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Lukijalle

Kädessäsi oleva Maatalouslomittajan työ-
turvallisuus ja työhyvinvointi -opas on 
uudistettu ja ajantasaistettu sisällöllisesti 
Matti Värrin toimittaman ja vuonna 2003 
julkaistun aiemman Työsuojelu maatalo-
uslomituksessa -oppaan pohjalta. Tässä 
oppaassa painotetaan ennakoivaa työtur-
vallisuustoimintaa, vaarojen ennakoivaa 
tunnistamista sekä kiinteää yhteistyötä 
lomittajan, lomituspalveluja käyttävän 
maatalousyrittäjän sekä lomittajan esimie-
hen kesken. Tässä olennaista on, että 
työtä, työoloja ja työvälineistä sekä niiden 
käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot ovat 
jatkuvasti ajan tasalla ja ne välitetään 
myös lomittajan tiedoksi ja käyttöön. Näi-
den pohjalle rakentuu myös maatalous- 
lomittajien terveys, turvallisuus ja hyvin-
vointi työssä, siis työhyvinvointi.

Oppaan käyttötarkoitus on sama kuin 
aikaisempienkin oppaiden. Sen asiasisäl-
lön on tarkoitus muuntua toistuvan ja 
jatkuvan lukemisen myötä sen myötäi-
siksi käytännön toiminnoiksi niin lomitta-
jan, kuin hänen esimiehensä sekä maata-
lousyrittäjän ja tälle palveluja tarjoavan 
työterveyshuoltoyksikön työssä.

Lomitustyö maatilalla sisältää jatkuvasti 
muuttuvia ja haasteellisia tilanteita myös 
työsuojelun näkökulmasta vaaroineen, 

haittoineen, mutta myös haasteineen, 
mahdollisuuksineen sekä mielekkäine 
työtehtävineen. Tämä opas tarjoaa tukea, 
tietoa ja työvälineitä ennakoivaan vaaro-
jen tunnistamiseen sekä niiden ennakoin-
tiin ja samalla hyvien, toimivien ja turval-
listen työtapojen kehittämiseen sekä nii-
den soveltamiseen käytännön työssä.

Tämän oppaan tekstin päivitykseen ja 
ajantasaistamiseen osallistunut laaja asi-
antuntijaryhmä esitellään lukukohtaisesti. 

Oppaan toteutusta on ohjannut asian-
tuntijaryhmä, Markku Roiha (pj.) ja Anne 
Kiiski (KT Kuntatyönantajat), Eero Kirjava 
(Puuliitto), Pia Lahin (Mela), Jukka Mäit-
tälä ja Kyösti Louhelainen (TTL – Kuopio), 
Markus Pyykkönen (STM), Veli-Matti 
Rekola (Maaseudun työnantajaliitto MTA), 
Arto Vallivaara (Jyty) sekä Asta Koivikko, 
Markku Tolvanen ja Timo Suurnäkki  
(siht., TTK).

Kiitämme lämpimästi niin oppaan sisäl-
lön päivitystyön tehneitä jokaista asiantun-
tijaa kuin oppaan toteutusta ohjannutta 
asiantuntijaryhmää maatalouslomitustyön 
turvallisuuden edistämisen hyväksi teke-
mästä arvokkaasta tietämyksen ja osaami-
sen yhteistoiminnallisesta jalostamisesta 
tämän oppaan muotoon.
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Keskeisiä käsitteitä

Työturvallisuudella tarkoitetaan työym-
päristön tilaa työntekijän turvallisuuden 
ja terveyden kannalta. Työturvallisuus on 
osa laajempaa organisaation, maatalous-
yrityksen kokonaisturvallisuutta, yritystur-
vallisuutta eli kaikkien työpaikan turvalli-
suuteen liittyvien asioiden hallintaa. 

Yritysturvallisuuden muita osa-alueita 
maatalousyrityksessä ovat muun muassa 
henkilöturvallisuus (ihmisten aiheuttamat 
riskit), kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 
(rakenteellinen, valvonta), tietoturvallisuus 
(tiedon varmistus, saatavuus, varmuus), 
tuotannon/toiminnan turvallisuus (jatku-
vuuden varmistaminen), ympäristöturvalli-
suus (ekologinen kestävyys, yva), rikostur-
vallisuus (uhkaavan rikollisen toiminnan 
ehkäisy) sekä palo- ja pelastustoiminta.

Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan 
tavoitetilaa, jossa pyritään ennakoimaan 
mahdolliset henkilön ja lomitustyön työ-
prosessien toimintaan vaikuttavat, sitä 

häiritsevät tai keskeyttävät häiriöt, tapahtu-
mat, tilanteet, eikä työnteon yhteydessä 
satu edellä mainituista aiheutuvia henkilön 
terveyttä, turvallisuutta tai työhyvinvointia 
vaarantavia tai heikentäviä tapahtumia.

Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkia 
niitä toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja 
edistetään työn, työympäristön ja työolo-
suhteiden sekä työntekijöiden kaikinpuo-
lista terveyttä ja turvallisuutta. 

Vaaralla (vaaratekijällä, vaaratilan-
teella) tarkoitetaan työssä esiintyvää teki-
jää/tekijöitä, jotka aiheuttavat vaaraa tai 
haittaa työntekijän terveydelle tai turvalli-
suudelle tai häiriön/esteen työn tekemi-
selle. Vaara työssä voi aiheuttaa haitalli-
sen tapahtuman, kuten tapaturman, 
onnettomuuden, ammattitaudin, sairastu-
misen tai haitallista fyysistä tai psykososi-
aalista kuormittumista tai altistumista.

Vaarojen tunnistamisella ja selvittä-
misellä työssä tarkoitetaan jatkuvaa, 
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ennakoivaa toimintaa, jolla työnteon 
yhteydessä tunnistetaan siinä esiintyvät 
vaarat, ja mikäli mahdollista poistetaan 
ne tai muutetaan työtoimintoja, jotta vaa-
ran haitallinen vaikutus ennakoiden 
pienennetään.

Riskillä tarkoitetaan vaaran, vaarateki-
jän tai vaaratilanteen aiheuttaman haitalli-
sen tapahtuman mahdollisuutta, tilan-
netta, josta voi aiheutua vahinkoa. Riskillä 
tarkoitetaan työssä esiintyvien vaaratilan-
teiden aiheuttamien vahinkojen seuraus-
ten vakavuuden ja vaaran esiintymisen 
todennäköisyyden yhdistelmää.

Työhyvinvointi syntyy tuloksena siitä, 
kun seuraavat hyvän työn tekemisen omi-
naisuudet ovat kohtuullisesti tasapainossa: 
• Turvallista, terveellistä, tuottavaa/ 

tuloksellista työtä, jota 
• Ammattitaitoiset työntekijät ja  

työyhteisöt tekevät 
• Hyvin johdetussa organisaatiossa
• Työntekijät ja työyhteisöt kokevat 

työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja 
• Heidän mielestään työ tukee heidän 

elämänhallintaansa.

Työpaikan työsuojelutoiminta perus-
tuu tunnistettujen, ajan tasalla olevien 
työn terveys- ja turvallisuusvaarojen tieto-
jen pohjalta tehtyyn riskien arviointiin 
sekä näiden tietojen pohjalta tehtävään 
suunnitelmalliseen riskien pienentämis-
työhön työpaikalla. 

Työsuojelun toimintaohjelma on 
työnantajan johdolla laadittava ja toteutet-
tava suunnitelma, jonka avulla tarvittaessa 
työpaikkakohtaisesti kohdentaen toteute-
taan työolojen turvallisuuden ja terveelli-
syyden edistämiseen ja työntekijöiden 
työkyvyn ylläpitämiseen kohdentuvaa 
tarpeellista toimintaa. Ohjelman perus-
tana ovat työpaikkojen ja henkilöstön 
turvallisuutta sekä terveyttä koskevat tie-
dot (ks. vaara ja riski). Vrt. myös kunnan 
maatalouslomituspalvelujen yhteinen työ-
suojelun toimintaohjelma ja tilakohtainen 
palvelusuunnitelma.

Lomittajalla tarkoitetaan tässä 
oppaassa maatalouslomittajaa, lomitus-
työllä maatalouslomittajan työtä.
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Tunnista vaarat – arvioi riskit  
– harkitse ja toimi
Lomitustyön vaarat ja riskit

Asiantuntija Pia Lahin, Mela

Kuinka herättää vaaran taju työssä?
Jokainen lomittajan työpäivä, ja sen 
aikana ammattitaidolla hoidettava työteh-
tävä on haaste niin asiakkaan hyvälle 
lomituspalvelulle kuin lomittajan tervey-
den, turvallisuuden, työkyvyn ja viime 
kädessä työhyvinvoinnin turvaamiselle ja 
edistämiselle. Tavoitteeksi tulee asettaa: 
Työstä terveenä kotiin – joka päivä. 

Oman työn vaarojen tunteminen on 
tärkeää jokaisessa ammatissa, niin myös 
lomittajan työssä. On välttämätöntä, ja 
ammatillisiin perustaitoihin sisältyvä asia, 
että lomittaja tuntee sekä tiedostaa omaan 
työhönsä liittyvät vaaratekijät sekä vaara-
tilanteet, ja osaa toimia niin että työstä ja 
sen tekemisestä ei aiheudu haittaa tai 
vaaraa hänelle itselleen tai muille. Valitet-
tavasti työhön liittyvät vaarat, vaaratilan-
teet eivät sittenkään ole itsestään selvyyk-
siä edes kokeneelle, saati työtään vasta 
alkavalle lomittajalle.

Tutulla maatilalla lomitettaessa luote-
taan usein liiaksi siihen, että työ sujuu 
ongelmitta. Työtä tehdään ikään kuin 
silmät ummessa, eikä tulla edes ajatel-
leeksi työhön mahdollisesti liittyviä vaara-
tilanteita. Tällainen turvallisuuteen turtu-
minen on mahdollista varsinkin silloin, 
kun pitkään aikaan ei ole sattunut min-
käänlaisia havaittuja häiriötilanteita, 
läheltä piti -tapahtumia, haavereita, työta-
paturmia tai muita ennakoimattomia 
vaaratilanteita. 

Uudella lomitustilalla lomittajalle tulee 
työpäivän kuluessa vastaan paljon uutta 
ja ennalta tuntematonta. Kaikkia vaarati-
lanteita tai vaaran paikkoja ei voi edes 
tietää tai huomata, ellei niistä ole etukä-
teen kerrottu tai muutoin välitetty tietoa 
lomittajalle työhön perehdytyksen ja 
opastuksen yhteydessä.

Lomittajan työnantajana toimivan kun-
nan lomahallinto tekee ja päivittää kol-
men vuoden välein palvelusuunnitelman 
lomitusta käyttäville maatiloille. Sen yksi 
tärkeä osa on selvittää mahdollisimman 
kattavasti kunkin lomitustilan työolosuh-
teiden aiheuttamat vaarat lomittajalle. 
Olosuhdekartoituksessa selvitetään, mikä 
eri työtilanteissa, työvaiheissa on hanka-
laa tai suorastaan vaarallista, ja mitä voi-
daan tai tulee tehdä havaittujen vaarati-
lanteen välttämiseksi. Suunnitelmaan 
kootaan tiedot käytännön työssä aiemmin 
havaituista vaaratilanteista. Samalla mieti-
tään, millä keinoin niistä voitaisiin välttyä. 
Tehokkainta lomittajien työn riskien hal-
lintaa on se, että ongelmat, vaarat tunnis-
tetaan, havaitaan jo ennakolta, ja ne pois-
tetaan mahdollisuuksien mukaan, tai 
ainakin vältetään niihin ajautumista työn-
teon yhteydessä. 

On tärkeää, että lomittaja voi olla 
mukana, kun lomahallinto arvioi lomitus-
tilan työolosuhteita. Kun lomittaja on itse 
osallistunut riskien arviointiin, hänen 
huomionsa kiinnittyy myöhemmin myös 
todennäköisemmin niihin ennakoivasti. 
Harvoin tehtävä olosuhdekartoitus ei ole 
kuitenkaan riittävä, koska maatilalla työ-
olosuhteet muuttuvat, vaihtelevat vuoden-
aikojenkin mukaan. Ennen lomitustyön 
aloittamista tilalla lomittajalle annettavan 
perehdyttämisen ja työnopastuksen 
aikana maatalousyrittäjän ja lomittajan 
pitää vielä yhdessä keskustella mahdolli-
sista työn akuuteista vaaratilanteista. 
Samalla tulee arvioida riskien mahdolli-
suutta työssä sekä keinoista niiden pie-
nentämiseksi. Tällä työolojen tietojen 
päivittämisellä muistutetaan työhön liitty-
vien riskien olemassa olosta. Samalla lisä-
tään lomittajan ennakoivaa havainnointi-
kykyä päivittäisessä työssä. 

Ennakoivan työturvallisuusajattelun 
ylläpitäminen vaatii siten työn aikana 
jatkuvaa työympäristön havainnointia, 
vaaratilanteiden ennakoivaa havaitsemis-
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kykyä ja -taitoa sekä näiden havaintojen 
mukaista ammattimaisen työn hallinnan 
toimintaa. Turvallisuustyön yhtenä kulma-
kivenä on, että työssä havaitut vaaratilan-
teet tai -tapahtumat kirjataan muistiin, 
jotta niiden pohjalta voidaan ryhtyä tar-
vittaviin turvallisuutta ja työn hallintaa 
kehittäviin jatkotoimiin.

Vaarojen tunnistus ja riskien arviointi

Näin se voidaan tehdä
Lomitus on monipuolista työtä tilakohtai-
sesti vaihtelevissa, ja kullakin tilalla jatku-
vasti muuttuvissa olosuhteissa. Siksi ker-
taalleen tehty vaarojen, vaaratekijöiden 
tunnistus ja riskien arviointi ei tiedoiltaan 
riitä kattamaan laajaa työturvallisuuden 
kokonaisuutta. 

Tilakohtaisesti on paikallaan tehdä 
säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain, työ-
turvallisuuteen liittyviä riskiselvityksiä. 
Tällöin tarkastelun pohjaksi otetaan aikai-
semman selvityksen asiakirjat. Näistä 
katsotaan:
• mitkä vaaratekijätiedot pitävät  

edelleen paikkansa 
• mitkä vaaratekijätiedot ovat 

muuttuneet
 - mitkä ovat pienentyneet/ 

lieventyneet – ja miksi
 - mitkä ovat voimistuneet/ 

tulleet vakavammiksi  
– ja mitä on tehty, miksi

• onko havaittu uusia vaaratekijöitä,  
joita ei aikaisemmin ole ollut tai  
ole havaittu, 
 - mitä nämä ovat?

