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OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 
 
 

1. Johdanto 
 

Onnettomuus voi tapahtua paikassa tai olosuhteissa, jolloin apu ei ole nopeasti 
saatavissa. Monien onnettomuuksien syntyminen voidaan ehkäistä turvatoimenpitein 
eli jotakin voidaan tehdä onnettomuuksien ehkäisemiseksi jo ennakolta.  
     Ammatin opettamisen yhteydessä joutuu kohtaamaan monia asioita tai tilanteita, 
jotka liittyvät läheisesti myös työturvallisuusosaamiseen. Ammatinopettajan tulee olla 
tietoinen oman ammattialan vastuista ja velvollisuuksista. Ne liittyvät myös läheisesti 
opetukseen ja opetuksen ohjaamiseen.  

Tämä työturvallisuusopas käsittelee ammatinopettajan työturvallisuuteen liittyviä 
lähtökohtia vain pääpiirteittäin ja suhteellisen laaja-alaisesti. Tämä ohjeisto ei 
myöskään voi olla täydellinen, koska työsuojeluun liittyvät asiat ovat vain osittain 
pysyviä. Vaara- ja riskitekijät muuttuvat jatkuvana prosessina, joten on suotavaa 
tutustua tämän lisäksi oman ammattialasi työturvallisuusmääräyksiin ja säädöksiin. 
Työturvallisuus kannattaa ottaa myös harrastukseksi, sillä se liittyy työn lisäksi myös 
vapaa-aikaan.    
 
  

2. Työturvallisuuslaki 
 

Kaikkia ammatti-ihmisiä koskeva keskeinen asiakirja on työturvallisuuslaki. Siihen on 
tiivistetty jokaista työntekijää ja työnantajaa koskevat yleiset vastuut ja velvollisuudet 
ja työturvallisuutta koskevat keskeiset asiat. Se on syytä tuntea jokaisen 
ammatinopettajan tehtävään tai työsuhteeseen katsomatta. Sen lisäksi on syytä tuntea 
myös omaa ammattialaa koskevat erillislait ja -määräykset, jotka on määritelty 
alakohtaisissa työsuojelun erityismääräyksissä ja -ohjeissa. Työturvallisuuslain 
merkitystä korostaa myös se, että työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut työpaikkaa 
koskevat säännökset on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikalla. 
     Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua 
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työssä ja työympäristöstä johtuvia 
työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja (Työturvallisuuslain 1 luku/§ 1). 
     Oikea asennoituminen työturvallisuuteen ja opiskelijoiden ja muiden työntekijöiden 
hyvinvointiin on osa ammattitaitoa ja osoitus niin henkisestä kuin fyysisestä 
kypsymisestä.  
 



 

 
     Vuoden 2003 alusta voimaan astunut työturvallisuuslaki (738/2002) nostaa 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 (laki löytyy 
Suomen säädöstietopankin säädöstietokannasta osoitteesta www.finlex.fi/fi/).  
     Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta tunnistaa ja arvioida työhön 
liittyvät ja siitä aiheutuvat vaarat. Velvollisuuksia säädetään myös työntekijöille. 
Työntekijää pidetään aktiivisena toimijana, jonka tulee käytettävissään olevin keinoin 
huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työpaikka koskevat 
säännökset tulevat sovellettavaksi toimialasta riippumatta kaikilla työpaikoilla.  
     Laissa painotetaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä 
työntekijöille annattavan opastuksen ja perehdyttämisen merkitystä. Lain perusteluissa 
huomiota kiinnitetään myös ikääntymiseen; työntekijän työkyky halutaan turvata koko 
työuran ajan työympäristöä ja työoloja parantamalla.  
     Lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa 
tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. 
Lakia sovelletaan edellä tarkoitetun lisäksi myös: 
1) oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksessa; 
2) työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työhön; 
3) kuntoutukseen liittyvään työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan; 
4) rangaistusta suorittavan henkilön työhön; 
5) huolto- tai muussa siihen verrattavassa laitoksessa hoidettavan tai 

pidettävän henkilön työhön ja työtoimintaan;  
6) asevelvollisen ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan työhön; 
7) siviilipalvelusta suorittavan työhön: 
8) sopimuspalokuntaan kuuluvan pelastustoimintaan vapaaehtoisesti 

osallistuvan henkilön työhön; ja 
9) muuhun työhön sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.   

     Työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä 
työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa 
työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin 
järjestelyihin. 
     Työn suorittajaan tai toimintaan osallistujaan on sovellettava, mitä tässä laissa 
sovelletaan työntekijään. Milloin oppilas tai opiskelija opiskeluun liittyen suorittaa 
työtään tai työharjoittelua taikka tutustuu työelämään työpaikalla oppilaitoksen 



 

ulkopuolella, on oppilaitoksen ja työn vastaanottajan velvoitteisiin sovellettava, mitä 
säädetään vuokratyöstä (lain 3 §).    
     Joka johtonsa ja valvontansa alaisena käyttää toisen palveluksessa oleva työvoimaa 
(vuokratyö), on työn aikana velvollinen noudattamaan tämän lain työnantajaa koskevia 
säännöksiä.   
     Lakia sovelletaan myös työhön, jota työntekijä sopimuksen mukaan tekee kotonaan 
tai muussa valitsemassaan paikassa, työnantajan kodissa taikka työnantajan 
osoituksesta muun henkilön kodissa tai näihin liittyvissä olosuhteissa.  

 
 

3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 
 

Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, jossa 
asetetaan vähintään toimintapolitiikka, mutta se voi olla myös pidemmälle viety 
toimintasuunnitelma. Toimintaohjelman muodosta päättää työnantaja ja sen tavoitteet 
on otettava huomioon kaikkien työorganisaation osien kehittämisessä ja suunnittelussa. 
Työturvallisuus on järjestettävä kuten mikä tahansa muu tulokseen tähtäävä työ.  
Tutustuessasi harjoitteluoppilaitokseen, tutustu myös oppilaitoksen 
työturvallisuustoimintasuunnitelmaan tai -ohjelmaan.   

 
 

4. Uusi oppimis- ja työympäristö ja työturvallisuus 
 

Opettajan (työnantajan edustaja) on annettava oppijalle/harjoittelijalle (työntekijälle) 
riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että oppijan 
ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen (laki 2002/738/§ 14): 

1) oppija perehdytetään riittävästi opittavaan työhön, opiskelupaikan 
työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin 
työvälineisiin ja niiden käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti 
ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävän muuttuessa sekä 
ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön 
ottamista; 

2) oppijalle annettaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen 
estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 
haitan tai vaaran välttämiseksi; 

3) oppijalle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

4) oppijalle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 
 

Muista! Opettaja luokitellaan myös työturvallisuus asioissa työnjohtotason henkilöksi. 
 

 



 

5. Oppijan ohjaaminen 

Aloittaessasi opetusharjoittelujaksoa, tutustu harjoitteluoppilaitoksen 

 opintokokonaisuuden toteutusta, käy ohjaavan opettajan kanssa valitsemasi 
ku

 

6. Suojavälineet ja suojavaatetus 
 

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu 

ukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan 
hä

ä 

.1 Kuulosuojaimet 
 

Henkilökohtaiset kuulosuojaimet ovat tehokas tapa estää melua vahingoittamasta 

.2 Silmien suojaimet 
 

Silmiin kohdistuvia tapaturmia voivat aiheuttaa esimerkiksi hiukkaset, pöly, 

 

työturvallisuussuunnitelmaan. Selvitä ensiapuvälineiden sijoitus, turvahuuhtelupaikat 
(esim. silmähuuhtelu varusteet), lähimmät vammautuneen kuljettamiseen tarkoitetut 
paarit, alkusammutuskaluston sijoittelu ja pääkytkimen- sekä ilmastointikytkimen 
sijoitus. 

Ennen
rssin/opintojakson keskeiset työturvallisuusasiat. Ne ovat usein myös opetukseen 

kuuluvia ydinkohtia. Selvitä myös ohjaavan opettajan kanssa, mikäli tarpeen, 
minkälaisia eri työtehtävien vaatimia suojaimia ja suojavaatetusta oppijasi käyttävät 
kussakin työtilanteessa.  

 

vastaava varuste, silloin kun työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen 
suorittaminen sitä edellyttävät ja se on välttämätöntä tapaturman tai sairastumisen 
vaaran välttämiseksi (laki 2002/738/15 §).   

Työntekijän huolellisesti ja ohjeiden m
nelle (15§:n) mukaisesti antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän 

on työssään käytettävä asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa.   
     Henkilökohtaisilla suojavälineillä tarkoitetaan välineitä ja varusteita, joita työntekij
käyttää suojaamaan häntä tapaturmalta ja sairastumisen vaaralta työssä. Valitse suojain 
huolella, sillä väärin valittu suojain voi jopa lisätä vaaralle altistumista. Käytä 
ainoastaan CE-merkittyjä suojaimia. CE-merkki on tuotteen valmistajan vakuutus, että 
tuote täyttää sitä koskevat EU:n suojainten laatua koskevat vaatimukset.   
 
