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Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue
entinen työsuojelupiiri

Hyvä työympäristö 
Työelämän pelisäännöt

Työhyvinvointi
Valvonta – AVI – STM - YK/ILO

22.2.2017 3Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelu vastuualueen toimipaikat
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Tarkastettavia asioita

 Tapaturmavakuutus

 Työterveyshuolto

 Riskienarviointi  (itse tai asiantuntija)

 Työsopimus  tai  työnteon keskeiset ehdot

 Perehdytys       osaamisen varmistaminen

 Sopimusten ja säädösten noudattaminen
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A   Yleiset säännökset työsuhteesta                               8

B  Henkilöstön osallistumisjärjestelmät                        7

C  Työriitojen sovittelu, tuomioistuimet                        5

D  Työaika                                         11

E  Työturvallisuus                                   85

F  Työsuojelun valvonta ja hallinto       19

G  Työterveyshuolto                                11

H  Tapaturmat ja ammattitaudit            7

I   Nuoret työntekijät 8

J  Palkkaturva, palkan ulosmittaus, koulutusrahasto 5

K Sosiaaliturvamaksut 12

L Työttömyysturva, työvoimapalvelut 29

M  Sairausvakuutus 3

N  Työntekijän eläke 11

O  Erityissäädöksiä 14

Yhteensä                                                                           235
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Isäntäväen vastuu ja maatilalla työtään tekevien turvallisuus

1. Perheenjäsenet

2. Työsuhteiset
- renki,  kirvesmies,  metsuri

3. Ulkopuoliset
- lomittaja,  seminologi,  eläinlääkäri,
auton kuljettaja, huoltomies
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Työnteon keskeiset ehdot:

Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin: 

1) työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka;

2) työnteon alkamisajankohta; 

3) määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja 

sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika; 

4) koeaika;

5) työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää 

työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä 

työskentelee eri työkohteissa; 
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Työnteon keskeiset ehdot:

6) työntekijän pääasialliset työtehtävät; 

7) työhön sovellettava työehtosopimus; 

8) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen 

perusteet sekä palkanmaksukausi; 

9) säännöllinen työaika; 

10) vuosiloman määräytyminen; 

11) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;

12) vähintään kuukauden kestävässä 

ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa 

rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat 

rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä 

työntekijän kotiuttamisen ehdot. 
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OMAN tilan työturvallisuuden tarkistuslista

on kunnossa O         on kehitettävää I 

Kulkeminen

ulkona kävellen, koneilla

liukkaudentorjunta, kulkuväylät vapaat, lumen putoaminen katolta

sisällä

kulkuväylät vapaat, kynnykset, luiskat, oviaukot, korkeus, leveys, portaat, tikkaat

Valaistus

liiketunnistin, katkaisijan paikka, lamppujen puhtaus (ei halogeenia rehulatoon)

Eläimet

kiinnityslaitteet, hoitoalue

Sähköturvallisuus

ehjät laitteet, kiinteät asennukset (ei jatkoroikkia)

Laitteet, välineet, varaosat

työkalut kunnossa, säilytystelineet, saatavilla

Kemikaalien säilytys

lukollinen, ilmastoitu, merkitty
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OMAN tilan työturvallisuuden tarkistuslista

on kunnossa O         on kehitettävää I 

Tiedonkulku

navettapäiväkirja, opasteet eläimistä, yhteistyötahoista, lvi-tekniikasta

Sisäilma

ilmastointikanavat nuohottu, moottorit ja laakerit kunnossa, ilman vaihtuvuus

Suojaimet

hengityssuojat, suodattimet, haalarit, turvakengät jne, säilytys omassa tilassa

Ensisammutusvalmius

tarkastetut jauhesammuttimet, vesiletkut, poistumistiet

Ensiapuvalmius

desinfiointi, sidetarpeet, puhallettava lasta, kaappi/laukku (ei lääkkeitä)

Sosiaalitilat

pukeutumis-, peseytymis-, ruokailu- ja wc-tilat

Koneet

huollettu, korjattu, käyttövalmiina

Muut

Kunnossa olevien kohteiden jatkuva seuranta

Vaarapaikkojen kehittämisen suunnittelu ja aikataulutus
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Maatalouden työtapaturmissa sattuneita kuolemia

puristuksiin jääminen 16

kaatunut traktori 4, perunannostokone 2, kone nosto-

laitteessa, purkulato, kippikärry, kalkinlevitysvaunu, viljakärry

betonielementti, ketunrehusekoitin, tuorerehukuljetin,

pienkuormain, traktorin takapyörä

iskevä, sinkoava esine 3

höyryastia, pilkekone, metsäkärryn jalka

lietekaasu 2

säiliössä, navetassa

putoaminen 2

tikkailta 15 m, tikkailta 1,5 m

takertuminen akseliin 2

virtsapumppu, vetävä kärry

AIV-kaasu 1

50 % liuos

sähköisku 1

paljas johto

tukehtuminen 2

häkä, virtsa 

väärä työmenetelmä 21

häiriön korjaus 8
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Työsuojelu

 

Tarkastuskertomus 13/4621 1 (1) 
 Dnro LSSAVI/879/05.13.01.03/2013 

  7.11.2013  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karkea tyylitelty havaintokuva jäykistetyn vetoaisan nousemisesta pois kou-
kusta mäen päällä kun traktorin liikerata lähteekin pois perävaunun linjasta. 
Oikeasti koukku ei ollut noin avoin vaan siinä oli yläpuolinen kiinteä rakenne, 
mutta sekään ei estänyt vetoaisan lenkkiä pääsemästä pois koukusta kun sii-
hen kohdistui riittävän kovat väännöt.
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Työsuojelu
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Turkistarhan työtapaturma

22.2.2017

Kulmahiomakoneella 

leikattiin verkkoa.
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Turkistarhan työtapaturma

22.2.2017

Katkaisulaikka 

murtui ja palat 

lentelivät 

ympäristöön.
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Turkistarhan työtapaturma

22.2.2017

Yksi pala tunkeutui 

työntekijän 

(yrittäjän poika) 

rintaan katkaisten 

rintalihaksen ja 

kylkiluun.

Yrittäjä ei 

järkytykseltään 

kyennyt järkevään 

toimintaan, joten 

poika soitti itse 

ambulanssin.
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https://www.finlex.fi/