Ja riskiselvitys jatkuu:
• millaisia läheltä piti- tai vaaratilanne- 

havaintoja tai -ilmoituksia on tilalla 
vuoden aikana tehty?

• mitä näiden ilmoitusten asioille on 
tehty?

Ennen arvioinnin aloittamista kannat-
taa miettiä tarkkaan, millainen on kysei-
sen tilan tuotantoprosessi, tuotantotilat, 
työympäristö, ja millaiset ovat lomittajan 
keskeiset työtehtävät, työvaiheet työ-
päivän aikana. Arviointi voidaan jakaa 
esimerkiksi siten, että ensin arvioidaan 
yleisimmät ja kaikille lomitusmuodoille 
ominaiset riskit. Näihin yhteisiin lomitta-
jan työn riskitekijöihin kuuluvat työaikoi-
hin, työmatkoihin ja työn järjestelyihin 
liittyvät asiat.

Yleisen tason riskianalyysiä täydentä-
mään tarvitaan tila- ja tuotantosuuntakoh-
taiset arvioinnit. Ne voidaan toteuttaa 
erikseen käsitellen lypsykarjatiloja, 
sikanautatiloja, sikaloita, hevostalleja ja 
siipikarjatiloja koskevaa lomitusta. Erityis-
riskien arviointi kannattaa tehdä kohden-
tamalla tarkastelu erikseen ulkotöihin, 
epätyypillisiin työaikoihin (esimerkiksi 
yötyöhön, varhaisiin tai myöhäisiin työ-
aikoihin, pitkiin työvuoroihin), yksin 
työskentelyyn, sijaisaputöihin sekä erityi-
sen vaarallisiin, riskialttiisiin työvaiheisiin 
(muun muassa korkealla työskentelyyn ja 
kiipeämiseen, vapaana olevien eläinten 
kanssa työskentelyyn). Tärkein, käytän-
nössä myös toimivin työn vaarojen tun-
nistuksen sekä niiden sisältämien riskien 
arviointi on tilakohtaiseen palvelusuunni-
telmaan liittyvä riskianalyysi eli käytän-
nössä työolosuhdetarkastus. 

 Varsinaiseen vaarojen tunnistukseen 
sekä niiden sisältämien riskien arviointiin 
kuuluu kolme vaihetta: 
• Ensin pitää tunnistaa mahdollisimman 

kattavasti kaikki työssä esiintyvät  
vaarat ja työn kuormitustekijät.

• Kun vaarat on tunnistettu, arvioidaan 
niiden merkittävyys, eli määritetään 
kunkin vaaran aiheuttama riskin 
suuruus. 

• Näiden tietojen pohjalta määritetään 
riskien pienentämistä edellyttävien, 
korjattavien tai muutettavien kohteiden 
tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys. Samalla 
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päätetään tarvittavista toimenpiteitä, 
joilla riskit pienennetään tai poistetaan, 
missä aikataulussa, kenen toteutusvas-
tuulla ja koska tuloksia arvioidaan. 

Vaarojen, vaaratekijöiden 
tunnistaminen
Vaaratekijöiden tunnistaminen on riskien 
arvioinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe. 
Tarkoituksena on koota tietoa, havaintoja 
ja kokemuksia kaikista työssä esiinty-
neistä, tekijälleen turvallisuus- tai terveys-
vaaraa tai haitallista kuormitusta aiheutta-
vista tekijöistä. Tarkastelun alla olevista 
vaaratekijöistä tulee etsiä kaikki olennai-
set työntekijöiden fyysistä tai psyykkistä 
terveyttä tai turvallisuutta vaarantavat 
tekijät. Vaarojen tunnistamisen lomitus-
työssä tulee kattaa ainakin seuraavat 
vaaratekijät: 
• fysikaaliset vaaratekijät, kuten  

eläinten ja koneiden aiheuttama  
melu, kylmät ja kuumat olosuhteet, 
vetoisuus, kosteus, puutteellinen  
valaistus, tärinä ja säteily

• tapaturman vaarat, kuten törmäämi-
nen, liukastuminen, kaatuminen, 
putoaminen, putoavien esineiden  
aiheuttamat iskut, eläinten aiheuttamat 
puristumiset ja potkut

• fyysiset kuormitustekijät, kuten  
hankalat työasennot, raskaat nostot  
tai siirrot, koneiden ja laitteiden käyttö, 
työpisteiden ja työvälineiden epä- 
sopivat mitoitukset käyttäjälle

• kemialliset ja biologiset vaarat,  
kuten eläinpöly, homepöly, pesu-  
ja desinfiointiaineet, säilöntäaineet

• henkiset kuormitustekijät, kuten 
yksintyöskentely, vaikutusmahdolli-
suuksien puute, väkivallan uhka,  
työhön liittyvä vastuunkanto.

Työhön liittyvät vaarat on helpointa 
tunnistaa ennalta laadittujen tarkistuslis-
tojen avulla. Niiden avulla tarkistetaan 
ensin, esiintyvätkö niissä mainitut vaara-

tekijät työkohteessa vai eivät. Jokaisen 
todetun vaaran osalta tulee kirjata ylös 
siihen liittyvä konkreettinen vaaratilanne 
ja vaaralle altistuvat henkilöt, seuraavien 
tarkentavien kysymysten avulla:
• mistä vaaratekijä johtuu ja  

mikä sen aiheuttaa?
• missä vaaratekijä esiintyy?
• kuka työntekijöistä on tälle  

vaaralle alttiina? Entä altistuuko  
joku sivullinen samalle vaaralle?

• millaisessa tilanteessa henkilöt  
joutuvat vaaraan, altistuvat vaaralle?

Tarkistuslistoista tulee aina muistaa se, 
että yksikään lista ei ole täydellinen. 
Lisäksi tulee etsiä sekä tunnistaa myös 
sellaisia työssä todellisuudessa esiintyviä 
vaaroja, vaaratilanteita ja vaaratekijöitä, 
joita listaan ei ole ennakolta kirjattu.

Riskin suuruuden määrittäminen
Arvioitava riskin suuruus muodostuu 
kyseisen vaaran aiheuttaman haitallisen 
tapahtuman esiintymisen todennäköisyy-
destä sekä sen aiheuttamien haittojen 
vakavuudesta. Korjaustoimenpiteiden 
kiireellisyyden ja tarpeen voi määrittää 
vakavan tapaturmavaaran lisäksi myös 
lievempi tapaturman vaara, jos lomittaja 
työssään altistuu lievän tapaturman aihe-
uttajalle toistuvasti työpäivänsä kuluessa. 
Riskien suuruuden määrittäminen tulee 
aina tehdä tarkasteluhetken mukaisesta 
tilanteesta. Samalla käytetään mahdolli-
suuksien mukaan apuna tietoja viime 
aikoina (esimerkiksi viimeisen vuoden 
aikana) tapahtuneista tai esiintyneistä 
vaaratilanteista. Arvioinnissa tulee välttää 
riskien suuruuden liioittelua tai aliarvi-
ointia, ja pyrkiä mahdollisimman objektii-
viseen käsitykseen riskin suuruudesta. 
Koska ihmiset kokevat vaarat ja riskit eri 
tavoin, tulisi yhdessä keskustellen pyrkiä 
löytämään yhteinen käsitys siitä, kuinka 
suuria havaittujen vaarojen sisältämät 
riskit todellisuudessa ovat.
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Riskin suuruuteen vaikuttavat sekä vaaratekijän tai haitan esiintymisen  
todennäköisyys että niiden aiheuttamien seurausten vakavuus.

Esiintymisen todennäköisyys Aiheutuvien seurausten vakavuus
-  Haitallisen tapahtuman esiintymistiheys
-  Tapahtuman kesto
-  Mahdollisuus ennakoida haitallisen 

tapahtuman esiintyminen
-  Mahdollisuus estää vaaratekijän tai 

haitallisen tapahtuman esiintyminen

-  Aiheutuneen haitan vakavuusaste
-  Seurausten laajuus
-  Haitan palautuvuus/palautumattomuus
-  Seurausten aikajänne  

(lyhytkestoinen/pitkäkestoinen)

Korjaavien toimenpiteiden valinta
Mitä suurempi arvioitu riski on, sitä 
nopeammin ja perusteellisemmin siihen 
tulee puuttua. Kaikkien riskien poistami-
nen ei ole käytännössä mahdollista, mutta 
suurimpien ja ongelmallisimmiksi koettu-
jen riskien tulee olla etusijalla, kun toteu-
tetaan turvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. Käytännössä tämä tarkoittaa todettu-
jen epäkohtien korjaamista, todellisten 
vaaran paikkojen poistamista ja elimi-
nointia. Ei pidä toimia kuitenkaan aina 
niin, että suurin riski poistetaan aina 
ensin, vaan toimenpiteiden toteutuksen 
järjestykseen vaikuttavat suuruuden 
lisäksi monet muutkin asiat. Suurten, 
vakavien turvallisuusriskien poistaminen 
vaatii yleensä myös suuria toimenpiteitä, 
joita ei aina hetkessä voida toteuttaa. Pie-
nillä, mutta tilanteeseen vaikuttavilla 
parannuksilla ja korjauksilla voidaan 
saada nopeasti kokonaistilannetta korja-
tuksi parempaan suuntaan. Sen jälkeen 
tulee vielä huolehtia siitä, että jäännösris-
kin pienentämiseksi jatketaan korjaustoi-
mia edelleen. 

Hyvä ja toteuttamiskelpoinen riskien 
pienentämiseen tähtäävä toimenpide täyt-
tää mahdollisimman monta seuraavista 
vaatimuksista:
• Tehokkuus, vaikuttavuus: Mitä enem-

män toimenpiteellä saadaan pienennet-
tyä tai poistettua riskiä, sitä kannatta-
vampi se on.

• Laajuus: Mitä useampaan riskiin, ja 
useamman henkilön turvallisuuteen 
toimenpide vaikuttaa, sitä suurempi 
sen vaikutus on.

• Helppous: Yksinkertaiset ja helpot  
toimenpiteet kannattaa hoitaa saman 
tien kuntoon.

• Sujuvuus: Jos toimenpiteen ansiosta 
samalla työn sujuvuus paranee, se kan-
nattaa toteuttaa, vaikka suora vaikutus 
työn turvallisuuteen olisikin vähäinen.

• Kustannustehokkuus: Hyvät toimen- 
piteet eivät välttämättä ole kalliita.

• Muut hyödyt: Mikäli toimenpiteen 
avulla voidaan täyttää lainsäädännön, 
asiakkaiden tai oman kehittämistoimin-
nan asettamat tavoitteet, kannattaa se 
toteuttaa.

Korjaaviin toimenpiteisiin on helppo 
ryhtyä, kun ne ovat riskien arvioinnin 
yhteydessä määritelty ja kirjattu muistiin 
mahdollisimman selkeästi ja yksityiskoh-
taisesti. Samalla on syytä harkita eri vaih-
toehtoja korjauksen toimenpiteiksi, tai 
tehdä asiasta lisäselvityksiä suunnittelun 
tueksi.

Läheltä piti -tilanteiden, vaaratilantei-
den raportointi käytännössä
Kun arvioidaan työolosuhteiden aiheutta-
mia vaaroja, tulee huomata että jokaista 
sattunutta ja raportoitua työtapaturmaa 
kohden tapahtuu useita läheltä piti- ja 
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vaaratilanteita. Läheltä piti -tilanteet jäävät 
helposti vain lomittajan itsensä tiedoksi, 
ellei näitä tapahtumatietoja kerätä järjes-
telmällisesti talteen. Jokaista lomittajaa 
tulee samalla sekä velvoittaa, että myös 
kannustaa ilmoittamaan kaikista työssään 
toteamista läheltä piti- ja vaaratilanteista. 
Lomittaja saattaa kokemansa ammattikun-
nian tai syyllisyystunteiden vuoksi haluta 
salata läheltä piti -tilanteet, myös vaarati-
lanteet, koska varsinaisesti mitään ei ehti-
nyt tapahtua, tai syntynyt vahinko oli 
vain pieni. 

Näiden tietojen kerääminen sattuneiden 
työtapaturmien raportoinnin lisäksi antaa 
todellisemman kuvan lomitustyön terveys- 
ja turvallisuusriskeistä. Samalla se tuottaa 
kertyneiden tietojen pohjalta mahdollisuu-
den paremmin ehkäistä työtapaturmia 
myös muiden lomittajien osalta. 

Läheltä piti- ja vaaratilanteiden ilmoi-
tuslomakkeella voi kysyä esimerkiksi 
seuraavaa: 
• Kerro tapahtumapaikka  

mahdollisimman tarkkaan
• Kerro tapahtuma-aika
• Kuvaile työvaihe, mitä olit tekemässä
• Kerro mitä tilanteessa sattui  

(voit liittää lomakkeen mukaan  
myös kuvia tapahtuneesta)

• Kerro mitä olisi voinut sattua
• Mitä muuta huomioitavaa tilanteeseen 

liittyi
• Mitä tilanteesta voi mielestäsi oppia, 

toimia toisin, muuttaa toimintatapoja, 
työmenetelmiä.

Lisätietoja:
Työsuojeluhallinto:  
www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/1783 
(Selvitys vaara-, uhka- ja läheltä piti 
tilanteesta)

Työterveyslaitos: 
www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_ 
riskien_hallinta

Työturvallisuuskeskus: 
www.tyoturva.fi/tyosuojelu/ 
vaaratekijoiden_tunnistaminen_ja_ 
riskien_arviointi

Työtapaturmat ja niiltä  
ennakoivat toimenpiteet

Mikä on työtapaturma,  
mitä on työtapaturmien takana?
Työtapaturma on luonteeltaan äkillinen, 
ennakoimaton, yllätyksellinen, ulkopuoli-
sen tekijän aiheuttama tapahtuma, jossa 
työntekijä ja työolosuhteet kohtaavat toi-
sensa epäsuotuisissa merkeissä. Tilan-
teesta syntyy työntekijälle terveydellinen 
seuraamus, yleisimmin hoitoa vaativa 
vamma. 

Usein todetaan puutteellisesti, jopa 
virheellisesti, että inhimilliset syyt johtivat 
työssä tapaturmatyyppiseen onnettomuu-
teen. Työntekijän syyksi tapaturmatilan-
teessa katsotaan usein huolimattomuus, 
varomattomuus, piittaamattomuus ja 
hätäileminen, monesti myös kokematto-
muus. Työtapaturman tutkinnassa työym-
päristön epäkohtien tai puutteiden sivuut-
taminen on kuitenkin väärä lähestymis-
tapa, eikä johda myönteiseen kehitykseen. 
Jos vain työntekijä todetaan syypääksi, ja 
kehotetaan tätä olemaan jatkossa varovai-
nen, sattuneesta tapaturmasta ei opita 
mitään. 