 
6

kuuloa. Kuulosuojaimia on kahta tyyppiä: kupusuojaimia ja tulppasuojaimia. 
Kuulosuojaimia tulee käyttää aina kun melutaso ylittää 85 dB. Kuulosuojain vaimentaa 
melua sen käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Kuulosuojain toimii vain siinä 
tapauksessa, jos sen vaimennuskyky on riittävän tehokas ja että sitä käytetään koko 
melussa oloajan, muuten kokonaissuojaus heikkenee. Akuuteissa ja lyhytaikaisissa 
tilanteissa voidaan hetkellisiltä meluhuipuilta suojautua myös sitä varten suunnitelluilla 
kertakäyttötulpilla. Erityisen voimakkaassa melussa kannattaa käyttää yhdistettynä 
tulppa ja kupusuojaimia. 
 
 
6

kemikaalit, iskut, optinen säteily, kuumuus ja kylmyys. Silmiensuojaimia on useita eri 
tyyppejä: suojalaseja, kasvojensuojaimia sekä suojainyhdistelmiä. Sangallisissa 
silmiensuojaimissa tulee olla sangoissa sivusuojat ja sangat voivat olla pituudeltaan 
säädettävät. Silmien suojaimissa voi olla joko molemmat silmät peittävä yksi suuri 
linssi tai molemmille silmille omat linssit. Linssien huurtumisen estämiseksi naamion 



 

kehyksissä on rei´itys tai peitetyt tuuletusaukot. Naamiosuojaimen tulee asettua tiiviisti 
kasvoille. Likaiset ja naarmuuntuneet linssit haittaavat näkemistä erityisesti tarkkuutta 
vaativissa töissä, ja voivat näin aiheuttaa turvallisuusvaaran. Hitsaustyössä tulee 
huolehtia, että käytetään oikean mallisia suojaimia kuhunkin työtehtävään ja 
tarkistetaan niiden kunto aina ennen työn aloittamista. Esimerkiksi kaarihitsauksessa 
tulee suojautua myös säteilyltä, joka voi aiheuttaa säteilyvammoja myös muualle 
kehoa.  
 
 
6.3 Hengityssuojaimet 

 
Hengityssuojaimia tarvitaan hyvänlaatuisen hengitysilman saamiseksi silloin, kun 

.4 Suojakypärä 
 

Suojakypärä suojaa päätä putoavilta esineiltä, kolhuilta, puristukselta ja hiusten 

.5 Suojavaatetus 
 

Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu 

 ja sen 

ilmassa esiintyy haitallisia epäpuhtauksia, kuten pölyjä, höyryjä, kaasuja, hapenpuutetta 
ja bakteereja tai levitetään niitä oman hengitysilman mukana. Hengityssuojaimet 
jaetaan kevytsuojaimiin, puolinaamareihin, kokonaamareihin ja moottoroituihin 
hengityssuojaimiin. Hengityssuojan tehokkuus edellyttää, että naamari on asetettu 
tiiviisti kasvoille tiiviisti varsinkin silloin, kun päätä käännetään nopeasti. Suojaimen 
tiiveyttä kannattaa kokeilla painamalla suojainta kämmenellä ja puhaltamalla 
suojaimen läpi. Suojaimen teho heikkenee, jos reunavuotoja ilmenee. Hihnat tulee 
säätää niin, ettei naamari kuitenkaan paina kasvoja liian paljon. Kevytsuojaimet ovat 
kertakäyttöisiä, joten niitä ei voi puhdistaa tai käyttää uudelleen niiden tukkeuduttua. 
 
 
6

takertumiselta. Käytä suojakypärää aina silloin kun työturvallisuusmääräykset niin 
edellyttävät. Pakolliset kypäränkäyttötilanteet ovat yleensä metsä- ja raivaustyömaat, 
rakennus- ja maanrakennustyömaat, voimalinja- ja sähköasennustyömaat, korkeilla 
paikoilla ja tunneleissa tapahtuvat asennustyöt ja työmaat, joissa on putoamisvaara tai 
muu päänvammoja aiheuttava putoavien esineiden vaara olemassa. Suojakypärä on 
yleensä säädettävä ja sen ohessa voidaan käyttää erilaisia lämpö- ja melu- ja muita 
suojaimia. Kypärän sisäpuolelle on kiinnitetty panta ja siihen päähihnat. Sisäosat 
vaimentavat iskua ja jakavat sen koko päänalueelle. Pään ja kypärän väliin jää vapaa 
ilmatila on tärkeä, sillä huomattava osa elimistön lämmönvaihdosta tapahtuu pään 
kautta. Kypärän lujuus on laskettu niin, että se kestää saman iskun kuin niskanikamasi. 
Kypärän turvallisen käyttöiän voi arvioida valmistajan antamien ohjeiden perusteella. 
Kypärä on suhteellisen kevyt käyttää ja sen painoon tottuu suhteellisen nopeasti.  
 
 
6

tapaturmavaraa. Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa 
työnantajan hänelle (laki 2002/738/15 §) antamia suojaimia ja muita varusteita. 
     Työvaateelle asetetaan useita vaatimuksia. Siinä on oltava liikkumisväljyyttä
on suojattava kylmältä, kuumalta, pölyltä, kosteudelta, lialta ja kemikaaleilta. 
Työvaatteissa ei saa olla roikkuvia nauhoja ym., etteivät ne tartu koneisiin tai laitteisiin. 
Liiallinen vaatemäärä tekee työnteosta epämiellyttävän. Valitse ulkotyössä työvaate 
sään ja työn mukaan. Kannattaa tarkistaa CE-merkinnät myös työvaatteissa. 
 



 

6.6 Suojakäsineet 

uojakäsineet suojaavat käsiä mekaaniselta rasitukselta, kemikaaleilta, 

 lääkäri on sanonut: ”kädet ovat ihmisen ulkoinen aivo”. Me emme anna 

.7 Turvajalkineet 
 

Oikein valitulla turvajalkineella voidaan estää useimmat varvas- ja jalkapohjavammat 

 
S
tartuntataudeilta, kuumalta ja kylmältä sekä kosteudelta. Kädet voivat olla myös alttiita 
sähkön ja tärinän aiheuttamille vaaroille. Ruhjeet, kiertymä, viilto- ja leikkuuhaavat, 
palovammat ja syöpymät ovat varsin yleisiä käsivammoja. Valinnassa on 
varmistettava, että suojakäsineet ovat oikean kokoiset ja sopivat käyttötarkoitukseensa. 
Erityistarkoituksiin tarkoitettujen käsineiden käyttö vaatii totuttelua, koska käsineet 
vähentävät tuntoherkkyyttä ja tarkkuutta. Suojakäsineet eivät saa tehdä käsistä 
kömpelöitä.  
     Eräs viisas
työssämme käsille sitä arvoa, kuin mikä niille kuuluisi, ennen kuin menetämme ne tai 
osia niistä. 
 
 
6

sekä pienentää liukastumisvaaraa. Turvajalkineiden perusmallit ovat puolikenkä, 
varsikenkä ja saapas. Puolikenkä sopii hyvin sisäkäyttöön. Varsikenkä tukee paremmin 
ja suojaa nilkkaa nyrjähdyksiltä. Nauhakiinnitys antaa yleensä parhaan tuen. Saapas 
suojaa myös säärtä ja pohjetta. Kuivaa jalkineet työpäivien välillä. Käytä vaihtoparia ja 
vuorottele jalkineita aina joka toinen päivä. Kemikaalit haurastuttavat kumijalkineita. 
Jalkineet on syytä puhdistaa aina käytön jälkeen. Ne on säilytettävä paikassa, jossa ne 
kuivuvat sisältä käyttöjen jälkeen. Kaikki jalkineet kuivataan enintään 37 asteen 
lämmössä. (ks. www.mela.fi). 
 
 
6.8 Korut ja pitkät hiukset 

 
Ota pois kaulakorut, sormukset, ja ranneketjut/-renkaat silloin kun ne aiheuttavat 

jattava sitomalla tai keräämällä hiusverkkoon/lakin alle. 

 

ylimääräistä vaaraa tai haittaavat muuten työsuoritusta. Korut voivat johtaa sähköä, 
aiheuttaa valokaaria tai juuttua kiinni laitteisiin tai joutua paikkoihin, joissa ne ovat 
vaaraksi muille. Tällaisia ammatteja, joissa korut muodostavat vaaratekijöitä, löytyy 
yllättävän paljon. Niitä ovat esimerkiksi terveydenhoitoala, metallien hitsausala, ilma-
alusten asennustyöt, jne.   
     Pitkät hiukset on suo
Hiukset voivat juuttua kiinni laitteisiin tai liikkuviin osiin. On ammatteja, joissa hiukset 
muodostavat hygienia-ongelmia ja välitöntä vaaraa kuten, elintarviketuotanto, hotelli- 
ja ravintolapalvelutyöt, elektroniikka- ja hienomekaniikkatuotantotyö, ilma-alus-
huoltotyöt jne. Suojaamattomien pitkien hiuksien pitäminen siistinä ja puhtaana on 
monissa ammateissa lähes mahdotonta.   

http://www.mela.fi/


 

 
7. Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus 

 
Työssä saadaan käyttää vain sellaisia koneita, työvälineitä ja muita laitteita, jotka ovat 
niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia 
ja tarkoituksenmukaisia. Myös niiden oikeasta asennuksesta sekä tarpeellisista 
suojalaitteista ja merkinnöistä on huolehdittava. Koneiden, työvälineiden ja muiden 
laitteiden käyttö ei muutenkaan saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville 
työpaikan työntekijöille tai muille työpaikalla oleville henkilöille.   

Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on käytettävä, hoidettava ja huollettava 
asianmukaisesti. Pääsyä koneen tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden 
rakenteen, sijoituksen, suojausten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla. 
Huolto-, säätö-, korjaus-, puhdistus., häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varauduttava 
niin, että ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai 
terveydelle (laki 2002/738/§ 41). Pidä työkoneet kunnossa. Tarkista koneiden kunto 
säännöllisesti. Korjaa vaaraa aiheuttavat viat välittömästi. Korjaa vaarattomat viat 
löysempinä aikoina. Silloin ne eivät aiheuta vielä kovempaa kiirettä kiireaikoina. 
Muista, turha kiire on tapaturmien äiti.  

Tutustu koneiden ja laitteiden työturvallisuusohjeisiin tai -kortteihin (jos on 
käytettävissä). Työturvallisuuslaki määrää, että kaikkiin koneisiin on oltava käyttö- ja 
turvallisuusohjeet ja jollei ne on laadittava asiantuntijoiden avustuksella ennen 
koneiden tai laitteiden käyttöön saattamista. On oltava tietoinen sellaisiin tilanteisiin 
liittyvistä riskeistä, joissa useita henkilöitä työskentelee samassa työpisteessä. Kerro 
aina oppijoille mitä ollaan tekemässä. Ohjaa aina käyttämään henkilökohtaisia 
suojaimia ja asiallista työvaatetusta, jos työturvallisuusohjeistus sen vaatii. Toimi myös 
itse esimerkkinä oppijoillesi.  

Työkoneen, jossa on nosturi tai työlaite, vaara-alue ilmoitetaan nosturin puomiin 
kiinnitetyllä kilvellä, jota ei saa poistaa. Esimerkiksi puutavaran 
kuormausnosturinvaara-alueen säde on usein jopa 35 m.  Vastaavasti työkoneena usein 
käytetyn raivaussahan vaara-alueen säde on 10 m.  
 
 

7.1 Koneet ja suojalaitteet 
 

Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asetettua 
turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. 
Jos työntekijä työn johdosta joutuu tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen 
käytöstä, hänen on palautettava se käyttöön tai kytkettävä laite päälle niin pian kuin 
mahdollista (laki 2002/738/§ 22).  

Kriittisissä vaaratilanteissa on tarvittaessa järjestettävä vartiointi koko suoja- tai 
turvalaitteen kytkennän poissa olon ajaksi. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi tilanteet, 
joissa huolletaan ko. laitteita. Järjestä myös silloin turvavartiointi, kun suojataan 
huollon suorittajaa tapaturmalta vaarallisen työsuorituksen yhteydessä (esim. suurten 
kiinteistöjen ilmastointilaitteet).  
 
 

7.2 Nosturit ja kuormaimet 
 

Kuormausnosturi on kuorma-autoon, työkoneeseen tai muuhun ajoneuvoon asennettu 
nosturi, joka on tarkoitettu pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen. 



 

Kuormausnosturin käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. 
Nostotyössä on käytettävä nostoarvoltaan riittäviä kuormausnostureita eikä 
kuormaustaulukon arvoja saa ylittää. Nosturi on sijoitettava siten, että sitä voidaan 
turvallisesti käyttää ja nostoalueelle on oltava riittävä näkyvyys. 

Kuormausnosturin mukana on toimitettava turvalliseen työskentelyn kannalta 
tarpeelliset suomen- ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet. 
Lisäksi kuormausnosturista tulee olla saatavana suomen- ja ruotsinkieliset 
asennusohjeet. 
     Säännösten mukaan kuormausnostureille on tehtävä seuraavat tarkastukset: 

- tyyppihyväksyntä 
- asennustarkastus 
- määräaikaistarkastus. 

     Sekä asennus- että määräaikaistarkastuksista on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka 
on säilytettävä kuormausnosturin yhteydessä vähintään kaksi vuotta. 
     Sekä asennustarkastuksen että käytössä olevan kuormausnosturin 
määräaikaistarkastuksen saa suorittaa sen rakenteeseen ja käyttöön riittävästi 
perehtynyt henkilö. Useimpien ammattioppilaitoksen tekniikan ja liikenteen opettajista 
löytyy henkilöitä, joilla on ko. tarkastajan kelpuutus.  

 
 

8. Työssä käytettävät vaaralliset aineet ja niiden varastointi 
 

Käsiteltäessä, säilytettäessä tai siirrettäessä räjähtäviä, tulenarkoja, syövyttäviä tai 
muita vastaavaa vaaraa aiheuttavia aineita on noudatettava erityistä varovaisuutta. 
Työntekijöille on annettava vaarallisia aineista työnteon kannalta tarpeelliset tiedot. 
Myös varastoinnissa on huomioitava niistä annetut ohjeet ja turvallisuusmääräykset: 

1) On tärkeää tuntea käyttämänsä kemikaalit, jotta osaa suojautua niiden 
aiheuttamilta vaaroilta ja käyttää niitä oikein. 

2) Haitalliset kemikaalit kulkeutuvat pääasiassa elimistöön hengitysteitse. 
Myrkyt ja hapot joutuvat nieltynä ruuansulatuselimistöön ja liuottimet, 
hapot ja emäkset imeytyvät ihon läpi. 
• aineiden vaikutus riippuu siitä, kuinka myrkyllisiä ne ovat ja kuinka 

helposti ne pääsevät elimistöön. 
3) Terveydelle vaarallisten aineiden pakkauksissa on tärkeimmät tiedot 

varoitusmerkinnöin. 
• R-lausekkeet ovat vaaraa osoittavia 
• S-lausekkeet ovat turvallisuustoimia osoittavia. 

4) ASA-tiedostoon kerätään luettelo syöpävaaraa aiheuttaville aineille 
altistuvista työntekijöistä. 

5) Käyttöturvallisuustiedotteet on oltava nähtävissä kaikista terveydelle 
vaarallisista kemikaaleista. 

 
 

8.1 Torjunta-ainetyöskentely 
 

Työntekijälle on annettava tiedot käytettävän torjunta-aineen ominaisuuksista ja 
mahdollisista terveydellisistä vaara- ja haittatekijöistä, turvallisista työtavoista ja 
suojainten käytöstä. Esimerkiksi taimitarhalla torjunta-aineella käsitellyistä taimista 
annetaan työntekijälle käyttöturvallisuustiedote. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä 
torjunta-aine työstä. Alle 18-vuotiasta eikä raskaana olevia työntekijöitä saa käyttää 
myrkyllisten torjunta-aineiden levitystyössä. Torjunta-aineita ei varastoida työmaalla. 



 

Torjunta-aineet on säilytettävä lukollisissa varastoissa. Torjunta-ainepakkaukset ovat 
myös ongelmajätteitä ja ne on asianmukaisesti hävitettävä. Torjunta-aineita 
kuljetetaan erillään elintarvikkeista. Myrkyllisiä aineita voi kuljettaa henkilöautolla 
enintään 5 kg kerrallaan ja lievästi myrkyllisiä aineita enintään 20 kg. 
     Mikäli opetusharjoittelusi toteutuksen yhteydessä joudut tekemisiin vaarallisten 
aineiden kanssa, selvitä myös ensiapu-, silmien huuhtelu- ym. turvallisuuslaitteiden 
sekä käyttöturvallisuustiedotteiden sijoitus ennen vaarallisten aineiden käyttöä. 
 
  8.2 Palavat nesteet, niiden varastointi ja kuljetus 

 
Ole erityisen varovainen käyttäessäsi bensiiniä, talousspriitä tai muita palavia nesteitä. 
Kaasuuntuneena ne syttyvät helposti. Ne voivat myös räjähtää. 
     Kuljeta polttoaineita vain tarkoitukseen hyväksytyissä kuljetusastioissa. Niitä ovat 
esimerkiksi ylitäyttösuojalla varustettu ”kombikannu” ja metallinen ”Jerry-kannu”. 
Palavia nesteitä, kaasuja ja räjähteitä ei saa kuljettaa samassa tilassa ihmisten kanssa. 
Niiden kuljetettava määrä on pyrittävä rajaamaan aina mahdollisimman pieneksi. 
Linja-autojen ja pikkubussien tavaratiloissa niiden kuljettamisessa ei saa ylittää 
tieliikennelaissa määriteltyjä maksimi määriä. 
     Palavat nesteet ja aineet muodostavat korjaamoissa ja ajoneuvojen säilytysiloissa 
(autotalleissa) ylimääräisiä palokuormia, joten niiden säilyttäminen niissä on myös 
kiellettyä.    
 
     ”Kunnioita luontoa”  
 
Tee välittömästi jokaisesta öljyvahingosta ilmoitus esimiehellesi! 
Merkittävästä öljyvahingosta, jota et itse kykene hoitamaan,  
ilmoitus myös aluehälytyskeskukseen!   

9. Väkivallan uhka  
 

Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä 
siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan 
ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tarvittavat 
asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen 
(laki 2002/736/§ 27). Tarvittaessa on tarkistettava turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden 
toimivuus. 

