasta, josta ilmeni uusia 

löydettyjä riskejä. Tavoitteena oli kehittää suojeluvalvojien työturvallisuutta jokaisella osa-

alueella ja muutamia kehittämisehdotuksia onkin otettu jo käyttöön toimeksiantajan 

toimesta. Toivon mukaan opinnäytetyön myös muista tuloksista on hyötyä UPM:lle, jotta 

suojeluvalvojien työturvallisuutta pystyttäisiin kehittämään. 

Suurimmat haasteet tässä opinnäytetyössä aiheutuivat ajanpuutteesta ja maailmalla 

vallitsevasta covid-19 pandemiasta. Työpajan pitäminen ja lupa-asioiden hoitaminen koitui 

hieman hankalaksi UPM:n omien turvallisuusohjeistuksien vuoksi mutta loppujen lopuksi 

saimme toteutettua ne kuitenkin keinoja soveltamalla. Haasteista huolimatta suojeluvalvojat 

ja johtoporras olivat sitoutuneet aktiivisesti auttamaan opinnäytetyön erinäisissä vaiheissa, 

joten kokonaisuutena opinnäytetyö sujui kuitenkin mutkattomasti. Toimeksiantajille ja muille 

osallistuneille iso kiitos, kyseisen opinnäytetyön mahdollistamiselle. 

Opinnäytetyössä on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemaa hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Keskeisessä osassa tässä ovat huolellisuus, rehellisyys ja 

tarkkaavaisuus. Opinnäytetyössä on noudatettu tieteellisiä kriteereitä ja sen tulosten 

julkaiseminen tapahtuu avoimesti ja vastuullisesti. Muiden tutkijoiden töihin ja eri lähteisiin 

viittaaminen tapahtuu kriteereiden mukaisesti. Tutkimuslupien hankinta on tehty ja 
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varmistettu jo ennen koko tutkimusprosessin aloitusta. Jokaisella tutkijalla on vastuu hyvän 

tieteellisten käytännön noudattamisesta (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012). 
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