Lomittaja tulee perehdyttää kullakin 
tilalla esiintyviin työympäristön vaaroihin, 
ja niiltä suojautumisen kannalta tarpeel-
listen henkilönsuojainten käyttöön. 
Kaikki syntyneet työtapaturmat, samoin 
myös työssä esiintyneet läheltä piti -tapa-
ukset ja vaaratilanteet on syytä aina 
raportoida. Jokainen sattunut työtapa-
turma tulee tutkia tarkemmin. Työtapatur-
man syytekijöitä, aiheuttajia tulee etsiä 
eläimistä, työympäristön rakenteista, 
koneiden ja laitteiden toiminnasta, niiden 
mahdollisista käyttöhäiriöistä ja huoltova-
jeista. Työpaikan toiminnallisen suunnit-
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telun ja rakenteiden osalta tulee varautua 
inhimilliseen virhemahdollisuuteen, jopa 
turvallisuusvaatimusten vastaisten toimin-
tojen ”hiljaiseen hyväksymiseen”. Aina 
tulee huolehtia siitä, että virheestä huoli-
matta työssä ei sattuisi tapaturmia ja 
muunlaisia häiriöitä tai vahinkoja.

Työtapaturmien aiheuttajat ja  
niiden torjunta
Maataloustyö on ammattina, työnä erityi-
sen tapaturma-altis ala. Tapaturmia sattuu 
eniten kotieläinten hoitotyössä, mitä työtä 
lomittajat pääasiassa tekevät. Lomittajien 
tapaturma-alttius tapaturmasuhteen tun-
nusluvuilla mitattuina (tapaturmien luku-
määrä tuhatta työntekijää kohti) on mui-
hin kunta-alan palkansaajiin verrattuna 
seitsemänkertainen (maatalouslomittajat 
117,0 koko kunta-ala 16,7) ja myös maa-
talousyrittäjiä suurempi. 

Yleisin lomittajille sattuneiden tapatur-
mien aiheuttaja on eläin, pääasiassa 
lehmä (45 %). Toiseksi yleisin tapaturman 

aiheuttaja ovat kulkuväylät ja rakenteet 
(20 %). Vahingoittuminen on tapahtunut 
useimmiten nautaeläimen potkusta, pus-
kemisesta tai eläimen pusertamisesta sei-
nää tai lattiaa vasten (35 %). Toiseksi ylei-
sin vahingoittumistapa on ollut iskeytymi-
nen kiinteää pintaa, yleisimmin lattiaa 
vasten. Liukastuminen tai kompastuminen 
on voinut aiheutua liukkaasta tai epäta-
saisesta lattiasta tai hyppäämisestä kulku-
väylän esteen, esimerkiksi lantakourun 
yli. Liukastuminen ja törmääminen voivat 
aiheutua myös eläimen äkillistä liikettä 
väistäessä. Erilaisten koneiden, laitteiden 
ja käsityökalujen käyttö aiheutti 11 % 
tapaturmista. 

Vakavimmat tapaturmat, yli puoli 
vuotta sairauslomaa tai pysyvän työkyvyt-
tömyyden aiheutti useimmiten nautaeläin 
45 %. Yleisin tapaturmatilanne oli, kun 
lypsyn tai muun hoidon aikana lehmä 
rutisti tai potkaisi lomittajaa (25 %). Taval-
lista oli myös, että irrallaan oleva lehmä 
tai hieno törmäsi tai rutisti lomittajan 
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seinää vasten (10 %). Myös nautojen kiin-
nittäminen tai irrottaminen (7 %) aiheutti 
vakavia tapaturmia. Hevosen potku aihe-
utti 4 % vakavista tapaturmista. 

Liukastuminen lattialla tai lantakourun 
yli astuessa tai putoamalla tai liukastu-
malla portaissa tai tikkailla aiheutti vaka-
vista tapaturmista 41 %. Liikkuminen työ-
paikalla on siis lomittajan työssä riskial-
tista aikaa työtapaturmille. Koneiden ja 
laitteiden väliin jäänyt jalka tai sormet 
olivat syynä 5 % vakavista työtapaturmista. 

Eläinturvallisuus
Lomittaja on useimmiten käytännössä 
eläintenhoitaja. Kiertäessään työssään eri 
maatiloilla lomittaja kohtaa myös suuren 
määrän itselleen entuudestaan vieraita 
eläimiä. Eläimet ovat yksilöitä, jotka hel-
posti tottuvat hoitajaansa. Toisaalta vie-
raan henkilön kohdatessaan eläimet saat-
tavat käyttäytyä ennakoimattomasti, 
arvaamattomasti. Lomittajan oma käyttäy-
tyminen vaikuttaa myös eläimen käyttäy-
tymiseen. Hermostuessaan eläin yleensä 
puolustautuu hyökkäämällä.

Eläinten parret ja karsinat tulee olla 
suunniteltu ja rakennetut ajatellen sekä 
eläinten viihtyvyyttä, että hoitajan työn 
tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta. 
Ruokinta, lypsäminen ja lannanpoisto ym. 
hoitotyö on voitava tehdä niin, ettei hoi-
taja tarpeettomasti joudu eläinten alueelle 
vaaraan. Lomittajalle tulee varata tarpeel-
lisia työtehtäviä varten riittävästi tilaa 
jokaisen eläimen ympärille. Esimerkiksi 
ruokintapöytä on varustettava sellaisella 
salpalaitteella, ettei eläin pääse sarvillaan 
vahingoittamaan hoitajaa. Vaarallisiksi 
tiedettyjä eläimiä pitää voida siirrellä 
ilman, että tarvitsee mennä niiden kanssa 
samaan tilaan, karsinaan tai käytävään. 
Irrallaan olevalle lehmälle tai sonnille ei 
koskaan saa kääntää selkäänsä.

Lomitustyö sujuu turvallisimmin, kun 
eläimiä hoidetaan niille tutulla tavalla. 
Tutut hoitotavat ja tutut hoitajat rauhoit-

tavat eläimiä. Jos eläin tuntee olonsa tur-
vattomaksi, se voi käyttäytyä arvaamatto-
masti. Tämän vuoksi tulee pyrkiä siihen, 
että lomittaja työskentelee mahdollisim-
man usein samoilla tiloilla. Tällöin eläi-
met oppivat tuntemaan myös lomittajan, 
ja lomittaja oppii tuntemaan sekä hallit-
semaan paremmin eläinten tilakohtaiset 
hoitotavat. 

Lehmä ei näe taakseen. Siksi lomittajan 
on hyvä rauhallisella äänellä ilmoittaa eläi-
melle lähelle tulostaan ja läsnä olostaan. 
Huutaminen sitä vastoin saattaa säikäyttää 
ja stressata eläimiä. Eläimet voivat kiiman 
tai poikimisen vuoksi käyttäytyä tavan-
omaista arvaamattomammin. Emo voi puo-
lustaa jälkeläistään puskemalla hoitajaansa. 
Myös eläinten keskinäisen hierarkian järk-
kyminen saattaa aiheuttaa äkillistä ja enna-
koimatonta eläinten liikehtimistä. Jos 
eläinten tila, pihatto on liian ahdas, ei 
aremmille lehmille jää riittävästi tilaa väis-
tää ylempiarvoisia lehmiä. Tällöin myös 
hoitaja saattaa epähuomiossa jäädä tilan-
teessa liikkuvien eläinten jalkoihin. 

Rakennusturvallisuus
Työympäristöstä ja sen rakenteista johtuva 
kompastuminen tai liukastuminen on ylei-
nen, jopa tavallisin tapaturman syy. Näissä 
tapaturmissa lomittaja saa usein ruhjeita, 
haavoja ja muita pintavammoja sekä 
venähdyksiä ja nyrjähdyksiä tai musertu-
mia. Jonkin verran syntyy luunmurtumia ja 
muita sisäisiä vammoja. Kompastuminen ja 
liukastuminen on yleistä erityisesti huo-
non järjestyksen ja siisteyden tiloissa, huo-
nosti valaistuissa, vanhoissa ja moneen 
kertaan muutetuissa karjasuojissa. Samoin 
suuret sisä- ja ulkolämpötilojen erot aihe-
uttavat etenkin talviaikaan kulkuväylien 
kostumista ja jäätymistä. 

Lattiapintojen korkeuserot voivat myös 
olla vaikeasti havaittavissa, ja portaat tai 
luiskat on rakennettu aikojen kuluessa 
ilman yhdenmukaisuutta. Rakentamalla 
kaikki lattiapinnat sopivan luistamatto-
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miksi, portaat nousun ja etenemän osalta 
toimiviksi (askelnousu alle 20 cm ja ete-
nemä 30 cm), ja luiskat riittävän loiviksi 
(liukuesteinen alle 10 ja sileä alle 6 
astetta), saadaan kulkuväylät samalla toi-
miviksi ja liikkumisen kannalta turvalli-
siksi. Saman rakennuksen kaikkien por-
taiden ja luiskien tulisi olla tehdyt samalla 
tavalla. Lisäksi portaiden ja kulkuteiden 
tulee olla liikkumisen esteettömyyden 
kannalta riittävän leveitä (90–120 cm) ja 
riittävästi valaistuja (100 luxia 5,0–7,5 W/
m2 loistelamppuja), ja ovi- ja muut kulku-
aukot vähintään kaksi metriä korkeita. 
Myös ulkona olevien kulkuteiden kulku-
kelpoisuudesta, pintojen kunnosta, liuk-
kauden torjunnasta ja riittävästä valaistuk-
sesta tulee huolehtia.

Tikapuilla kiipeäminen tai hyppäämi-
nen kuilujen ylitse on ehkäistävä joko 
hyvän kuluväylien suunnittelun avulla, tai 
kuilut on peitettävä joko kiinteillä tai 
irrotettavilla ritilöillä. Kaiteiden puuttumi-
nen ja irralliset tikapuut tai niiden huono 
kunto pudotusluukkujen, siltojen ja mui-
den korkeiden tasojen reunoilla aiheutta-
vat vakavan putoamistapaturman vaaran. 

Kone- ja sähköturvallisuus
Maataloudessa käytettävien koneiden 
rakenteet sekä toimiessaan niiden käyttö-
tehot ovat sellaiset, ettei ihmisellä ole 
mahdollisuutta vastustaa niiden tuottamaa 
voimaa. Vaaratilanteessa koneen ruhjo-
maksi joutuneelta repeytyy tai murtuu 
usein jäseniä ja raajoja, ja seuraukset ovat 
usein kohtalokkaita. Sen vuoksi lomitta-
jan tulee pysyä erossa kaikkien koneen 
avoimista, liikkuvista osista, kaikissa 
olosuhteissa.

Koneturvallisuudesta huolehtiminen 
onnistuu parhaiten hankkimalla aina 
käyttötarkoitukseen sopivat koneet ja 
laitteet luotettavalta kauppiaalta. Tärkeä 
turvallisuusperiaate on, että vältetään 
tekemästä itse koneita tai tekemästä omia 
muutoksia aiemmin hankittuihin konei-

siin. Sama pätee siihen, että pidetään 
koneet ja laitteet, konejärjestelmät käyttö-
kunnossa koko niiden käyttöelinkaaren 
ajan noudattamalla valmistajan antamia 
huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Vähäisin-
täkään korjausta tai huoltotoimenpidettä 
ei tule tehdä koneen käydessä, ellei siitä 
ole erikseen käyttöohjeessa mainittu.

Koneiden turvallisuutta voi arvioida 
tutkimalla, onko avoimena liikkuvia osia 
käyttäjän ulottuvilla. Mikäli käden ulottu-
villa, siis näkyvillä niitä on, esimerkiksi 
voimansiirron kiilahihnoja, akseleita tai 
ketjurattaita, on kone ehdottomasti varus-
tettava vaaran poistavin suojauksin. 
Muussa tapauksessa tällaisen koneen 
käyttö on estettävä. Varoitustekstit ja -kyl-
tit eivät yksinään ole turvallisuuden tae. 

Vuoden 1994 jälkeen hankitut koneet 
tulee olla varustetut konekilvillä, johon 
sisältyy CE-merkki. Kyseinen merkki tar-
koittaa valmistajan todistetta siitä, että 
kyseinen kone on suunniteltu, valmistettu 
ja varustettu tuolloin voimassa olleiden 
määräysten mukaisesti. Vastaava koneiden 
turvallisuutta nykyisin säätelevä ns. kone-
päätös koskee koneita, jotka on saatettu 
markkinoille vuoden 2010 alun jälkeen.

Koneturvallisuuden rinnalle nousee 
esiin lomitustyön turvallisuuden kannalta 
tärkeänä tekijänä sähköturvallisuudesta 
huolehtiminen. Sähkölaitteet ja -johdot 
tulee olla suunniteltu ja rakennettu voi-
massa olevien sähköturvallisuusmääräys-
ten mukaisesti. Sähkölaitteet ja -johdot 
tulee myös pitää näiden määräysten 
mukaisessa kunnossa. Sähkölaiteviasta 
aiheutuneet tapaturmat ja onnettomuudet 
ovat usein vakavia, jopa kohtalokkaita 
niin eläimille kuin ihmisillekin. Ihmisen 
terveydelle vaaraton jännite on alle 24 
volttia, kun yleisessä sähkönjakeluver-
kossa käytetään 230/240 voltin nimellis-
jännitettä. Tilan sähkölaitteiden ja sisäisen 
sähköjohtoverkon kunnon tarkastukset 
tulee antaa valtuutetun sähköasentajan 
säännöllisesti tehtäväksi.
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Siisteys ja järjestys
Siisteys ja hyvä järjestys ovat tapaturmator-
junnassa edullisia, mutta ensiarvoisen tär-
keitä, ja samalla tehokkaita seikkoja. Likai-
set ja märät lattiapinnat voivat olla liuk-
kaita. Irtotavarat, työkalut ja johdot on 
säilytettävä niitä varten varatuissa varasto-
paikoissa, poissa kulkuväyliltä. Ne eivät 
missään tapauksessa saa lojua kulkuteillä 
ja portaissa. Rikkinäiset tai muutoin tar-
peettomat esineet tulee poistaa työtilasta 
niille kuuluville varastopaikoille: korjatta-
vat esineet korjaamolle ja romut kierrätys-
keskukseen tai kaatopaikalle.