Mikäli tarpeellista, tutustu jo ennen opetusharjoittelujakson aloittamista em. 
turvallisuusjärjestelyihin. Väkivallan aiheuttajana voi olla esimerkiksi vaarallinen 
asiakas tai kotieläin.  On aloja, joissa yksintyöskentely on minimoitava. Yllättävissä 
tilanteissa on pyrittävä toimimaan mahdollisimman rauhallisesti ja vältettävä 
tarpeettomasti tilanteen kärjistämistä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun 
joudutaan kohtaamaan huumaavien aineiden vallassa oleva asiakas tai oppija. Tällöin 
on pyrittävä välttämään välitöntä läheisyyttä ja hankittava lisäapua. Paras keino on, 
mikäli mahdollista, hankkia paikalle myös ammattiapua.      

 
 



 

10. Koti- ja villieläimen kohtaaminen 
 

Eläintenhoidossa sattuneet tapaturmat johtavat usein pitkään poissaoloon työstä. Siksi 
työympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan puutteita. 
Tottumattoman on syytä suhtautua kotieläimiin aluksi varoen. Eläintä ei saa säikyttää 
esimerkiksi takaapäin salaa lähestyen. Noudata samaa varovaisuutta kuin lähestyessäsi 
vierasta koiraa.  
 
10.1 Lypsytyö – työntekijän näkökulmasta 
 
Suurin osa lypsytöistä tehdään navetassa ja siksi myös suuri osa työtapaturmista 
tapahtuu navettatöissä. Lähes puolet tapaturmista on lehmän aiheuttamia. Myös 
kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä navetassa. 
  

Lypsytyön rasitukset kohdistuvat erityisesti käsiin, niska-hartiaseudulle ja 
kyykisteltäessä polviin. Tämän vuoksi on tärkeää, että työliikkeet suoritetaan 
mahdollisimman oikein ja itseä säästäen. Yritä vaihtaa työtehtäviä mahdollisimman 
usein. Pidä taukoja työn ohessa. Taukojumppa virkistää mieltä ja vetreyttää lihaksia. 
Navetan työoloilla on keskeinen vaikutus työssä viihtymiseen, joten valaistus, 
ilmanvaihto ja lämpöolot vaikuttavat tuottavuuden ohella myös työviihtyvyyteen. (Ks. 
Mela 2005, 3-13.)  
     
 
10.2 Hevosenhoidon työturvallisuus 

 
Hevosen hoidossa vaarallisia töitä ovat erityisesti siirrot ja kuljetukset. Myös hevosen 
kengitys ja valjastus ovat riskialttiita ja vaativia työvaiheita, joissa tapaturmilta ei aina 
välty ammattilainenkaan. Hevosharrastajat ovat kuitenkin usein nuoria ja innokkaita 
aloittelijoita, joiden ammattitaito ei ole kovin hyvä. Valitettavasti tämä kokemattomuus 



 

näkyy myös tapaturmatilastoissa. Tallien vastuuhenkilöiden tulisikin kiinnittää 
huomiota tallien turvallisuuteen ja nuorten opiskelijoiden ja avustajiensa opastamiseen.  
     Yleisimpiä tapaturmatyyppejä ovat hevosten potkaisut, alle jäämiset riuhtaisut ja 
puremat. Näille vaaroille hevosenhoitaja altistuu lähinnä ruokinnan, harjauksen, 
lannanpoiston ja lääkinnän yhteydessä.  
     Perinteinen lapio-luuta-kottikärrymenetelmä rasittaa puhdistajan selkää varsinkin 
jos työasennot ovat vääriä. Selän pitäminen suorana nostoissa ja kiertoliikkeiden 
välttäminen ovat työntekijän ergonomisia perusohjeita.  
     Perinteisellä menetelmällä pilttuita puhdistettaessa on hyvä käyttää 
hengityssuojainta. CE-hyväksytty, P2-luokan kevytsuojain riittää. Sitä voi käyttää 
myös muissa tallin pölyisissä tiloissa. Karkeapohjaiset jalkineet ovat välttämättömät 
tallitöissä. Hevosia käsiteltäessä hoitajalla on oltava jalkoja suojaavat turvajalkineet. 
Tallilla tulee olla useammat turvajalkineet olosuhteiden ja vuodenajan mukaan. 
Ratsastajan tai ohjastajan on aina käytettävä kypärää. Jotta kypärän käytöstä olisi jotain 
hyötyä, on sen hihnan oltava kunnolla kiinni leuan alla. Myös työasun valinta sään 
mukaan on tärkeää. Varsinkin kylmänä vuodenaikana kunnollinen kokohaalari on paras 
asu, tällöin selkäkin pysyy lämpimänä.  
     Hevosia ulkoilutetaan vapaan joko tarhassa tai laitumella. Ulkoiluttamispaikkana 
niillä on kuitenkin eroa. Tarhassa hevonen purkaa tallin paineet, kun taas laitumella se 
käyttäytyy rauhallisemmin. Tarhojen kunnosta ja turvallisuudesta onkin tämän vuoksi 
pidettävä huolta. Mallikelpoinen tarha on maastoltaan tasainen ja vailla esteitä, jotta 
vauhdilla kirmaavat hevoset eivät satuttaisi itseään. Myös hoitaja altistuu varalle 
käsitellessään tarhassa tai laitumella itsensä loukannutta hevosta.  
     Tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi varusteet ja on tarkistettava 
säännöllisesti. Tarkistuksen yhteydessä on jokainen solki ja liitos avattava.  Kaikki osat 
on puhdistettava ja ennen kokoamista nahkaosat sivellään valjasrasvalla. Ohjainten ja 
kuolainten kunto tarkastetaan joka päivä, sillä hevosen hallinnassa varusteiden 
kestävyys ja toimivuus ovat avainasioita.  
     Turvallisessa valmennustyössä rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä ei voida korostaa 
liikaa. Eteenkin nuori, opetettava hevonen on arvaamaton ja vaikea käsitellä. Yleisellä 
tiellä ajettaessa muu liikenne voi helposti säikyttää hevosen. Valmennuksessa 
käytettävät ajoreitit tulee suunnitella turvallisiksi.  
     Hevosta kuljetettaessa on käytettävä ainakin riimua. Myös päitsiin kiinnitetty köysi 
helpottaa hevosen hallitsemista. Riimuote tulee pitää tukevana, mutta on varottava 
kiertämästä köyttä käden ympärille, jotta sormet eivät vioittuisi hevosen riuhtaistessa 
voimakkaasti.   
     Hevosen ihosta ja karvoista irtoava pöly ärsyttää hengityselimiä, joten 
hengityksensuojaimien käyttö on perusteltua. Kannattaa varata aikaa, kun totuttaa 
hevosta hengityksensuojainta käyttävään hoitajaan. Hoitajan iho saattaa myös ärtyä 
hevosen hilseestä. Ohuet suojakäsineet estävät tehokkaasti ihoärsytykseltä. 
     Tamman tiineys voi aiheuttaa suuriakin muutoksia sen käyttäytymisessä. Tutut ja 
aiemmin turvallisiksi tiedetyt hoitotoimenpiteet voivat saada kantavan tamman 
käyttäytymään arvaamattomasti. Hoitajan turvallisuuden vuoksi on avustaja tarpeen 
varsoneen tamman rauhoittamiseksi. Usein holtittomasti liikkuva varsa polkee helposti 
taluttajansa varpaille, joten turvajalkineet ovat paikallaan.  
     Turvallinen hevosen kasvattaminen vaatii hoitajalta ja opettajalta määrätietoisuutta. 
Hevosen on aistittava, että ohjastaja tai taluttaja hallitsee tilanteen. (ks. Vilkuna ja 
Mielikäinen Mela, 1-11.) 
 
 
 



 

10.3 Poronhoitajan työsuojelu  
 
Poronhoitajien työ maastossa ja aidoilla on porojen kokoamista, laskentaa, erottamista, 
ruokintaa ja paimentamista. Työt noudattelevat hyvin pitkälle poron luontaista 
vuosirytmiä ja työtä tehdään usein vaikeissa luonnonolosuhteissa. Työ on fyysisesti 
raskasta ja sisältää paljon ergonomisesti huonoja työasentoja.  
     Eniten työtapaturmia, eli noin kolmannes kaikista, sattuu poroerotuksissa. 
Seuraavaksi vaarallisimmat työvaiheet ovat teurastustyö ja porojen kokoamiseen 
liittyvät ettotyöt. Ruokinnassa sattuneet työtapaturmat ovat lisääntyneet viime vuosina. 
Yleisin työtapaturman aiheuttaja on poro ja toiseksi yleisin ulkoinen työympäristö eli 
maasto ja rakenteet. Maastoajoneuvot, moottorikelkka ja mönkijät aiheuttavat myös 
runsaasti työtapaturmia samoin kuin käsityökaluista puukko. Poronhoitajilla on 
vuosittain todettu yksittäisiä ammattitauteja, esimerkiksi myyräkuumetta.  
     Elävän poron käsittelyssä porojen sarvet aiheuttavat pistojen ja silmävammojen 
vaaraa ja jalka voi tallautua koparan alle kirnussa. Isokokoiset porot ovat voimakkaita 
ja niiden vetämisessä ja paikallaan pitämisessä venähdysten ja nyrjähdysten vaara on 
suuri. Epätasainen maasto aiheuttaa kompastumisia ja liukastumisia. Teurastuksessa 
veitsellä aiheutetut haavat muodostavat suurimman tapaturmavaaran. Porojen lastaus ja 
kuljetus on lisääntynyt ja tullut uutena työvaiheena mukaan poronhoitajan tehtäviin. 
(www.mela.fi).     

 
 

11. Ajoneuvon- ja koneenkuljettajan vastuut ja velvollisuudet 
 

Ajoneuvon tai työkoneen kuljettaja vastaa ensisijaisesti liikenteessä siitä, että 
käytettävä ajoneuvo tai työkone on lain mukaisessa ja asiallisessa kunnossa. Ajoneuvon 
tai työkoneen käyttäjä vastaa ensisijaisesti siitä, että ajoneuvon tai koneen käyttöoikeus 
on oppilaitoksen tai työnantajan toimesta hänelle myönnetty. Kuljettaja vastaa 
henkilökohtaisesti, että hänellä on ajoneuvon tai työkoneen kuljettamiseen oikeuttava 
voimassa oleva ajokortti. Kuljettaja on viimekädessä vastuussa siitä, että 
kuljettajantaidot ovat riittävät ko. laitteen kuljettamiseen. Nämä vastuut ja 
velvollisuudet koskevat sekä opettajaa että oppijaa silloin kun toimitaan kuljettajana 
liikenteessä tai työmaalla. Ilman asiaankuuluvaa ajokorttia saa ajoneuvoa kuljettaa vain 
suljetulla alueella tai tieliikenteessä ajo-opettajan välittömässä ohjauksessa ja 
valvonnassa. Viallisen ajoneuvon tieliikenteeseen ottamisesta aina vastaa kuljettaja. 

Jos luovuttaa vastuullaan olevan ajoneuvon toiselle työntekijälle tai 
opiskelijakuljettajalle, on ensin varmistettava, että hänellä on oikeus käyttää ajoneuvoa 
tai työkonetta ja että hänellä on voimassa oleva asianomaisen ajoneuvon tai työkoneen 
kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Ajoneuvon tai työkoneen luovuttaja harkitsee, 
voidaanko ajo- tai kuljetustehtävä tai työ kyseisellä ajoneuvolla tai välineellä 
turvallisesti suorittaa. Opettaja viime kädessä harkitsee ja päättää sen, ovatko keli tai 
työolosuhteet sellaiset, että ajo-, kuljetus- tai työtehtävä voidaan myös turvallisesti 
toteuttaa. Jos luovuttaa ajoneuvon tai työkoneen alkoholin tai huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaiselle henkilölle, rikkomusta ei voida käsitellä oppilaitoksen sisäisenä 
asiana. Rikkomus on tällöin rikoslain alainen ja muuttuu poliisiasiaksi.  

Opinto- tai muiden yhteisten matkojen järjestäjä huolehtii matkan aikana, että 
kaikki matkustajat käyttävät turvavöitä. Matkan johtajan tai opettajan vastuu korostuu 
turvalaitteiden käytön osalta yli kuljettajan velvoitteen. Opinto- ja tutustumismatkan 
aikana matkanjohtaja ei voi olla alkoholin vaikutuksen alaisena. Matkalle osallistujat ja 
valvojat eivät saa esiintyä virka-aikana tai tutustumismatkan kohteissa tai yleisellä 
paikalla päihtyneenä.           



 

Ennakkotapausten mukaan opettaja luokitellaan työturvallisuuden 
rikkomustapauksissa keskimääräistä huolellisemmaksi ammattihenkilöksi, joten 
rangaistukset ovat myös keskimääräistä kovempia. 

 
 
 
 

12. Ensiaputaito, -välineet ja -koulutus 
 

Jokainen meistä voi joskus joutua yllättäen tilanteeseen, jolloin toisen ihmisen henki ja 
terveys ratkaisevasti riippuvat meidän toimenpiteistä. On myös osattava auttaa itseään. 
Tapaturman uhri tarvitsee nopeasti ja oikein annettua apua, siltä joka ensin ehtii 
onnettomuuspaikalle. Samanlaista apua voi tarvita sairaskohtauksen saanut.  

Ensiaputaito kuuluu ammatinopettajan perustaitoihin. Ensiapu on loukkaantuneelle 
tai sairauskohtauksen saaneelle tapahtumapaikalla annettavaa välitöntä ja väliaikaista 
apua. Se ei tarkoita lopullista hoitamista. Oikein annettu ensiapu voi pelastaa 
loukkaantuneen hengen. Virheelliset toimenpiteet sen sijaan saattavat huonontaa 
loukkaantuneen tilaa. Siksi on tärkeätä, että ensiavun antaja osaa toimia oikein ja tuntee 
ainakin ensiavun pääsäännöt. On kuitenkin muistettava, että riittävä taito saavutetaan 
vasta harjoittelemalla. Huolehdi, että ensiaputaitosi on ajantasaistettu (vähintään SPR:n 
Ensiapukurssi I). Huolehdi myös, että työtilasi ensiapukaappi ja/tai -laukku 
täydennetään asiantuntijan toimesta määräajoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ensiapuun kuuluu seuraavia toimenpiteitä: 

- tapaturman uhrin pelastaminen hengenvaarallisesta tilanteesta, 
- tärkeiden elintoimintojen, kuten hengityksen ja sydämentoiminnan 
  palauttaminen ja ylläpitäminen, 

1)   lisäonnettomuuksien estäminen onnettomuuspaikalla, 
2) loukkaantuneen tilan huononemisen ehkäisy, 
3) loukkaantuneen saattaminen kuljetuskuntoon, 
4) loukkaantuneen kuljettaminen varsinaiseen hoitoon.   

 
 

12.1 Vahingon sattuessa 
 

     Onnettomuuspaikalla on ensi yritettävä selvittää: 
1) mitä on tapahtunut, 
2) ketkä ovat loukkaantuneet, 
3) miten ensiapu on annettava ja missä järjestyksessä.  

 
     Ajattele ensin. Toimi vasta sitten. Maltti on valttia. Usein onnettomuuden uhri(t) on 
ensin pelastettava hengenvaarallisesta tilanteesta, jossa ensiapua ei voida antaa. 
Lisäonnettomuudet on onnettomuuspaikalla estettävä. Varoita muita onnettomuudesta. 



 

Siirrä uhrit turvalliseen paikkaan, jos se on mahdollista. Muista, että pahoin 
loukkaantunutta on liikuteltava mahdollisimman vähän ja varovasti.  
 
 
12.2 Hälytä apua.  
 
 
Soita hätäpuhelu itse jos voit.   
 

 
 
Muista: hätäpuhelimiin voit soittaa kolikko- ja korttipuhelimista ilman puhelinkorttia ja 
rahaa ja matkapuhelimesta ilman SIM-korttia. 
     Jos onnettomuuspaikalla on useita auttajia, yksi hälyttää apua, toinen varoitta muita ja 
parhaiten ensiapua taitava ryhtyy antamaan ensiapua. Jos olet yksin paikalla, ryhdy 
päättäväisesti toimenpiteisiin ja ota vastuu itsellesi, kunnes hälytetty apu tulee tai 
loukkaantuneet saadaan sairaalahoitoon. Valvo loukkaantuneiden tilaa. Älä jätä 
loukkaantuneita hetkeksikään yksi, jos toteat, että heidän tilansa on vakava.   
     Estä myös kuormalle aiheutuvat lisävahingot. Jos joudut poistumaan vahinkopaikalta 
(esimerkiksi avun hälyttämistä varten), mikäli mahdollista, järjestä ensin 
onnettomuuspaikan vartiointi. Ilmoita vahinko/tapaturma viranomaisten lisäksi myös 
esimiehellesi ja ajomääräyksen antajalle. Ota heti vahinko-/onnettomuuspaikalla ylös 
vahinkoon osallistuneiden ja/tai aiheuttajan henkilötiedot ja ajoneuvojen rekisteri- ja 
vakuutustiedot. Suorita myös vahingon dokumentointi välittömästi vahingon jälkeen. 
Sama asia koskee myös materiaalivahinkoja. Muista, että opettaja kuuluu työnjohtotason 
henkilöstöön.  
 



 

 
13. Palontorjunta 
 
Kaikki joudumme tulen kanssa tekemisiin. Sen vuoksi meidän on tärkeätä tietää, miten 
tulen kanssa on meneteltävä ja kuinka toimittava palon syttyessä. Tulta käsiteltäessä on 
aina muistettava, että se on vaarallinen. Lisäksi on muistettava, että palossa syntyvä savu 
sisältää myrkyllisiä ja jopa räjähtäviä kaasuja. Tulipalo syttyy helposti. Palaakseen tuli 
vaatii lämpöä, palavaa ainetta ja ilmaa. Jos jokin näistä kolmesta poistetaan, palo 
sammuu.    