Kuilujen päälle tarkoitetut ritilät tulee 
asettaa paikoilleen heti työ- ja korjaustoi-
menpiteiden jälkeen. Rikkoutuneet ritilät 
tulee vaihtaa tai korjata välittömästi. Niitä 
ei pidä korvata edes väliaikaisesti lau-
doilla tai muilla vanerilevyillä, jotka siirty-
vät helposti pois paikoiltaan, eivätkä 
kestä ihmisen ja muun kuorman painoa.

Työpaikan siisteydestä ja järjestyksestä 
huolenpidolla on suora yhteys, ei vain 
tapaturmiin, vaan myös terveyteen – sai-
rastavuuteen. Hyvä hygienia edistää eläin-
ten ja ihmisten terveenä pysymistä, ja lisää 
työn sujumista, ja sen myötä tilan tuotta-
vuutta ja lomitustyön tuloksellisuutta. 

Vanha sanonta: ”Puhtaus on puoli ruo-
kaa”, pitää tässäkin hyvin paikkansa.

Lomittajan oma toiminta
Lomitustyö tilakohtaisesti vaihtelevine 
olosuhteineen asettaa lomittajan omalle 
toiminnalle suuren painon työturvallisuu-
den toteuttajana. Lomittaja vaikuttaa 
omalla toiminnallaan ja työtavoillaan 
merkittävästi joko työturvallisuutta ja 
työhyvinvointia parantavasti tai sitä hei-
kentävästi. Oma hosuminen ja kiirehtimi-
nen työtehtäviä hoidettaessa voi hermos-
tuttaa eläimiä, ja samalla voi saada ne 
käyttäytymän arvaamattomasti. Liukastu-
misen ja putoamisen voi aiheuttaa liuk-
kaiden jalkineiden ja liukkaan lattian 
lisäksi myös harkitsematon kiirehtiminen 

hyppäämällä kulkuväylällä olevan esteen, 
esimerkiksi lantakourun yli tai traktorista 
tai portailta hyppäämisellä. Portaita tai 
tikkaita käytettäessä tulee aina malttaa 
liikkua rauhallisesti ja pitää kädellä ote 
kiinni kädensijoista. 

Myös oma huono fyysinen kunto, toi-
mintakyky voi osaltaan altistaa tapatur-
man syntymiseen. Väsyneenä tai itselleen 
liian suurta taakkaa siirtäessä voi helpom-
min sattua tapaturma. Kohtuullisen hyvä 
fyysinen kunto tarkoittaa myös kohtuul-
lista kehon tasapainon hallintakykyä. 
Tämä puolestaan mahdollistaa kehon 
äkillisten liikkeiden paremman hallinnan 
ennakoimattomissa liukastumis- ja muissa 
tasapainon menetystilanteissa. Samalla 
tämä vähentää kaatumisriskiä sekä sen 
aiheuttamia haitallisia seurauksia. 

Lomittajalle hänen oma ammattimainen 
työotteensa, ammattitaitonsa lisää suoraan 
hänelle itselleen työn hallintaa, mutta 
samalla turvallista työskentelyä ja tuottaa 
samalla tekijälleen myönteistä sisältöä 
sekä mielekkyyttä työn tekemiseen. Eri 
eläinlajien käyttäytymisen tuntemus mah-
dollistaa vakaamman, häiriöttömämmän 
työskentelyn, ja vähentää eläimiä stressaa-
vien tilanteiden syntymistä. Ammattitaitoa, 
ammattimaista työotetta on se, että tietää 
ja osaa havainnoida, milloin koneet ja lait-
teet toimivat oikein, ja on valmis toimi-
maan, mikäli ne eivät toimi oikein. 

Lisätietoja: 
Eläinlähtöinen käsittely miellyttää sekä 
lehmiä että karjanhoitajia. Raussi, S.  
Maaseudun Tiede 65, 4 (15.12.2008): 4.

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammatti-
taudit ja ammattitautiepäilyt vuonna 2009. 
Noora Nenonen, Työturvallisuuskeskus 
2012. Raportti verkossa: www.tyoturva.fi/
julkaisut/pdf-julkaisut

Lehmähavaintoja, Jan Hulsen, Pro Agria 
Maaseutukeskusten liitto ry.: 2009
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Naisten näkökulma maatilan työturvalli-
suuteen ja hyvinvointiin. Kallioniemi, M. 
MTT Kasvu 2. Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus. Tampere, 2009.

Sikahavaintoja, Jan Hülsen; Kees Schee-
pens, Pro Agria Maaseutukeskusten liitto 
ry. 2010.

Ammattitaudit lomituksessa

Lomittajilla todettiin vuonna 2010 
yhteensä 101 uutta ammattitautia tai sen 
epäilyä. Näiden yleisimmät terveydelliset 
seuraamukset olivat:
• hengitystieallergiat  56 tapausta
• ihotaudit 27
• meluvammat 6
• rasitussairaudet 5
• muut seuraukset 7

Yleisimpiä hengitystieallergian muotoja 
olivat astma ja allerginen nuha. Ammatti-
tautitilaston mukaan vuosina 2005–2011 
ammattitaudeiksi varmistui 204 lomittajan 
tapausta. Näistä runsaan puolen (126 
tapausta) osalta altistustekijänä on ollut 
orgaaniset pölyt ja muut orgaaniset altis-
teet, vaihdellen 16–29 tapausta vuodessa.

Vastaavana aikana 2005–2011 ammatti-
tautiepäilyjä oli 372 lomittajalla. Näistä 
lähes kahdessa kolmasosassa (238 tapa-
usta) altistustekijänä oli myös orgaaniset 
pölyt ja muut orgaaniset altisteet, vaihdel-
len 21–49 tapausta vuodessa. 

Lisätietoja:
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 
2010. Työperäisten sairauksien rekisteriin 
kirjatut uudet tapaukset. Oksa, Panu ym., 
Työterveyslaitos, 2012.

Tapaturmatilasto. Ammattitautitilasto. 
Perustilasto. www.svdtilasto.net. luettu 
18.11.2013.

Lomittajien työperäisistä 
sairauksista 

Erikoislääkäri Anne Torpström, 
Työterveyslaitos

Maataloustyössä on useita eri tekijöitä, 
jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa tätä 
työtä tekeville lomittajille. Kotieläin- ja 
kasvinviljelytiloilla nämä vaaratekijät ovat 
erilaisia. Lomittajat työskentelevät pää-
sääntöisesti kotieläintiloilla. 

Työperäiset sairaudet voivat olla pää-
asiallisesti työn aiheuttamia tai työ voi 
olla osasyy sairauden syntyyn. Ammatti-
tautilain (1343/1988) 1 §:n mukaan 
ammattitauti on sairaus, joka todennäköi-
sesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaa-
lisesta, kemiallisesta tai biologisesta teki-
jästä työssä. Ammattitautiasetuksessa on 
luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi 
katsottavista sairauksista ja niitä aiheutta-
vista tekijöistä eli altisteista. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat varsin 
yleisiä maataloustyössä, näin myös lomit-
tajan työssä. Työ on fyysisesti kuormitta-
vaa, ja työhön liittyy usein toistuvia työ-
liikkeitä, hankalia työasentoja, raskaiden 
taakkojen nostamista ja kantamista käsin. 
Nivel- ja lihaskivut painottuvat niska-har-
tiaseudun, alaselän, lonkkien ja polvien 
alueille sekä ranteisiin. Maatalousalalla on 
kohonnut riski sairastua polvi- ja lonk-
kanivelrikkoon. Käsitärinää aiheuttavat 
työkalut voivat saada aikaan valkosormi-
suutta ja tärinätautia. Pitkäkestoinen, 
koko kehoon kohdistuva tärinä, kuten 
traktorilla ajaminen voi aiheuttaa selkä-
vaivojen lisäksi väsymistä, vatsavaivoja ja 
työtehon laskemista.

Astma ja allerginen nuha voivat kehittyä 
altistumisesta eläinten ihosolukon hil-
seelle, jauho- tai heinäpölylle, homeille ja 
varastopunkeille. Homepölykeuhkosairaus 
eli allerginen alveoliitti voi olla seurauk-
sena hengitysteiden runsaasta altistumi-
sesta homepölylle. Tähän tautiin sairastu-
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taan yleensä karjan sisäruokintakautena, 
kun heinien kuivaaminen on epäonnistu-
nut sateisen kesän vuoksi, ja ne ovat 
homeessa. Homepölykeuhkosairauden 
oireina ovat kuumeilu ja hengenahdistus.

Ihottumaa esiintyy maataloustyössä 
tyypillisesti käsien tai käsivarsien iholla 
johtuen suorasta kosketuksesta työympä-
ristön eri aineiden kanssa. Ärsytysihottu-
maa voivat aiheuttaa esim. käsien toistuva 
likaantuminen ja kastuminen, toistuva 
käsien pesu, suojakäsineiden hautova 
vaikutus sekä käytetyt pesu- ja desinfioin-
tiaineet. Allergista kosketusihottumaa 
voivat aiheuttaa esim. työssä käytetyt 
pesu- ja desinfiointiaineet sekä kumima-
teriaalit ja nokkosihottumaa esim. eläin-
ten hilse ja jauhot.

Maataloustyössä esiintyvät bakteerit, 
virukset tai sienet voivat aiheuttaa erilaisia 
sairauksia. Myyräkuume on viruksen aihe-
uttama kuumesairaus, johon voi sairastua 
myyrien ulosteen saastuttaman pölyn hen-
gittämisestä. Jänisrutto eli tularemia voi 
tarttua hyönteisen piston tai kirppujen 
välityksellä. Maataloustyössä myös hengi-
tysteitse tapahtuva altistuminen, tartunta ja 
sairastuminen jänisruttoon on mahdollista 
esimerkiksi viljanpuinnin yhteydessä syn-
tyneen, bakteerien saastuttaman pölyn 
välityksellä. Zoonoosit ovat joko ihmisestä 
eläimeen tai eläimestä ihmiseen tarttuvia 
tauteja. Tavallisimmat niistä ovat salmo-
nella ja pälvisilsa. Salmonella-bakteeri 
aiheuttaa ripulitaudin. Pälvisilsa on sieni-
tauti, joka ilmenee pyöreinä, punertavina 
ihottuma-alueina ihossa. 

Kasvinsuojeluaineet voivat aiheuttaa 
niille altistuneille ihon ja hengitysteiden 
ärsytysoireita, joskus myös allergiaa ja 
jopa myrkytyksiä. Kasvinsuojeluaineet 
voivat olla myös lisääntymisterveydelle 
vaarallisia. Maataloustyössä käytetään 
myös erilaisia kemikaaleja, joiden käyttö-
ohjeet, turvallisuusohjeet ja terveysvaiku-
tukset on esitetty kyseisen kemikaalin 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

Maatalousalalla on todettu paljon kuu-
lon alenemaa työperäisenä sairautena 
johtuen huonosta, puutteellisesta kuulon-
suojauksesta työssä. Lomitustyö voi olla 
myös henkisesti kuormittavaa. 

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana 
lomittajien terveellisyyttä ja turvallisuutta 
koskevissa asioissa ja työn terveysvaiku-
tuksien arvioinnissa yhteistyössä työnan-
tajan kanssa. Haasteelliseksi arvioinnin 
tekee lomitustyön tekeminen eri tiloilla ja 
siten tilakohtaisten arviointien suorittami-
nen on vaikeaa, usein jopa mahdotonta. 
Tällöin arviointi perustuu maatalousalan 
eri vaaratekijöiden ja terveysvaikutusten 
hyvään yleistuntemukseen ja työnantajan 
tekemään yleisempään lomitustyön ris-
kien arviointiin.

Lisätietoja:
Työperäiset sairaudet. Uitti, Jukka &  
Taskinen, Helena (toim.), Työterveys- 
laitos, 2011.

Ensiapuvalmius

Tutkija Birgitta Kinnunen, 
Työterveyslaitos

Työterveyshuollon ammattihenkilö (työ-
terveyslääkäri, -terveyshoitaja) määrittelee 
työpaikkakohtaisesti lomittajien ensiapu-
valmiuden tarpeet. Lomittajien työterveys-
huollon toimintasuunnitelmaa laadittaessa 
työterveyshenkilöstö tekee yhteistyössä 
työnantajan kanssa työpaikan riskien 
arviointiin ja työpaikkaselvitykseen 
perustuvan suunnitelman työpaikan ensi-
apuvalmiudesta. Jo työn vaarojen tunnis-
tus sekä niiden mukaisten riskien arvi-
ointi ehkäisee työtapaturmia. 

Ensiavun, samoin ensiapuvalmiuden 
järjestämiseen kuuluu osaltaan myös 
työstä tai työtilanteista johtuvien psyyk-
kisten reaktioiden hallitsemiseksi tarpeel-
linen ohjaus ja neuvonta. Työstä tai työti-
lanteista aiheutuvien, mahdollisesti äkilli-
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sesti syntyvien psyykkisten reaktioiden 
hallitsemiseksi työnantaja antaa ohjeet 
lomitustyötä tekeville. Ohjeet opastavat, 
miten menetellään (esim. keneen otetaan 
yhteyttä), mikäli lomittaja tarvitsee hen-
kistä tukea työpaikan mahdollisissa poik-
keustilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
väkivalta- ja ahdistelutilanteet, kuoleman 
kohtaaminen työssä, vakavat tapaturmat 
työssä tai työmatkalla. 

Ensiaputaidot kuuluvat jokaisen lomi-
tustyötä tekevän henkilön perusammatti-
taitoihin. Riittävä ensiapukoulutus lomitta-
jalle on EA I -kurssi tai maatalousyrittäjien 
ensiapukurssi. Ensiaputaitojen säilyttämi-
seksi tulee kurssin käyneiden osallistua 
täydennyskoulutukseen säännöllisesti, 
vähintään kolmen vuoden välein. Ensiapu-
taitoja voi ylläpitää 4–8 tunnin hätäensi-
apukoulutuksella. Työnantaja huolehtii 
siitä, että lomittajilla on riittävä ja voimassa 
oleva ensiapukoulutus. Työnantajan on 
myös pidettävä ajan tasalla luetteloa 
omista ensiapukoulutetuista henkilöistä.

Ensiavun antamista varten tarvitaan 
taitojen lisäksi asianmukaiset ensiapuväli-
neet. Jokaisella lomittajalla tulee olla 
mukanaan tilalla ensiapulaukku asianmu-
kaisine sisältöineen. Ensiaputaidot ja -väli-
neet voivat olla tarpeen myös liikenneon-
nettomuustilanteissa, joihin autolla liik-
kuva lomittaja saattaa joutua, vaikka ei itse 
ole tilanteessa osallinen. Pääsääntöisesti 
työnantajan ottama tapaturmavakuutus 
korvaa ensiavun antamisessa käytetyt ensi-
aputarvikkeet. Lomittajan tulee itse huo-
lehtia, että hänen ensiaputarvikkeensa 
ovat käyttökelpoisia tarkastamalla välineet 
säännöllisesti, vähintään kuukausittain. 