Työelämässä on usein palovaara lähellä. Moni tulipalo syttyy hitsattaessa ja 
sulatettaessa esimerkiksi jäätyneitä vesijohtoja tai tehtäessä muita palovaarallisia töitä. 
Muita tavallisia syttymissyitä ovat avotuli, vialliset tulisijat ja hormit sekä 
lämmityskaminat. Joka toinen tulipalo aiheutuu huolimattomuudesta. Sen vuoksi kaikkia 
palovaaran varalta annettuja ohjeita on tarkoin noudatettava.  

Vaaratilanteesta selviytymiseksi voit itse tehdä paljon, kunhan toimit tyynesti. 
Muista, että tulipalo on usein väkivaltaisempi, vaarallisempi, nopeampi ja vakavampi 
kuin osaat arvata. Tutustu pelastautumissuunnitelmaan jo ennakkoon.    
 
 
13.1 Alkusammutuskalusto 

 
Jokaisella työpaikalla on oltava palotarkastuksessa määritelty alkusammutuskalusto: 

 
a. yleensä 1 kpl 12 kg: käsisammutin ja toinen välittömässä läheisyydessä, 
b. muita yleisiä sammuttimia ovat pikapaloposti ja sammutuspeite, 
c. sammuttimien paikka on merkitty punakeltaisella merkillä ja niiden luokse 

on oltava esteetön pääsy, 
d. sammuttimen käyttö opetetaan esimerkiksi tulityökurssilla. 

 
Huolehdi, että työtilasi jauhesammuttimet ym. alkusammuttimien huolto tehdään 
määräajoin. Huoltopäiväyksen voit tarkistaa sammuttimen kyljessä olevasta tarrasta.  

 
   

13.2 Tulityö 
 
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä 
ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä saa tehdä ilman erillistä lupaa vakinaisella 
tulityöpaikalla ottaen huomioon turvallisuusohjeet. Tulitöiden tekemiseen työpajan 
ulkopuolella tarvitaan tulityölupa ja tulityökortti. Tulityökortin saat tulityökurssilla, 
joita järjestetään esimerkiksi tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla. 

 
 

13.3 Toimenpiteet tulipalon sattuessa: 
 

1) PELASTA:  
• ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat ihmiset, 
• varmista, ettei kukaan ole jäänyt palavaan tilaan, 
• kehota muita poistumaan palopaikalta. 



 

 
 

2) ILMOITA: 
• lähimmällä puhelimella palosta hätäkeskuksen numeroon. 

 
3) SAMMUTA: 

• alkusammuttimella, jos arvioit sen mahdolliseksi,  
• tulipalo on sammutettavissa kotikonstein viiden ensimmäisen minuutin 

kuluessa sen syttymisestä, 
 

4) RAJOITA: 
• jos et saa paloa sammumaan, sulje viereisiin tiloihin johtavat ovet ja 

ikkunat, 
• pysäytä ilmanvaihto ja siirry ulos palavasta kohteesta. 
 

5) OPASTA: 
• palokunta paikalle, 
• varmistu, että paloauto pääsee esteettä paikalle, 
• noudata tämän jälkeen palopäällikön ohjeita.    

 
 

14. Turvallisuuteen vaikuttavat ympäristötekijät  
 

 
14.1 Fysikaaliset tekijät 

 
Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville 
lämpöolosuhteille, melulle, paineelle, tärinälle, säteilylle tai muille fysikaalisille 
tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa 
työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. 
 
 
14.2 Biologiset tekijät 

 
Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville 
biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa 
tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. 
     Biologisia tekijöitä ovat esimerkiksi:   
- mikro-organismit: bakteerit, virukset, sienet ja loiset, 
- altistuminen lähinnä hengitysteitse, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta. 
 
 



 

14.3 Sähköturvallisuus 
 
Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla 
mahdollisimman vähäinen (laki 2002/738/§ 39). 
     Sähkön käytölle vaarallisia käyttöympäristöjä on esim. kostea hyvin sähköä johtava 
tila kuten: kellari, keittiö, kylpyhuone ja säiliöt. Sähköiskun voi saada viallisesta 
sähkölaitteesta ja rikkoutuneesta sähköjohdosta. 
     Vaaran paikkoja ovat: 

  - sähköistetyt ratapihat ja avojohtimet, 
      - ulkona olevat suurjännitejohtimet (20 000 V), 
      - suurjännitejohtojen läheisyydessä sähköiskun saattaa saada valokaaresta  

     (huomaa turvaväli!.) 
 
   Sähköisku: 

- sähköiskun voimakkuus riippuu käyttöympäristöstä, 
- ihmiskeho johtaa hyvin sähköä, 
- auttajan on katkaistava virta tai irrotettava uhri verkosta esimerkiksi kuivan  
  puukappaleen avulla.  

     Tilastot osoittavat, että kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista noin 75 % on 
sattunut siten, että sähköisku on saatu tavallisesta sähköstä (220 V) 

Selvitä ennen opetusharjoittelun aloittamista opetusharjoittelupaikan em. 
turvallisuustekijöitä koskevat seikat. Selvitä erityisesti vaarallisiin töihin kuuluvat 
vaaratekijät ja niitä koskevat suojautumismenetelmät, suojavälineet ja niiden käyttö ja 
sijainti. Tarkista esimerkiksi alkusammutuskalusto, ensiapuvälineet, sähköpääkeskuksen 
sijainti ja pääkytkimen sijoitus. Rakennuksen poistumistiet on merkitty vireä-valkoisilla 
opasteilla. 

Huom! Poistumisteiden eteen eikä sähkötaulujen edustalle saa varastoida mitään 
tavaroita. Huolehdi, että hätätiet pysyvät pelastuskäytössä. 

 
  

15. Päihteet, lääkkeet ja väsymys 
 

Alkoholi, monet lääkeaineet ja väsymys heikentävät työkykyä ja lisäävät 
tapaturmariskiä. Lääkkeet ja alkoholi on vaarallinen yhdistelmä. Vaarallista on 
esimerkiksi käyttää samanaikaisesti särkylääkkeitä ja alkoholia.  

Valveilla ja virkeänä ollessamme suoritamme useita työhön tai ajamiseen liittyviä 
toimintoja automaattisesti. Väsyneenä tämä automatismi katoaa, reaktiot hidastuvat ja 
tarkkaavaisuus heikkenee ja herpaantuu. Väsymystä aiheuttavat ja lisäävät jatkuva 
melu, tunkkainen ilma, tupakointi, liika lämpö, vahva ateria ja jossain määrin myös ikä. 
Väsymys tai muu huonokuntoisuus ei onnettomuuden sattuessa ole suinkaan lieventävä, 
vaan päinvastoin raskauttava asianhaara.  

Pitkät päivät ja univaje on vaaraksi älylle, tunteille ja muistille. Unen aikana akut 
latautuvat ja aivot järjestävät asioita muistiin. Jos et nuku riittävästi, voimat vähenevät 
ja ajatus alkaa takerrella, alat unohdella, oppiminen ja luovuus heikkenee. Jos vain voit 
nuku omassa rytmissäsi: iltaunisena aikaisin nukkumaan, aamu-unisena aloitat päivän 
myöhemmin. Ja päivällä torkut, jos painostaa. Pane työpäivälle tiukat rajat. (ks. Sulin, 
2003, 20.)  

Muista levätä riittävästi. Ihminen tarvitsee vähintään neljä tuntia lepoa fyysisen 
väsymyksen poistamiseen, kuusi tuntia lepoa psyykkisen väsymyksen poistamiseen ja 
kahdeksan tuntia lepoa hermostollisen väsymyksen poistamiseen. Fyysistä väsymystä 
kykenet keräämään vähiten. Psyykkistä väsymystä voit kerätä jonkin verran. 



 

Hermostollista väsymystä voit kerätä eniten. Sen puute voi kuitenkin olla tarkkuutta 
vaativissa tehtävissä kohtalokasta. 

Suurin osa lääkkeistä on vaikutukseltaan sellaisia, ettei niiden ohjeenmukaisesta 
käytöstä ole vaaraa työturvallisuudelle. Eräät lääkkeet saattavat heikentää työ- ja 
ajosuoritusta silloin kun lääkehoito on juuri aloitettu. Työ- ja liikenneturvallisuuden 
haitallisia lääkkeitä ovat mm. keskushermostoa lamaavat lääkkeet kuten unilääkkeet, 
eräät psyykelääkkeet, antihistamiinit, keskushermostoon vaikuttavat rentouttavat 
lääkeaineet, keskushermostoa kiihottavat aineet, insuliini sekä verenpaine- ja 
epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa turvallisuuden kannalta haitallisia vaikutuksia. 
     Alkoholi on huumaava aine. Alkoholilla on voimakas vaikutus erityisesti isojen 
aivojen kuorikerrokseen, jossa käyttäytymistoimintojemme tärkein säätely tapahtuu. 
Pitkäaikainen runsas alkoholin käyttö aiheuttaa myös monia terveydellisiä haittoja, 
joista tunnetuimpia ovat maksasairaudet. Maksakirroosi on vakavin alkoholin 
aiheuttamista maksavaurioista. Kirroosi ei kuitenkaan ole runsaan alkoholinkäytön 
ainoa peikko. Puolet nuorten ihmisten aivoverenkiertohäiriöistä liittyy alkoholin 
käyttöön. Toistuvat humalatilat aiheuttavat myös enemmän hermostollisia vaurioita ja 
lisäävät humalan aiheuttamien onnettomuuksien riskiä.  
     Huumausaineet, kuten kannabis (hasis ja marihuana), LSD ja amfetamiini 
aikaansaavat harhanäkemyksiä sekä etäisyyden-, nopeuksien- ja ajantajun 
menettämiseen. Amfetamiini aiheuttaa edelleen hermoston toiminnan kiihtymistä, 
reaktioiden epätarkkuutta ja väärin arvioituja tilanteita. Myös tinneri ja muut liuottimet 
heikentävät haitallisesti työ- ja ajosuoritusta. Huumausaineita käyttänyt ei lain mukaan 
saa kuljettaa ajoneuvoa ja on poistettava myös työpaikalta.   