Tilalla yksin työskentelevän lomittajan 
osalta tulee sopia luotettavista varmen-
nustoimenpiteistä tämän työnjohdon ja 

lomittajan kesken. Jokaisella lomitetta-
valla tilalla tulee olla lomittajan saatavilla 
ajantasaiset toimintaohjeet tulipalon tai 
muun vaaratilanteen varalta. Näiden 
ohjeiden läpikäymisen lisäksi tilan omien 
ensiapuvälineiden sijaintipaikka ja lisä-
avun hälyttämisen neuvominen kuuluvat 
lomittajan perehdyttämiseen. Tilalla tulee 
olla näkyvällä paikalla hätänumero ja 
ohjeet hätäilmoituksen tekemisestä. Lisä-
apuna avun hälyttämisessä voi käyttää 
kyseisen tilan karttakoordinaatteja, jotka 
ovat merkittynä kunkin tilan hätäilmoitus-
ohjetaulussa. Hätäkoordinaattitiedot saa 
Hätäkeskuslaitoksen internetsivuilta. 

Lisätietoja:
Ensiapuopas. Sahi Timo, Castrén Maaret, 
Helistö Neta ja Kämäräinen Leena. Suo-
men Punainen Risti ja Duodecim, 2006.

Ensiapuvalmius työpaikoilla. Työsuoje-
luoppaita ja -ohjeita 33. Työsuojelu- 
hallinto; Tampere 2010. Saatavana:  
www.tyosuojelu.fi/upload/TSO_33%20
2010.pdf 

Hätäkeskuslaitos www.112.fi 

Traumaattisten tilanteiden psykososiaali-
nen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja kun-
tayhtymille. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2009:16. STM Helsinki 2009. 
Saatavana: www.stm.fi/c/document_lib-
rary/get_file?folderId=39503&name=D
LFE-10736.pdf

Työpaikan ensiapuvalmius. Kinnunen 
Birgitta ja Myllyrinne Kristiina. Kirjassa: 
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. STM ja 
Työterveyslaitos, 2014.
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Terveyttä, turvallisuutta ja  
työhyvinvointia tukeva lomitustyö
Fyysisen työkuormituksen  
hallinta ja ergonomia 

Erikoistutkija Merja Perkiö-Mäkelä, 
Työterveyslaitos

Ergonomian sisältö
Ergonomian tavoitteena on kehittää työtä 
ja työoloja vastaamaan työntekijöiden 
ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian 
toimin pyritään edistämään työntekijöiden 
terveyttä ja työkykyä sekä ammatillista 
osaamista, työn laatua ja tuottavuutta. 
Lomittajan työssä erityisen tärkeää on 
ammattitaito, työn suunnittelu ja henkilö-
kohtainen työtekniikka sekä työkoneiden 
ja työvälineiden valinta sekä niiden tarkoi-
tuksenmukainen käyttö. Lomittaja voi 
omalta osaltaan edistää työn ergonomiaa 
maatiloilla antamalla tietoa ja käyttökoke-
muksia eri tiloilla sovellettavista erilaisista 
ergonomiaratkaisuista sekä toimimalla 
esimerkkinä omalla työskentelyllään.

Fyysinen kuormitus lomitustyössä
Lomittajan työssä työtahti on kiireinen ja 
työpäivät ovat pitkiä. Töiden järjestelyt, 
tilojen koneellistamisen aste sekä lomitta-
jan käyttämät työmenetelmät vaikuttavat 
keskeisesti fyysisen työkuorman määrään. 
Työn kuormitusta voidaan säädellä 
hyvällä työn suunnittelulla, ergonomisilla 
työtekniikoilla, työn riittävällä tauottami-
sella ja elpymisliikunnalla sekä oman 
fyysisen kunnon hoitamisella ja säännölli-
sellä päivä- sekä viikkolevolla.

Työntekijän hengitys- ja verenkiertoeli-
mistöä kuormittaa koko kehon suurilla 
lihasryhmillä tehtävä liikkuva työ, kuten 
käsin tehtävä raskaiden taakkojen käsit-
tely sekä kulkeminen epätasaisessa maas-
tossa tai portaissa. Tuki- ja liikuntaelimiä 
kuormittavat ennen kaikkea:
• käsin tehtävät raskaat nostot ja siirrot
• pitkään samana pysyvät työasennot
• samoina pitkään toistuvat yläraajojen 

liikkeet

• raajojen pitkäkestoiset ääriasennot
• äkilliset ja repivät työliikkeet
• selän ja niskan kiertyneet ja kumartu-

neet asennot
• koko kehoon kohdistuvilla täristävillä 

koneilla ajo.

Työympäristön ergonomia
Lypsykarjan hoitoon liittyvät työvaiheet 
toistuvat päivittäin lähes samanlaisina. 
Itse lypsytyöhön kuluu noin puolet kar-
janhoitotyöhön käytettävästä työajasta. 
Varsinkin parsinavetassa lypsyasento on 
ongelmallinen, sillä työasento on lähes 
aina etukumara. Kun lypsäjä työskentelee 
pitkään etukumarassa, ja samassa tasossa 
missä eläimetkin ovat, kohdistuu alasel-
kään erittäin suuri kuormitus. Kuormitus 
vähenee, mikäli lypsäjä voi työskennellä 
toispolviasennossa tai istuu jakkaralla. 
Myös navetan puutteellinen valaistus vai-
kuttaa välillisesti alaselän kuormitusta 
lisäävästi, koska lehmän utareen huono 
nähtävyys saa lypsäjän kumartumaan yhä 
syvemmälle. Myös työympäristön lämpö-
tila vaikuttaa fyysiseen kuormitukseen.

Navetassa työskentelyn ergonomiaon-
gelmia ovat kapeat ja ahtaat käytävät, ruo-
kintapöydät ja portaikot. Kynnykset, kul-
kuväylien tasoerot ja esteet sekä matalat 
oviaukot vaikeuttavat kulkemista ja hanka-
loittavat muun muassa rehujen siirtotöitä 
ja siirtoapuvälineiden käyttöä. Maatiloilla 
on tyypillistä, että lattiaa käytetään työ-
tasona esimerkiksi lypsyvälineiden 
pesussa ja vasikan juoman valmistuksessa. 
Jo yksinkertaisella korkeammalla työta-
solla voidaan välttää etukumarassa tai 
kyykkyasennossa työskentelyä. Työvälinei-
den muotoilu, paino ja varsien pituus käyt-
täjälleen sopivaksi vaikuttavat käytettävään 
työtekniikkaan ja työasentoihin. Raskaiden 
taakkojen siirron apuvälineitä tulisi käyttää 
kaikissa mahdollisissa työvaiheissa.

Traktorilla ajaminen on jatkuvaa istu-
matyötä, johon yhdistyy koneen tärinä ja 
heiluminen epätasaisella alustalla. Ajajaa 
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kuormittaa myös traktorin melu sekä 
vuodenajasta ja työstä riippuen ohjaamon 
kuumuus, kylmyys, vetoisuus, pölyisyys 
ja näkemistä rajoittava häikäisy, hämäryys 
tai pimeys. Tärkein yksittäinen työasen-
toon vaikuttava tekijä on traktorin istuin, 
ja sen säätömahdollisuudet. Useimmat 
työkoneet kulkevat traktorin jäljessä, ja 
siksi kuljettaja joutuu työkonetta tarkkail-
lessaan istumaan niska ja selkä pitkään 
kiertyneessä asennossa. Myös traktorin 
ohjaaminen ja hallintalaitteiden käyttö 
vaikeutuvat, kun kuljettaja on jatkuvasti 
taaksepäin kiertyneessä asennossa.

Lomitustyössä käytettävien koneiden, 
laitteiden ja työvälineiden tulee sekä 
rakenteellisesti että toiminnallisesti olla 
voimassa olevien työturvallisuussäädösten 
ja -määräysten mukaisia ja niiden mukai-
sessa kunnossa. Traktorin, kuten kaikkien 
muidenkin koneiden, laitteiden ja työväli-
neiden heikko rakenteellinen ja toimin-

nallinen kunto lisää näitä käytettäessä 
suoraan myös tapaturma- ja vahinkoris-
kejä. Ohjaamon puuttuminen vanhoissa 
trukeissa tai traktoreissa, vääntyneet tai 
kokonaan puuttuvat astinlaudat sekä 
valojen ja jarrujen huono toimivuus ovat 
omiaan lisäämään vahinkojen ja tapatur-
mien mahdollisuutta. Hyppääminen 
ohjaamosta epätasaiselle alustalle on mer-
kittävä tapaturmaan altistava vaaratilanne. 

Kuormituksen vähentäminen 
lypsytyössä

Lypsyjakkara
Suositeltava lypsäjän apuväline on vyötä-
rölle vyöllä kiinnitettävä yksijalkainen 
lypsyjakkara. Se kulkee koko ajan lypsä-
jän mukana, ja vapauttaa kädet jakkaran 
kantamiselta. Istuessaan jakkaralla tuki-
pisteitä lattiaan ovat lypsyjakkaran jalka ja 
lypsäjän omat jalat. Jakkaran korkeus 



22     Työturvallisuuskeskus

 

tulee säätää niin, että lomittajan polvien ja 
lonkkien koukistuskulma on noin 90 
astetta. Lomittaja asettuu istumaan lehmän 
viereen viistosti sen kylkeen nähden, jol-
loin selkä ei ole kiertyneessä asennossa. 
Toisaalta hän voi kaatumatta siirtää paino-
aan sivulle lehmän liikkeiden mukaisesti. 
Jos lypsyjakkaran käyttö ei jostakin syystä 
onnistu, voi lypsytyötä tehdä myös tois-
polviasennossa käyttäen polvisuojaimia.

Lypsyvaunu
Parsinavetassa käytettäväksi soveltuva 
lypsyvaunu helpottaa suuresti lypsy-yksi-
köiden ja muiden tarvikkeiden siirtämistä 
maitohuoneesta eläimen luokse. Vaunun 
käyttö helpottuu, jos kulkureitillä ei ole 
kynnyksiä tai muita esteitä, ja käytävät 
ovat riittävän leveitä. Jos lypsyvaunun 
käyttö ei ole mahdollista, niin lypsytar-
vikkeiden siirtoon voi käyttää vyötärölle 
kiinnitettävää tukevaa lypsyvyötä.

Lypsykisko
Lypsykisko on tehokas apuväline erilais-
ten taakkojen siirtämiseen navetassa. 
Kiskossa riippuvissa ”kelkoissa” voidaan 
kuljettaa lypsy-yksiköitä, hygieniatarvik-
keita tai muuta työssä tarvittavaa väli-
neistöä. Lypsykiskoa voidaan käyttää 
muuhunkin työhön, kuten esimerkiksi 
kuivikekärryjen, vasikkarehujen ja vasta-
syntyneiden vasikoiden siirtelyyn. Tutki-
musten mukaan kiskomenetelmä vähen-
tää lypsytyön kuormittavuutta kokonai-
suudessaan. Erityisesti se vähentää 
hankalia työasentoja. Lisäksi kiskomene-
telmän käyttö nopeuttaa lypsytyötä ja 
lisää työturvallisuutta. Käytävät pysyvät 
vapaina tavaroista, ja kiskossa riippuvaan 
kelkkaan tukeutuminen voi estää lomitta-
jan liukastumisen tai kaatumisen.

Lypsyasema
Lypsyasemalla lomittaja voi seisoa suo-
rana lypsyn aikana. Tällöin selän ja pol-
vien rasitus on vähäisempää kuin lypset-

täessä parsinavetassa, mutta yläraajoihin 
kohdistuva kuormitus voi selvästi lisään-
tyä. Niska-hartiaseudun kuormittumisen 
vähentämiseksi käsien alas laskeminen 
työn aikana on erityisen tärkeää. Lypsy-
asema tulisi suunnitella niin, että lypsäjä 
pääsee mahdollisimman lähelle lehmän 
utareita, jolloin kurkottelu vähenee, ja 
yläraajat sekä hartiaseutu kuormittuvat 
mahdollisimman vähän. 

Lypsyasemalle on mahdollista asentaa 
myös korkeussäädettävä lattia, jolloin 
työskentelykorkeus saadaan lypsäjien 
pituuden vaihtelun mukaan sopivaksi. 
70–85 cm korkeusero lypsyaseman lat-
tian ja eläintason välillä on ihanteellinen. 
Lypsyaseman joustava seisoma-alusta 
vähentää alaraajojen kuormittumista ja 
edistää raajojen verenkiertoa. Lypsyase-
man tulisi olla myös riittävän leveä, jotta 
siellä on riittävästi tilaa esimerkiksi 
lypsyvaunulle. 

Lypsyaseman portaissa tulee olla kai-
teet ja portaiden tulee olla helppokulkui-
set. Myös aseman ohjauslaitteiden sijain-
tiin on tarpeen kiinnittää huomiota. Nii-
den tulee olla sellaisella korkeudella, ettei 
kättä tarvitse nostaa hartiatason yläpuo-
lelle. Lisäksi lypsyaseman hyvä valaistus 
parantaa näkyvyyttä ja sitä kautta vähen-
tää hankalia työasentoja. 

Lypsyrobotti
Lypsyrobotti vähentää pitkäkestoisia ja 
hankalia työasentoja, kuten kyykistelyä, 
kumartuneita ja kiertyneitä selän asentoja 
sekä yläraajojen kohoasentoja. Myös lyp-
sytyöhön käytetty aika vähenee.

Vähennä kuormitusta lypsytyössä:
• käytä lypsyvälineiden kuljetuskiskoa 

tai lypsyvaunua aina kun se on 
mahdollista

• käytä lypsyjakkaraa ja polvisuojia
• käytä olemassa olevia ja kehittämiäsi 

työtasoja eri työvaiheissa
• pidä hartiat rentoina alhaalla,  

olkavarret lähellä vartaloa
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• työskentele selkä mahdollisimman 
suorana

• vältä voimakasta puristusotetta
• työskentele lähellä työkohdetta,  

mutta huomioi turvaväli
• ota tukea, vältät liukastumisen ja  

kompastumisen vaaraa
• kanna yksi lypsy-yksikkö kerralla,  

ja pidä siitä molemmin käsin kiinni 
vartalosta tukien.