Liikennejuopumus koetaan ongelmana tänä päivänä lähes kaikkialla maailmassa. 
Yhä yleisemmin se on käsitetty liikenneturvallisuutta vaarantavaksi tekijäksi. Tällaisena 
se koskettaa kaikkia liikenteen osapuolia. Liikennejuopumus on myös rikos. Rangaistus 
liikennejuopumuksesta on sidottu ensisijaisesti veren alkoholipitoisuuteen ja rangaistus 
ulottuu lieviinkin liikennejuopumuksiin. Liikennejuopumuksen syyllistyneellä 
tarkoitetaan ajoneuvon kuljettajaa ja kuljettamiseen olennaisesti vaikuttavaa henkilöä 
(esim. raide-, ilma- ja vesiliikenteessä) tai jalankulkijaa, joka liikenteessä ja sen 
osapuolena on joko alkoholin tai muiden huumaavien aineiden tai haitallisten 
lääkeaineiden tai näiden yhteisvaikutuksen alaisena. Lisäksi rikoslain 7 §:ssä säädetään 
rangaistus kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. Liikennejuopumusta koskevat 
säädökset koskevat paitsi moottorikäyttöisten, myös muiden ajoneuvojen kuljettajia 
kuten polkupyöräilijöitä. Tiukenneella lainsäädännöllä pyritään ehkäisemään 
liikennejuopumusta ja parantamaan liikenneturvallisuutta.  

Työtehon, ja vähitellen koko työkyvyn, usein myös ihmissuhteet, tappaa aikaa 
myöten tehokkaasti tupakalla, viinalla ja muilla nautintoaineilla. Ovatko nautintoaineet 
todella tärkeämpiä kuin vireä elämä? Rohkeasti apua hakemalla niistä voi irrottautua. 
Avun hakemista hävetään heikkoutena. Mutta se on vahvuutta ja rohkeutta hoitaa 
asiansa, ja hoitaa itsensä kuntoon. Esimerkiksi terveyskeskus auttaa eteenpäin. (vrt. 
Sulin 1997, 18-20.)  

 
 

16. Siisteys ja järjestys  
 

Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä 
järjestyksestä ja siisteydestä. Siivous on suoritettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa 
tai vaaraa työtekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle (laki 2002/738/§ 36). 



 

Työturvallisuus alkaa meistä itsestä, noudattamalla yleistä järjestystä ja siisteyttä 
sekä huolellisuutta ja varovaisuutta! Työympäristön vaaratekijöistä kannattaa ilmoittaa 
vastuuhenkilöille. 

Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet parantavat sekä 
tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Hyvät työolot eivät välttämättä 
maksa ylimääräistä. Järjestyksen ja siisteyden ylläpito on myös tärkeä osa 
ammattikasvatustehtävää. Se kuuluu oleellisena osana ammattiopetuksen 
perustavoitteisiin ja on myös yksi hyvän opetustaidon mitta. 

 
 

17. Työkyky ja työhyvinvointi  
 

Työhyvinvointiimme ja jaksamiseemme vaikuttaa kaikki, mikä vaikuttaa ihmiseen 
yleensäkin. Ihminen on fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus, jossa elimistön toiminnot 
ja tunteet ja älylliset toiminnot ovat riippuvaisia toinen toisistaan.  
     Työssäjaksamisen ydinkysymykset ovat: Kuinka paljon minä jaksan? Miten suuren 
taakan voin ottaa itselleni? Työssä voi jaksaa vain, jos osaa mitoittaa työn määrän ja 
laadun niin, että se ei ylitä omia voimavaroja. Myöskään liian vaatimaton työ ei saisi 
olla; silloin uuvuttaa turhautuminen. Myös yksityiselämä uuvuttaa ja syö työkykyä, jos 
siellä on liikaa tekemistä tai ihmissuhteet tuottavat kielteistä tunnerasitusta. (vrt. Sulin 
2003, 2-4.) 
      Se, ken tavoittelee hyvää elämää, miettii ennen työnsä alle uupumista, mikä on 
elämässä olennaista: millä minä tulen onnelliseksi? Ajatus ohjaa toimintaa. Kielteinen 
ajatus pysäyttää paikalleen. Jos ei tee, ei voi onnistua. Jos yrittää, voi onnistua. Tunne 
syö tai synnyttää energiaa. Kielteisyys nakertaa voimia, on paha olla, ei jaksa. 
Myönteisyys antaa voimaa, keventää oloa, elämää ja työtä, auttaa näkemään 
mahdollisuudet. Myönteinen ajattelu auttaa selviämään, myönteinen tunnetila auttaa 
jaksamaan. Älä sorru taakan alle. Älä yritä kahmaista kaikkea kerralla. Jaa tavoitteesi 
välitavoitteisiin ja pyri lopulliseen päämäärään välitavoite kerrallaan. (vrt. Sulin 1997, 
5-7.) 
     Muutos voi tuoda mukanaan vihan, katkeruuden ja epäonnistumisen tunteita. Ne on 
elettävä ja purettava. Muutos vaatii aina omien arvojen muuttamista, sen huomaamista, 
mikä uudessa tilanteessa on myönteistä. Kun muutos uhkaa, listaa asiat, jotka säilyvät, 
mitkä kenties menetät ja onko menetetty elintärkeää. Muutos on luopumista vanhasta, 
mutta se on myös mahdollisuus uuteen. Poimi tilanteesta myönteiset asiat ja 
mahdollisuudet. Puhu, kuuntele, keskustele, etene askel askeleelta. Muutosvauhti 
kovenee, jokainen ei jaksa läähättää kaiken perässä. On terveellistä tunnustaa tosiasiat: 
jos ei ehdi ja jaksa niin ei. On vain yritettävä poimia ne mahdollisuudet, jotka itse voi 
toteuttaa. Ihmisellä voi olla monta erilaista elämää. Kilpajuoksu entisenlaisen kanssa ei 
ole ainoa, ei kenties paras vaihtoehto. Ihmissuhteet eivät muutu yrittämällä muuttaa 
muita. Niihin ei tehoa käsky, vaan muutos omassa itsessä. Itseä voi muuttaa vain, jos 
itsensä tuntee. Ole siis herkkä sille, miten muut suhtautuvat sinuun ja ota onkeesi. (vrt. 
Sulin 1997, 10-25.) 
     Opiskele oireet, jotka ovat merkki liiasta stressistä. Opi tuntemaan ruumiisi kieli, ota 
sen varoitukset vakavasti. Selvitä stressisi syy, poista se. Hellitä kuormaa, ennen kuin 
uuvut sen alle. Ellet tunne selviäväsi yksin, hae rohkeasti apua. (vrt. Sulin 1997, 14.) 
      



 