Lisää maataloustyötä, myös lomitus-
työtä keventäviä ratkaisuja on koottu  
Työterveyslaitoksen tietopankkiin,  
www.ttl.fi/ergonomiaratkaisut, katso  
Maatalouden ergonomiaratkaisut/
kotieläintyöt.

Kuormituksen vähentäminen  
ruokinta- ja puhdistustyössä
Ruokintatöihin sisältyy erikokoisten ja 
-painoisten taakkojen nostamista ja siirtä-
mistä. Fyysisen kuormituksen määrä riip-
puu ensisijaisesti työssä käytettävistä työ-
menetelmistä ja käytettävissä olevien apu-
välineiden käytöstä. Tutkimusten mukaan 
säilörehun käsittely on fyysisesti raskasta 
tai erittäin raskasta työtä riippuen käytet-
tävästä työmenetelmistä.

Säilörehu on varastoitu useimmiten 
torni- tai laakasiiloon, aumaan tai pyörö-
paaleihin. Rehu on painavaa ja usein 
tiukasti kiinni kasassa, josta sen irrotta-
minen lapiolla tai talikolla on hyvin ras-
kasta. Työn kuormittavuutta lisää usein 
työtilan kylmyys, epätasainen alusta ja 
huono valaistus. Säilörehun irrottaminen 
keventyy, jos käytettävissä on traktori-
leikkuri tai siltanosturi. Rehun siirtämi-
nen navettaan ja jakaminen eläimille voi-
daan tehdä käyttämällä työntökärryjä tai 
siirtolavaa, joista rehu jaetaan kantaen 
talikolla ruokintapöydälle. Koneellisessa 
rehunjaossa rasittavuus on vähäinen. 
Säilörehun kantaminen käsin on fyysi-
sesti erittäin raskasta, eikä tämä näin 
ollen ole suositeltavaa.

Säilörehun tuotanto ja varastointi pyö-
röpaaleissa on yleistä. Yli 20 lehmän kar-
joissa on yleisesti myös paalien käsittely 
koneellistettu. Jakovaunulla paali voidaan 
nostaa, repiä ja jakaa suoraan lehmien 
eteen. Paalit voidaan siirtää ruokintapöy-
dälle myös traktorilla, ja ihmistyönä hajot-
taa sekä levittää talikolla eläinten 
ruokintapöydälle.

Osalla tiloista eläinten rehu kuljetetaan 
välivarastosta tai ladosta eläimille työntö-
kärryllä tai siirtolavalla, jotka täytetään 
talikolla tai lapiolla. Ruokintapöydälle 
kipatuista välikasoista rehu jaetaan ihmis-
työnä talikolla tai lapiolla eläinkohtaisesti 
annostellen. Osassa navetoita työntökär-
ryjen käyttö on edelleen hankalaa, joskus 
mahdotonta ahtaiden käytävien vuoksi. 
Tällöin rehunjako on erityisen kuormitta-
vaa, ja lomittajalle tulee varata riittävästi 
työaikaa, jotta työssä voitaisiin pitää myös 
elpymis- ja levähdystaukoja.

Väkirehuruokinnassa kuormitusta lisää 
vanha, mutta edelleen yleisesti käytetty 
työmenetelmä, jossa rehut kannetaan san-
gossa tai säkissä ruokintapöydälle ja jae-
taan siitä kauhalla eläimille käsityönä. 
Erilaiset työntökärryt tai rehuvaunut 
vähentävät oleellisesti työn rasittavuutta. 
Rehun varastoinnista riippuu, pitääkö 
vaunu täyttää lapioimalla, vai täytetäänkö 
se siilosta valuttaen suoraan vaunuun. 
Rehuvaunun automaattinen annostelija 
vähentää sekä tarvittavaa työaikaa että 
työn rasittavuutta. Myös irtoheinä ja kova-
paalit tulisi siirtää navettaan siirtovaunulla 
tai -lavalla.

Pienissä ja ahtaissa navetoissa joudu-
taan lanta edelleen siirtämään talikolla. 
Lannan kantamista ja heittämistä tulisi 
kuitenkin välttää mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi työntämällä se pitkä-
vartisella kolalla lantakourun päähän. 
Tällöin lantaluukun tulee olla (näin ei 
aina ole) lattian tasossa ja luukun takana 
vapaata pudotustilaa. Mikäli tällainen 
menetelmä ei rakenteellisista syistä joh-
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tuen onnistu, suositellaan käytettäväksi 
lannan työntökärryä talikolla kantamisen 
sijasta. Isoissa navetoissa lannanpoisto on 
yleisesti järjestetty teknisesti lietelanta- tai 
raappamenetelmällä.

Vähennä kuormitusta ruokinta- ja 
puhdistustyössä:
• käytä taakkojen siirrossa apuvälineitä
• vaihda nostaminen/kantaminen  

työntämiseksi tai vetämiseksi
• ota siirrettäväksi pienempi taakka 

kerrallaan
• voitko saada raskaan taakan  

siirtoon apua
• käytä oikeaa siirtotekniikkaa

 - ota jaloille tukeva haara-asento 
taakan molemmin puolin

 - kyykisty selkä suorana ja ota tukeva 
ote taakasta

 - vedä leuka sisään ja jännitä 
vatsalihakset

 - pidä taakka lähellä vartaloasi 
 - ojenna polvet

• käytä pitkävartisia työvälineitä kuten 
harjoja, lantakolaa, talikkoa ja lapiota

• niveltalikko, traktorileikkuri, siltanos-
turi ym. siirtoapuvälineet vähentävät 
työkuormitusta.

Katso myös, www.ttl.fi/ergonomiarat-
kaisut, Maatalouden ergonomiaratkaisut/
kotieläintyöt ja kasvinviljelytyöt sekä 
ttl.fi/ergonomia/työn fyysisiä kuormitus-
tekijöitä/nostotyö.

Kuormituksen vähentäminen 
traktoritöissä
Traktoritöissä kuormitusta voidaan vähen-
tää seuraavasti:
• tutustu traktorin istuimen säätö- 

mahdollisuuksiin ja säädä istuin  
itsellesi sopivaksi

• osittain kääntyvä istuin helpottaa 
taakse katsomista ja näkemistä

• käytä ajaessasi hyväksi oikein suunnat-
tuja peilejä ja peruutuskameraa

• pidä traktorin askelmat ja kädensijat 
kunnossa ja puhtaina

• älä hyppää traktorista alas, vaan  
käytä kaikkia askelmia, ja pidä  
ote käsijohteista

• traktorista laskeudutaan alas takaperin
• pidä pieniä elpymistaukoja työn 

lomassa.

Katso myös, www.ttl.fi/ergonomiarat-
kaisut, Maatalouden ergonomiaratkaisut/
kasvinviljelytyöt.
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Työn tauottaminen ja lepo
Työtä jaksottamalla sekä tauottamalla, ja 
taukojen aikaisella aktiivisella elpymisliik-
kumisella lomittaja voi vähentää työn 
hänelle aiheuttamaa fyysistä kuormitusta. 
Jokaisen lomittajan tulee oppia sellainen 
ammattimainen työtekniikka, johon kuu-
luu omatoimisen elpymisen jakso sopi-
vasti työn lomassa. Lisäksi on tärkeää 
muistaa riittävän ja säännöllisen päivä- ja 
viikkolevon merkitys.

Elpyminen ja palautuminen on tehok-
kainta, kun työpäivän aikana pidetään 
säännöllisin väliajoin taukoja. Säännölli-
sesti toistuvan lyhyen tauon teho perustuu 
siihen, että työkuormituksen aiheuttama 
väsymys kasvaa vähän työn alkuvaiheessa, 
mutta moninkertaistuu ponnistuksen jat-
kuessa. Elpyminen ja palautuminen sitä 
vastoin on tauon alussa nopeaa, ja hidas-
tuu tauon loppua kohden.

Työn lomassa tulisi tehdä elpymisliik-
keitä, jotka kohdistuvat eniten kuormittu-
viin kehon osiin, kuten niska-hartiaseu-
tuun, selkään ja alaraajoihin. Elpymislii-
kunta vilkastuttaa lihasten verenkiertoa ja 
nopeuttaa väsymystä aiheuttavien kuona-
aineiden poistumista lihaksista. Elpymisliik-
keiksi sopivat raajojen rennot ja laajakaari-
set heilahdukset sekä ravistelut ja lihasten 
rauhalliset venytykset. Elpymisliikkeitä 
tehtäessä on muistettava tehdä ne rauhalli-
sesti ja samaa liikettä 3–5 kertaa toistaen. 

Myös raskaiden työvaiheiden vastaliik-
keitä työn lomassa on syytä tehdä sopi-
vissa työvaiheissa. Esimerkiksi pitkään 
kestäneen selän kumara-asennon jälkeen 
selän ojentaminen suoraksi, tai käsien 
kohoasennon vastapainoksi käsien laske-
minen alas ja niiden kevyt ravistelu tehos-
tavat palautumista. 

Vapaa-ajan liikunta
Säännöllinen, kohtuullinen ja monipuoli-
nen liikunnan harrastaminen ehkäisee 
sairauksia ja edistää terveyttä. Liikunta-
harjoittelu lisää lihasten voimaa ja kestä-

vyyttä sekä nivelsiteiden vahvuutta ja 
joustavuutta. Monipuolinen liikunnan 
aiheuttama fyysinen kuormitus vahvistaa 
lihaksia, luita ja niveliä. Nivelten liikku-
vuus ja liikkeiden hallintakyky lisääntyy 
erityisesti taitoja vaativissa liikuntamuo-
doissa, joissa harjoitetaan tasapainoa ja 
koko kehon hallintaa.

Säännöllinen liikunnan harrastaminen 
kehittää kehon tasapainon ja koordinaa-
tion ylläpitoa, mikä on tärkeää esimer-
kiksi liikkumistyyppisten työtapaturmien 
ehkäisemisessä. Liikunnan harrastaminen 
kehittää myös kykyä aistia omaa keho-
aan, kuten lihasten rentoutta-jännittynei-
syyttä, mikä puolestaan helpottaa tunnis-
tamaan elpymisliikkeiden tarpeen, ja koh-
distamaan tarvittavat elvyttävät liikkeet 
oikein. Liikunta myös rentouttaa ja virkis-
tää sekä osaltaan auttaa palautumaan 
työkuormituksesta.

Harjoittelun periaatteet:
• harjoita monipuolisesti koko kehoa
• kehitä kaikkia kunto-ominaisuuksia; 

kestävyyttä, voimaa ja koordinaatiota
• liiku säännöllisesti
• verryttele – venyttele – palaudu 

nauti liikunnasta.

Henkisen työkuormituksen hallinta

Tutkija Marja Kallioniemi MTT, Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus ja 
yliopistonlehtori Hanna-Riitta Kymäläi-
nen, Helsingin yliopisto

Stressi työssä on voimavara ja vaara
Myös lomitustyössä erilaiset haasteet ja 
ponnisteluja vaativat tilanteet auttavat 
lomittajia saavuttamaan työssään hyviä 
tuloksia, oppimaan uutta ja kehittymään. 
Pieni stressi ei siis välttämättä ole pahasta, 
sillä se auttaa selviytymään arjen haas-
teista. Toisaalta on tärkeää oppia erotta-
maan kohtuullinen, hyvä stressi sekä 
huono, eli liikaa kuormittava ja haitallinen 
stressi toisistaan. 
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Kuormittuminen lomitustyössä voi 
viedä liikaa voimavarojasi, jos joudut jat-
kuvasti ponnistelemaan suorituskykysi 
äärirajoilla tai solmuun menneiden ihmis-
suhteiden keskellä. Tällöin voit väsyä ja 
uupua, jopa huomaamatta. Liialliseen 
henkiseen työkuormitukseen kannattaa 
suhtautua vakavasti, sillä pitkään jatkues-
saan tällainen haitallinen työstressi voi 
johtaa ikäviin oireisiin ja sairauksiin. 

Haitallisen työstressin oireita ovat 
muun muassa: univaikeudet, pään-
särky-kipu, keskittymisvaikeudet, 
päätöksentekovaikeudet, ärtyneisyys, 
ruuansulatusongelmat, tyytymättö-
myys, tunteiden ailahtelu, erilaiset 
kivut ja säryt sekä eristäytyminen.

Pitkään jatkuva haitallinen työstressi 
voi johtaa: sydän- ja verisuonisairauk-
siin, selkä- ja niska-hartiakipuihin ja 
-särkyihin, masennukseen, uupumi-
seen, työtapaturmiin, alentuneeseen 
vastustuskykyyn tulehdussairauksille, 
liialliseen alkoholin tai muiden päih-
teiden ja lääkeaineiden käyttöön sekä 
ihmissuhdeongelmiin.

Työ maatilalla sisältää onneksi myös 
usein ainutlaatuisia henkistä hyvinvointia 
ylläpitäviä ja edistäviä piirteitä. Jos ja kun 
sinulla on mahdollisuus tehdä työtehtäviä 
maatilalla, eläinten parissa ja luonnon 
keskellä, myös ajoittain raikkaassa ulko- 
ilmassa, ota ilo irti näistä positiivisista 
piirteistä! Työsi on hyvin merkityksellistä 
ja tärkeää, sillä se mahdollistaa lomitetta-
ville maatalousyrittäjälle lomajakson ja 
irtautumisen arjesta. Oma myönteisyytesi 
heijastuu ympärillesi ja lisää muidenkin 
hyvinvointia. 

Myönteinen elämänasenne auttaa työ-
kuormituksen hallinnassa. Pienin askelin, 
yhteistyössä tilan isäntäväen kanssa, 

samalla esimiehesi kanssa yhdessä toi-
mien voit aktiivisella ja yhteistoiminnalli-
sella työotteellasi kohentaa työssäsi mah-
dollisesti havaitsemiasi epäkohtia ja nega-
tiivisiakin asioita. Avoimuus, aktiivisuus, 
ja rakentaviin esityksiin perustuva myön-
teisyys helpottaa arjen sujumista!

Vaatimukset voivat ylittää voimavarat 
Haitallista työkuormitusta syntyy silloin, 
kun työn vaatimukset ylittävät työntekijän 
omat voimavarat ja resurssit selviytyä 
hankalasta tilanteesta. Ylikuormittuneelle 
ihmiselle tavanomaisetkin työtehtävät 
voivat tuntua liian vaikeilta. Työtaakka voi 
yksinkertaisesti olla tekijälleen liian suuri. 
Työ saattaa olla myös turhauttavaa, jos 
työntekijän omia kykyjä ja taitoja ei ole 
mahdollista hyödyntää. Henkisesti 
rasittavaa voi olla myös se, ettei työ vastaa 
omia odotuksia, toiveita tai tavoitteita. 