 
18. Kuntoilu ja liikunta 
 
Ihmisen fyysinen kunto ja suorituskyky ovat osa toimintakykyä. Fyysinen kunto 
ilmaisee ensisijaisesti niitä elimistön ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnille. 
Kuntoon vaikuttavat luonnollisesti monet eri tekijät kuten esimerkiksi terveydentila, 
perintötekijät, ikä, sukupuoli ja erityisesti fyysinen aktiivisuus. 
      Keho sopeutuu siihen rasitustasoon, joka tavallisesti vallitsee. Säännöllinen 
kuntoilu lisää elimistön voimavaroja ja auttaa jaksamaan arkityössä paremmin. Myös 
rasitusvammojen riski pienenee. Kuntoliikunta lisää voimaa, ketteryyttä ja 
koordinointikykyä. Kun liikut, lihasten aineenvaihdunta toimii. Lihakset saavat happea 
ja ravinteita, ja kuona-aineet poistuvat nopeasti. Lihakset ja nivelet pysyvät 
toimintakuntoisina, kun istut, seisot ja kävelet vuorotellen. Oikeat työasennot, hyvä 
työtekniikka, työvälineet ja taukoliikunta vähentävät lihasten rasittumista. (ks. 
www.mela.fi.) 
     Kestävyydellä tarkoitetaan lähinnä sydämen sekä hengitys- ja verenkiertoelinten 
toimivuutta. Kestävyys luo välttämättömän perustan jokapäiväiselle elämälle, 
työtehtävien suorittamiselle sekä liikunnan harjoittamiselle. Kestävyys vaikuttaa 
ratkaisevasti kuormituksen jälkeiseen palautumiseen. Kestävyysharjoittelu ehkäisee 
myös sydän- ja verisuonitauteja. Fyysinen kestävyys edistää myös psyykkistä 
kestävyyttä. (vrt. Rintala, Paalimäki ja Santala. 1996, 23-24.) 
     Lihasten tehtävänä on tukea ja suojata luustoa, niveliä ja hermokudosta sekä saada 
aikaan liikettä. Voimaharjoittelulla on lihaskunnon kehittymisen lisäksi myös tuki- ja 
liikuntaelimistön sairauksia ehkäisevä vaikutus, sillä harjoitettu elimistö kestää 
yllättävääkin fyysistä kuormitusta. Lihasten voima kehittyy aina, kun lihas joutuu 
ponnistelemaan rasituksen alaisena. Jo yksi viikoittainen harjoitus kehittää 
huonokuntoisen voimaominaisuuksia. Keskimääräisen lihaskunnon omaavalle 
henkilölle kaksi harjoituskertaa viikossa antaa riittävän ärsykkeen senhetkisen kunnon 
ylläpitämiseen. Lihaskunnon parantaminen edellyttää säännöllisen harjoittelun ohella 
riittävää ja monipuolista ravintoa, erityisesti valkuaisaineita eli proteiineja ja lepoa. (vrt. 
Rintala ja Kanninen 1996, 28-31.)    
     Lihashuolto kuuluu olennaisena osana kaikkeen liikuntaan. Lihashuolto valmistaa 
elimistön liikuntasuorituksiin ja nopeuttaa aktiivista palautumista. Lihashuoltoon 
kuuluvat fyysistä toimintaa edellyttävä verryttely, kuormituksen jälkeinen jäähdyttely ja 
päivittäinen erillinen verryttely. Huolellinen ja aktiivinen lihashuolto edistää fyysistä ja 
psyykkistä palautumista, lisää lihasvoimaa, ehkäisee vammojen syntymistä ja edistää 
vammojen paranemista. Samalla lihashuolto parantaa reaktionopeutta ja koordinaatiota. 
(Myllyniemi ja Rantala 1996, 37.)   
     Taitavuus on monitahoinen kyky, joka toisaalta hyödyntää ja toisaalta ohjaa sekä 
koordinoi kaikkia ihmisen havainnoinnin, ajattelun, muistamisen, päätöksenteon ja 
motorisen käyttäytymisen alueita. Teknisessä suorituksessa se kehittyy fyysisten, 
psyykkisten, emotionaalisten ja koordinatiivisten kokemusten yhteistoimintaa vaativien 
harjoitusten avulla. Taitavuus perustuu lisäksi jo opittuun liikevarastoon, jonka malleja 
ihminen soveltaa niin vanhoihin kuin uusiinkin tilanteisiin. Siksi taitavuuden 
hankkiminen edellyttää harjoittelua. Taitavuus tarkoittaa kykyä hallita ja koordinoida 
monimutkaisia ja vaikeita liikkeitä. Taitavuus hankitaan taidon oppimisen kaltaisten 
prosessien avulla. Liikkumisessa taitavuuden oppiminen edellyttää koordinaatiokykyjen 
ja älyllisten kykyjen kehittymistä. Taitavuus ja tietovarasto ovat keskenään 
vuorovaikutteisia, sillä taitavuus helpottaa ja nopeuttaa erilaisten tekniikoiden 
oppimista. (vrt. Eloranta 1996, 32-34.)  



 

     Monet liikuntamuodot sopivat erinomaisesti vaikkapa koko perheen tai työyhteisön 
yhteisiksi vapaa-ajan harrasteiksi. Liikunta tarjoaa tilaisuuden säännölliseen 
yhdessäoloon ja sosiaalisiin kontakteihin.  
 
 

 
 



 

 
 Lähteet: 
 

Ajoneuvojen turvallisuusohjeet. Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymä. 
Työsuojelutoimikunta. 1997. 
 
Ilmavoimien lentävän henkilöstön liikuntaopas. 1996. (työryhmä: Eloranta, Kanninen, 
Myllyniemi, Rintala, Paalimäki ja Santala) Ilmavoimat. Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä, 1996. 
 
Kouluttajan käsikirja, Ennakoivan ajon kurssi, Liikenneturva. 
 
Liikenneraittiuden opetusaineisto, Kouluttajan opas. (työryhmä) Liikenneturva, 
Liikenneraittiusliitto ja Raittiuskasvatusliitto. 
 
Lypsytyö – Työntekijän näkökulmasta, Työturvallisuus ja ergonomia. 
(toimitustyöryhmä) Maatalousyrittäjien eläkelaitos/Mela. www.mela.fi Espoo. Edita 
Prima Oy. 2005.  
 
Hakala Mauri. Työturvallisuuden tarkistuslista, Autokorjaamot, Työterveyslaitos, 
Työturvallisuusosasto. 
 
Metsä- ja uittoalaa koskevat työsuojelu n erityismääräykset ja -ohjeet. (työryhmä). 
Metsäalan turvallisuustyön työalantoimikunta, Työturvallisuuskeskus. Länsi-Savo Oy; 
Mikkeli 1989.  

 
Nykänen, J. 1984. Alkoholi ja liikenne. Lapin kesäyliopisto. Sosiaalipolitiikan 
raportti, kesällä 1984. 
 
Sulin, A. 2003. Työhyvinvoinnin vaaranpaikat. TYHYä tiloille. Työturvallisuus, 
Julkaisija Maatalousyrittäjien eläkelaitos/Mela. Espoo. 
 
Sulin, A. 1997. Henkisen hyvinvoinnin vaaran paikat. Julkaisija: Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos/Mela, Työturvallisuustoimisto. 1997: Espoo. 
 
Suojaimet – Suojele itsesi. Työturvallisuus, Maatalousyrittäjien eläkelaitos/Mela 
(työryhmä) Espoo.  
 
Suojele itseäsi ja muita. Opetusohjelma, Sisäasiainministeriö. (työryhmä). Valtion 
painatuskeskus. 1975: Tampere. 
 
 Työohje. Pohjois-Suomen Metsänhoitoyhdistysten Liitto. 

 
Työturvallisuuden opettaminen puualan perustutkinnossa, Puutekniikka, 
Työssäoppimisen työturvallisuus – projekti; (työryhmä), Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä; Seinäjoen painohalli Oy, 2005. 
 
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.  
 
Työturvallisuuden perusteet, Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, 
Työssäoppimisen työturvallisuus – projekti, ESR.  

http://www.mela.fi/


 

 
 Vilkuna, V. ja Mielikäinen, M. Hevosenhoito turvalliseksi. Maatalousyrittäjien 
 eläkelaitos/Mela, maksuton moniste: Espoo. 



 

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPPAAN - SISÄLTÖLINKKEJÄ 
 
A. PERUSLINKIT 

Sivusto Lyhyt kuvaus 

http://fi.osha.eu.int/

Työsuojelun eurooppalainen tietopankki, johon on linkitetty 
paljon muita työsuojelun tietolähteitä. Melkein kaikille 
tarvittaville sivuille ja avoimeen materiaaliin pääsee käsiksi 
täältä. Rekisteröityminen lisäpalveluihin on helppoa. 

http://fi.osha.eu.int/systems  Saman sivuston linkkisivu (pysyy ajan tasalla) 

http://www.tyoturva.fi/  Työturvallisuuskeskus. Paljon materiaalia ja jatkuvasti 
uutisia alalta. 

http://www.ttl.fi/internet/  
Työterveyslaitos. Tutkii, välittää tietoa, tarjoaa 
asiantuntijapalveluita ja kouluttaa työterveys- ja 
turvallisuusalan asiantuntijoita. 

http://www.tukes.fi/  Tärkeä tekniikan alojen viranomainen. 

http://www.stm.fi:80/Resource.phx/vastt/t
yosj/tsindex.htx  

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto (ent. 
Työsuojeluhallitus) Tampereella. Tietoa, uutisia ja 
julkaisuja työsuojelun eri sektoreilta. 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/sivukartta/  Työsuojelun sivukartta, jossa paljon materiaalia ja 
materiaalilinkkejä. 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/Pstsp/  tai 
http://www.tyosuojelu.fi/fi/etusivu_pohjo
issuomi  

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri (Ent. Lapin 
työsuojelupiiri). Suppeat (uudistettavat) sivut. 

 
B. OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN LIITTYVIÄ MUITA LINKKEJÄ 

Sivusto Lyhyt kuvaus 

http://www.edu.fi/tonet/fin/linkit/ajankind
ex.html  TONET-työssäoppimissivujen työsuojelua  

Työssäoppimisen työsuojelukysymyksiä 18.7. 2002      -
moniste (TONET-sivusto)  

www.edu.fi/tonet/fin/alakohtaista/tyosuoj
elu.doc  

Seinäjokelaisten hyvää opetustyöhön soveltuvaa 
materiaalia. http://sedu.fi/tyoturvallisuus/  

http://www.raol.roiakk.fi/kt/rake/02-
virt/virt_rak.htm  

Mm. Aapi Junturan tekemää rakennusalan opetuksen 
työsuojelu- ym. materiaalia. 

http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Palvelut/
Lisatietoa+palveluista/Tyoturvallisuus/Sa
fety+check/Safety+Check+-
+Tyosuojelun+tarkistuslistat.htm  

 

Safety Check - Työsuojelun tarkistuslistat. 
Tarkistuslistoihin on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat 
helppokäyttöiseksi listaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat 
ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. 
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