Huonot ja toimimattomat työolosuhteet 
kuormittavat myös henkisesti. Tällaisia 
työympäristön kuormitustekijöitä ovat 
muun muassa riittämätön valaistus, melu, 
tärinä, puutteellinen ilmastointi, kylmyys 
tai kuumuus, liukkaus, työpaikan huono 
järjestys ja epäsiisteys sekä huonokuntoi-
set koneet ja laitteet.

Pitkään jatkuva haitallinen kuormitus 
työssä voi johtaa vähitellen työuupumuk-
seen, johon sisältyy usein enemmän tai 
vähemmän toisiinsa kietoutuneina kolme 
oiretta: 
• uupumisasteinen väsymys
• kyynisyys ja 
• ammatillisen itsetunnon 

heikkeneminen. 

Uupumisasteisen väsymyksen tunnistaa 
siitä, että vapaapäivät ja lepovaiheet eivät 
riitä työstä palautumiseen. On vaikeaa 
lähteä töihin ja selvitä arjen haasteista. 
Kyyninen ihminen ei koe työniloa eikä 
työ tunnu hänelle merkitykselliseltä. 
Ammatillisen itsetunnon heikkenemisen 
merkki on kalvava pelko siitä, ettei suo-
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riudu työstä. Uupuneelta katoaa usko 
omiin kykyihin selviytyä työstään.

Lomittajan työn haasteet
Työnantaja voi tukea lomittajaa työn hal-
linnan tehostamiseksi järjestämällä hänelle 
tarpeellista lisäperehdytystä ja työnopas-
tusta sekä tarvittaessa myös henkilökoh-
taista työnohjausta. Lisäksi voidaan järjes-
tää yhteisiä keskustelutapaamisia laajem-
min lomittajien ja työnjohdon kesken, 
jolloin on mahdollista pohtia työssä askar-
ruttavia asioita sekä purkaa tunteita, joita 
lomitustyö tekijöilleen mahdollisesti aihe-
uttaa. Samalla luodaan yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ammattikunnan sisällä ja 
saadaan vertaistukea puolin ja toisin. Esi-
miesten todellisuudessa luoma työnanta-
jan johtamistapa on olennainen vaikuttava 
tekijä työilmapiirin luojana.

Lomittajan työssä on monia erityisiä 
haasteita, joiden hallintaan kannattaa 
esimiesten ja lomittajien yhdessä paneu-
tua. On tärkeää suunnitella ja ennakoida 
työn sujuminen työpäivän aikana, ja 
samalla tulee ottaa huomioon lomittajan 
oma hyvinvointi. 

Seuraava kysymyslista voi toimia kes-
kustelun virittäjänä:
• Miten voin vaalia omaa valveilla olon  

ja unen rytmiäni, ja itselleni riittävää 
unen saantia lomittajan työajat huomi-
oon ottaen?

• Miten voin ja onnistun lomittajatyös-
säni tilalla kantamaan vastuun haltuuni 
annetuista maatalousyrittäjän erilaisista 
arvokkaista tuotantovälineistä? 

• Miten huolehdin ja varmistan myös 
maatalousyrittäjän kannalta tuotannon 
sujuvuuden ja laadun hallinnan lomi-
tuksen aikana?

• Miten hallitsen työni ja voin lomittajana 
huolehtia eläinten hyvinvoinnista?

• Miten sopeudun tilakohtaisesti muuttu-
viin työolosuhteisiin, työtapoihin ja 
erilaisiin lomitettaviin?

• Minkälaisin omin keinoin selviydyn 
haasteellisista vuorovaikutustilanteista 
erilaisten ihmisten kanssa?

• Miten ennakoin ja varaudun yksin- 
työskentelyn mukanaan tuomiin 
riskeihin?

• Miten sovitan yhteen oman työaikani 
mitoituksen ja tilalla vastaan tulevat 
työtehtävät?

• Miten toimin mahdollisissa yllättävissä 
ja ennakoimattomissa työtilanteissa?

Lomitustyön arjesta selviytymistä voi 
auttaa ottamalla asiat mahdollisimman 
varhain puheeksi: 
• Huolehdi siitä, että saat riittävän  

työhön perehdytyksen ja opastuksen 
työtehtäviisi, niin eläinten hallinnan, 
koneiden ja laitteiden käyttöön kuin 
tilan tapoihin. Pyydä kirjalliset ohjeet 
yllättävien tilanteiden varalta: Mistä 
saat apua ja mihin tulee ottaa yhteyttä. 

• Mieti, millä tavoin voisit kohentaa työ-
ympäristössä mahdollisia havaitsemiasi 
puutteita. Ota asiat puheeksi ja etsi 
korjaavia ratkaisuja. Kirjaa havaintosi 
muistiin.

• Ehdota lomitustyön organisointia siten, 
että tilat ja tilatyypit vaihtuisivat mah-
dollisimman vähän.

• Ehdota lomitustyöajan mitoitusta siten, 
että työ on mahdollista tehdä ilman 
kiirettä, ja että yllättävien tilanteiden 
varalta löytyy joustoa. 

• Ehdota työvuorojen ja -aikojen suunnit-
telua siten, että tiedät kohtuullisesti 
etukäteen työajat, ja voit suunnitella 
omaa vapaa-aikaa työaikojen pohjalta. 
Ota tällöin huomioon myös matka-ajat 
lomitustiloille.

Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi!
Pidä huoli siitä, että sinulle jää myös työsi 
ohella riittävästi aikaa omien voimavaro-
jesi ylläpitämiseen. Voit ajatella kokoavasi 
omasta hyvinvoinnistasi palapeliä, joka 
koostuu seuraavaan listaan sisältyvistä 
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osista. Paneudu sen osan kohentamiseen, 
jossa havaitset eniten parannettavaa. 
• Kehitä omaa ammattitaitoasi, jotta 

selviydyt arjen ja erilaisten työtehtävien 
mukanaan tuomista haasteista. Älä epä-
röi kysyä ohjeita ja neuvoja. Hyödynnä 
sinulle tarpeelliset ja sinulle tarjotut 
koulutusmahdollisuudet. Ammattitaitoa 
voi parantaa myös lukemalla ammatti-
lehtiä, etsimällä tietoja internetistä ja 
keskustelemalla työhön liittyvistä asi-
oista muiden lomittajien tai maatalous-
yrittäjien kanssa. 

• Syö terveellistä ruokaa. Monipuolisen 
ravinnon avulla vaalit terveyttäsi, 
vireyttäsi, jaksamistasi sekä kykyäsi 
toimia ja työskennellä.

• Harrasta liikuntaa säännöllisesti ja 
monipuolisesti. Huolehdi fyysisestä 
kunnostasi.

• Lepää riittävästi. Varaa aikaa elpymi-
selle ja palautumiselle erityisesti raskai-
den ponnistelujen jälkeen. Ota huomi-
oon oma unen tarpeesi ja pidä kiinni 
omasta uni-valveillaolorytmistäsi.

• Varaa aikaa harrastuksille ja  
mukavalle sekä rentouttavalle  
vapaa-ajan vietolle.

• Vaali ystävyys-, kaveri- ja 
perhesuhteitasi.

• Mieti silloin tällöin omia tavoitteitasi ja 
haaveitasi elämältäsi ja työltäsi sen 
osana. Pyri muuttamaan arkea, jotta se 
vastaisi omia tavoitteitasi.

Terveellinen ruoka lisää hyvinvointiasi. 
Vireyttä ja terveyttä ylläpitävä ravinto on 
monipuolista, sisältäen paljon kasviksia ja 
kokojyvätuotteita, kohtuullisesti valkuais-
ainepitoista ruokaa kuten kalaa ja lihaa, 
munia ja maitotuotteita, mutta vain vähän 
kovaa rasvaa. Kasvissyöjät korvaavat kalan 
ja lihan palkokasveilla, pähkinöillä ja sie-
menillä. Terveellisessä ruokavaliossa välte-
tään kovaa rasvaa sekä puhdistettua viljaa 
ja sokeria, sillä ne sisältävät niin sanottua 
tyhjää energiaa, mutta eivät sisällä elimis-

tölle välttämättömiä vitamiineja, hivenai-
neita ja kuitua. Kypsentämättömissä kas-
viksissa, hedelmissä ja marjoissa ravintoai-
neet ja vitamiinit ovat parhaiten tallessa. 
Fyysisessä työssä tarvitaan elimistön polt-
toaineena runsaasti energiaa. Muista myös 
juoda tarpeeksi. Paras janojuoma on puh-
das vesi. 

Liikunnalla on monia positiivisia vaiku-
tuksia ihmisen hyvinvointiin. Liikunnan 
avulla voit ehkäistä ennakolta sairauksia 
sekä kohentaa mielialaasi ja vireystilaasi. 
Samalla elämänhallinnan tunne ja jaksa-
minen lisääntyvät. Unen laatukin paranee. 
Jos olet vahvistanut lihaksia kuntoliikun-
nan avulla, voit liukastuessa pysyä parem-
min pystyssä ja raskaiden taakkojen siir-
roissa käsin kykenet säilyttämään alase-
län tukevan asennon.

Lomittajan työtehtävien fyysinen kuor-
mitus ei sellaisenaan riitä hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kunnon ylläpitämi-
seen työpäivän aikaisen staattisen lihas-
työn suuren määrän vuoksi. Lisäksi työ 
saattaa sisältää kehoa yksipuolisesti kuor-
mittavaa toistotyötä. Työn vastapainoksi 
tarvitaan kuntoliikuntaa, joka palauttaa 
työssä rasittuneita lihasryhmiä ja samalla 
vahvistaa lihaksia, joita työtehtävät eivät 
kuormittaneet. Iän myötä lihaskunnon 
ylläpitämisestä tulee aina vain tärkeämpää. 

Lepää ja nuku myös tarpeeksi. Työikäi-
sillä unen tarve on keskimäärin noin kah-
deksan tuntia vuorokaudessa, mutta unen 
tarve vaihtelee yksilöiden välillä suuresti-
kin. Nuoret tarvitsevat enemmän unta 
kuin keski-ikäiset. Jos et ehdi nukkua 
öisin tarpeeksi työaikojen takia, ota 
tavaksi päivätorkut. Liian vähäinen nuk-
kuminen aiheuttaa ihmiselle humalatilaa 
muistuttavan olotilan, jossa reaktiokyky 
on alentunut, ihminen ärsyyntyy helposti, 
keskittyminen ja muistikin pätkivät. Täl-
lainen olotila on vaarallinen niin itselle 
kuin ympäristölle. 

Tasapainoinen tunne-elämä on myös 
tärkeä osa hyvinvointia. Myönteiselle 
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tunne-elämälle ovat ”ravintoa” harrastuk-
set, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen, 
ihmissuhteet ja yleensä asiat, jotka tuotta-
vat sinulle mielihyvää. Valitse itsellesi 
vapaa-ajan harrastus, joka tasapainottaa 
työtä. Jos työskentelet usein yksin, 
hakeudu vapaa-ajalla muiden ihmisten 
seuraan. Ruumiillinen työ edellyttää hyvää 
fyysistä kuntoa, joten liikuntaharrastukset 
auttavat myös työssä selviytymisessä.

Lomittaja puhuu ja kuuntelee
Lomittaja on työssään tekemisissä erilais-
ten ihmisten kanssa, joten hyvä vuorovai-
kutustaito on tärkeä osa ammattitaitoa. 
Työssäsi voit myös joskus kohdata sairaita 
tai uupuneita ihmisiä. Lomitettavat saatta-
vat olla isonkin elämänkriisin tai muutos-
ten keskellä tilalla. Siksi kannattaa hankkia 
tietoa ja ymmärrystä siitä, miten kohdata 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Jokainen ihminen toimii toisten ihmis-
ten kanssa omalla persoonallisella taval-
laan. Myös äänensävy, eleet, ilmeet, 
kehon viestintä ja tekemiset ovat osa vuo-
rovaikutusta. Usein kannattaa viestiä 
samaan tapaan kuin toinenkin tekee ja 
toimii. Lomittaja on kuitenkin tilalla ”vie-
railijana”, joten tietty huomaavaisuus ja 
hienotunteisuus on usein paikallaan. Vuo-
rovaikutuksen pelisäännöistä voidaan 
puhua yhdessäkin ja niistä voidaan jopa 
sopia etukäteen. 

Seuraavista ohjeista voi olla apua, kun 
haluat edistää hyvää vuorovaikutusta niin 
lomitettavien kuin työnantajankin kanssa.
• Kuuntele aidosti, mitä toinen ihminen 

sinulle sanoo. 
• Ota selvää asioista, kysy ja pyydä tar-

vittaessa tarkennuksia.
• Ole rehellinen ja avoin. Kunnioita 

muita ihmisiä ja puhuttele heitä 
arvostavasti.

• Sopikaa yhdessä siitä, miten ongelmati-
lanteet otetaan puheeksi ja käsitellään. 
Hankalat asiat on hyvä ottaa esille nii-
den varhaisessa vaiheessa, sillä ajan 

mittaan ongelmat voivat paisua, ja nii-
den ratkaiseminen voi mutkistua.

• Hankalissa vuorovaikutustilanteissa 
selkeäsanaisuus ja jämäkkyys ovat 
valttia.

• Pysy rauhallisena ja yritä pitää omat 
tunteesi kurissa. Maltin menettäminen 
ei yleensä edistä asiaa, vaan voi johtaa 
riitaan ja hankalaan pattitilanteeseen. 
Hoida puhevälejä kaikkien ihmisten 
kanssa.

• Jos asia on negatiivinen, puhu mielui-
ten kahden kesken suoraan ihmiselle, 
jota tämä asia koskee.

• Jos vastapuoli on kovin väsynyt tai 
kiireinen, mieti, voitko ottaa asian 
puheeksi myöhemmin.

• Ystävällisyydellä, hyvällä tahdolla ja 
välittämisellä pääset negatiivisten  
asioiden keskellä pitemmälle kuin  
keskittymällä negatiivisiin puoliin ja 
valittamiseen. 

• Sopikaa yhdessä siitä, että noudatetaan 
yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia.

• Pyri täsmällisyyteen eli yritä noudattaa 
sovittuja aikatauluja.

• Jos haluat tuoda esiin negatiivisen 
asian, voit tehdä sen kertomalla  
tilanteesta ensin jotain positiivista. 
Kerro sen jälkeen asia, mikä pitäisi 
korjata. Lopuksi voit vielä sanoa jotain 
positiivista. Näin negatiivinen asia on 
ympäröity positiivisella viestinnälläsi  
ja epäkohta korjataan todennäköisem-
min, kuin että yksioikoisesti kertoisit 
pelkästään epäkohdasta.

Yritä kuunnella, vaistota ja kysyen 
ottaa selvää, mitä lomitettavat toivovat ja 
haluavat. Noudata mahdollisuuksien 
mukaan talon tapoja. Rakenna luotta-
musta lomitettavien kanssa. Hyväksy 
myös ihmisten erilaisuus ja erilaiset ajat-
telutavat, erilaiset mielipiteet.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on 
joskus monimutkaista, särmikästäkin. 
Vuorovaikutustilanteet eivät aina onnistu. 
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Arkisessa kanssakäymisessä kuitenkin 
yleensä riittää ystävällisyys, hyväntuuli-
suus ja toisen huomioon ottaminen. 
Koska olet tullut lomittajana tekemään 
töitä tilalle, sinun osaltasi ammattimainen 
työtehtävien suorittaminen on ensisijaista. 
Asiat kannattaa mieluimmin nähdä 
paremmin kuin huonommin päin. 

On hyvä myös muistaa, että kaikesta 
vilpittömästä yrityksestä huolimatta jokai-
nen meistä törmää joskus ihmisiin, joiden 
kanssa ei synny yhteisymmärrystä tai 
mukavaa ilmapiiriä. ”Henkilökemiat” eivät 
aina toimi. Ihmissuhteiden solmutilan-
teissa voi tietoisesti valita väistämisen eli 
pysytellä etäämpänä hankalista ihmiskon-
takteista. Lomittajan tehtävien ammatti-
maisesta hoidosta ei tämä kuitenkaan 
anna lupaa laistaa.

Jos lomittajan tehtävässäsi kohtaat 
tilalla uupuneen tai kriisin keskelle joutu-
neen ihmisen, suhtaudu häneen ystävälli-
sesti, vaikka uupuneen henkilön näkemys 
ja puheet omasta tilanteestaan kuulostaisi 
kovin synkeältä. Jo pelkkä ymmärryksen 
osoittaminen, ja muutama ystävällinen 
sana saati lause voivat tuntua positiivi-
selta ja asiaa helpottavalta. Jos omat työn 
tekemisen aikataulusi eivät anna myötä 
pitemmälle keskusteluhetkelle, kerro 
tilanteestasi rauhallisesti tälle henkilölle. 
Yritä ehdottaa, että lomitettava etsisi 
myös itse apua tilanteeseensa. 

Ilmoita työnantajallesi, jos havaitset 
huolen lomitettavasta. Jo lomittajan työ-
panos itsessään auttaa lomitettavaa 
elpymään.

Miten kohtaan kriisin työssä?
Elämässä voi tulla vastaan hankala ja vai-
kea tilanne, joko itselle tai läheiselle 
ihmiselle. Läheisen ihmisen menettämi-
nen, vakava sairaus, tapaturma, vaikeat 
taloudelliset ongelmat tai uupuminen 
voivat aiheuttaa vakavan akuutin kriisin. 

Kriisin keskellä kannattaa pitää sinnik-
käästi kiinni arjen rutiineista eli hyvin-

voinnin kolmesta peruselementistä: sään-
nöllisestä päivärytmistä, riittävästä lepää-
misestä – nukkumisesta sekä terveellisestä 
ravinnosta. Jokin rentouttava, mieleinen 
tekeminen työtehtävien ulkopuolella voi 
auttaa pitämään ajatukset loitolla vaikeuk-
sista. Läheinen ihminen voi tulla mielel-
lään auttamaan, kunhan tohdit pyytää 
apua ja tukea silloin kun sitä tunnetaan 
tarvittavan. 

Me ihmiset olemme erilaisia. Eri ihmi-
set käsittelevät myös eri tavoin ongelmi-
aan. Joku etsii ongelmaansa liittyviä lisä-
tietoja, ja lisää siten omia valmiuksiaan 
käsitellä tätä tilannetta. Tunteikas ihmi-
nen itkee vuolaasti, ja suree sillä tavalla 
ongelmaansa. Kolmas taas hakeutuu vas-
taavan tilanteen kokeneiden seuraan, 
vertaisryhmään puhumaan tilanteestaan, 
sillä puhuminen muiden ihmisten kanssa 
auttaa usein jäsentämään tilannetta. Mah-
dollisesti kuulet muilta, miten he ovat 
vastaavassa tilanteessa selviytyneet. Neljäs 
kirjoittaa nurjista kokemuksistaan tarinan, 
viides keskittyy liikuntaan ja kuudes viih-
tyy metsässä luonnon keskellä. Myös 
tavallinen arki työtehtävineen voi olla 
keino selviytyä.

Oli keino sitten mikä tahansa, ongel-
matilannetta kannattaa ”lähestyä” ja käsi-
tellä sitä itselle sopivalla tavalla ja sopi-
vaan aikaan. Vaikka hankalan asian käsit-
teleminen tuntuisikin raskaalta, ongelman 
kieltäminen ja sen väistely ei ole pitem-
män päälle hyvä selviytymiskeino, sillä se 
hankaloittaa vaikeasta asiasta etäänty-
mistä tai luopumista. 

Hankalan asian käsittelemistä voivat 
vaikeuttaa näkymättömät tai hiljaiset sään-
nöt, normit ja ajattelumallit. Maaseudulla 
ei usein mielellään puhuta ulkopuolisille 
omista henkisen hyvinvoinnin ongelmista 
ja perheen sisäisistä kriiseistä. Myös uupu-
neen ihmisen kyyniseksi muuttunut elä-
mänasenne voi vaikeuttaa kriisin käsitte-
lyä. Liian suuri työtaakka voi estää omasta 
hyvinvoinnista huolehtimista.



Työturvallisuuskeskus     31

  

Maaseudulla eletään monenlaisten ajan 
muutosten keskellä. Maatalouden raken-
nemuutos etenee vauhdilla. Viime vuosi-
kymmeninä maaseudun tuttu ja perustur-
vallinen elämäntapa on törmännyt epä-
varmuuden ilmapiiriin. Vanhat perinteet 
ja etenkin sukupolvien ketju saatetaan 
kokea silti edelleen tärkeinä. Monella 
maatilalla työskennellään nykyisin yksin, 
ja sosiaaliset tukiverkostot ovat saattaneet 
huveta. 

Seuraava, omia voimavaroja hyödyn-
tävä kriisin käsittelymalli voi hyvinkin 
olla käyttökelpoinen.
1. Kannustava ja positiivinen ajattelu. 

Luota omiin kykyihisi ja vältä epätoi-
voon vaipumista. Yritä välttää negatii-
visten tunteiden ylivoima.

2. Etsi tietoja, neuvoja ja tukea. Mitä 
enemmän tiedät, sitä paremmin hallit-
set tilanteen. Etsi asiantuntijoita ja 
luotettavia tiedonlähteitä. Hyödynnä 
internettiä.

3. Toimi! Älä luovuta! Yritä tehdä 
jotain. Vältä ongelman ”käsittelyä” 
alkoholin, päihteiden tai lohtusyömi-
sen avulla. 

4. Keskustele muiden ihmisten kanssa 
ja kerro ongelmistasi läheisillesi. Mah-
dollisesti löydätte yhdessä jonkin käyt-
tökelpoisen ratkaisun. Keskustelemi-
nen myös selvittää omia ajatuksia. 
Apua voi löytyä myös yllättäviltä 
tahoilta, joten älä luovuta, kun etsit 
itsellesi sosiaalista tukea. Ystävistä, 
sukulaisista yms. koostuvaa tukiver-
kostoa kannattaa vaalia ja ylläpitää!

Häirintä lomitustyössä
Pia Lahin, Mela

Lomittajat ovat ilmoittaneet vaikeat henki-
lösuhteet maatalousyrittäjien kanssa suu-
rimmaksi syyksi olla menemättä lomitet-
tavalle tilalle uudelleen. Vasta toisena 
tulivat raskaat työt tai pitkät tai epätyypil-
liset työajat tai hankalat työmatkat. Lomit-

taja työskentelee maatalousyrittäjän omis-
tamissa tiloissa, yleensä myös yrittäjän 
kotipiirissä. 

Lomituksesta lähes 40 % järjestetään 
sijaisapuna, jolloin maatalousyrittäjä on 
itse estynyt huolehtimasta kotieläinten 
hoitotöistään esimerkiksi sairauden 
vuoksi. Lisäksi alle puolet maatalouslomi-
tusta käyttävistä asiakkaista turvautuu 
sijaisavun käyttöön. Lomituspalvelujen 
käyttäjät ovat siten hyvin erilaisia. Suurin 
osa käyttää vain vuosilomaa ja tuettua 
maksullista lomitusta. Pieni osa voi olla 
kykenemätön itse vastaamaan eläinten-
hoidosta pitkiäkin aikoja. Henkilösuhtei-
den merkitys korostuu erityisesti pitkissä 
lomitusjaksoissa. 

Lomittaja työskentelee asiakaspalveli-
jana, jolloin työnantajan tulee varmistaa, 
että hänellä tulee olla riittävät tiedot ja 
taidot selviytyä haastavistakin tilanteista 
lomitustyössä. Jos lomittaja kokee henki-
sen ilmapiirin lomitettavalla tilalla liian 
painostavaksi, on lomittajan työantajan 
velvollisuus joko tarjota keskusteluapua, 
työnohjausta tai muulla riittävällä tavalla 
puututtava tilanteeseen ”henkisen työ-
suojelun toimin”.

Asiakaspalvelutyössä on pystyttävä 
erottamaan toisistaan häirintä sekä näke-
mys- ja mielipide-eroista johtuvat erimieli-
syydet. Häirintä on useimmiten järjestel-
mällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toi-
mintaa tai käyttäytymistä. Se on aina 
työturvallisuuslain ja yleisen hyvän tavan 
vastaista, ja siten vastuutonta ja kiellettä-
vää käyttäytymistä työssä. 

Kiellettyä häirintää on sellainen epäasi-
allinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai 
haittaa turvallisuudelle tai terveydelle 
Häirityn tulee tilanteen todettuaan toimia 
myös itse. Häirityn tulee ilmaista häiritsi-
jälle asiallisesti, ettei hyväksy hänen 
menettelyään. Jos tämä ei tehoa, tai jos 
häiritty ei uskalla näin menetellä, hänen 
tulee pyytää tähän esimiehensä tai työnte-
kijäin edustajan apua. 
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Häirintää voi tulla myös esimiehen tai 
työtovereiden taholta. Häirinnän lopetta-
minen on työnantajan velvollisuus, ja 
asiaan puuttuminen on työnantajan vas-
tuulla sen jälkeen, kun häirintä on saa-
tettu esimiesten tietoon. 

Häirintää sen sijaan eivät ole työtä kos-
kevien pulmien käsittely- ja ratkaisuyri-
tykset, työnjohdolliset toimenpiteet, tapa 
johtaa työtä käskyillä, tai perusteltu työn-
johdollinen ohjaava kurinpidollinen toi-
menpide, vaikka ne tuntuisivatkin 
ahdistavilta. 
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Fysikaaliset vaaratekijät ja  
niiden hallinta 

Kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, 
Työterveyslaitos

Melu
Määritelmän mukaan työmelu on epä-
miellyttävän voimakasta tai muutoin häi-
ritsevää ääntä, jota tahtomatta joudumme 
kuuntelemaan työssä. Voimakkaat äänet 
jopa koskevat korviin, mutta hiljaisem-
matkin äänet saattavat haitata työntekoa 
häiritsemällä tarkkaa keskittymistä vaati-
vien työtehtävien aikana keskittymiskyky-
ämme. Lyhyitä äänenpaineen huipputa-
soja sisältävä impulssimelu, iskumelu on 
haitallisempaa kuin voimakas tasainen 
ääni. Työlääketieteellisesti ajateltuna työ-
melu on ääntä, joka vaarantaa terveyden. 

Yksilölliset, työympäristöön ja elinta-
poihin liittyvät riskitekijät lisäävät melun 
haitallisuutta ja tuottavat samanaikaisesti 
vaikuttaessaan suuremman kuulon alene-
man kuin eri tekijät yksinään. Riskiteki-
jöitä ovat verenpainetauti, kohonnut 
veren kolesterolipitoisuus, tupakointi ja 
särkylääkkeiden käyttö sekä ääreisveren-
kierron sairaudet, valkosormisuusoireet, 
sokeritauti, meluisat vapaa-ajan harras-
tukset sekä perinnöllinen taipumus kuu-
lon alenemiseen.

Meluasetuksessa on määritelty melulle 
toiminta-arvoja. Kun alempi toiminta-arvo 
80 dB(A) ylittyy 8 tunnin meluannoksena, 
on työnantajan huolehdittava siitä, että 
työntekijällä on saatavilla henkilökohtai-
set kuulonsuojaimet. Työntekijällä on 
myös oikeus päästä tällöin halutessaan 
kuulontutkimukseen. Kun ylempi toi-
minta-arvo 85 dB(A) ylittyy, on työnanta-
jan annettava työntekijän käyttöön henki-
lökohtaiset kuulonsuojaimet, joita työnte-
kijän on käytettävä. Samalla työantajan on 
riskien arvioinnin perusteella laadittava 
meluntorjuntaohjelma, jonka tavoitteena 
on vähentää melualtistusta. 
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Maataloudessa on lukuisia melua aihe-
uttavia työvaiheita sekä koneita ja lait-
teita. Ulkotöiden lisäksi melua aiheuttavia 
koneita käytetään usein myös sisällä tuo-
tantorakennuksissa. Sisätiloissa meluavan 
koneen työntekijälle aiheuttama melual-
tistuminen usein voimistuu, koska 
koneen tuottama ääni heijastuu kovista 
pinnoista (katto, seinät, lattia) takaisin 
työtilaan lisäten siten melutasoa. 

Erittäin meluavia laitteita ovat useim-
mat käsityölaitteet, kuten kulmahioma-
kone, moottori- ja raivaussaha, sirkkeli-
saha sekä paineilmatyökalut. Haitallista 
melua esiintyy sisätiloissa, muun muassa 
sikalassa ja navetassa. Eläintenhoitotöissä 
melua aiheuttavat paitsi eläimet itse, sitä 
syntyy esimerkiksi täyttöpurkaimesta ja 
viljan/rehun jauhatuksesta. Eläimistä 
meluisin on sika. Varsinkin joutilaat ema-
kot kolistelevat äänekkäästi häkkejään 
ruokaa odottaessaan. Navetassa suurim-
pia melunlähteitä ovat kompressorit ja 

tyhjiöpumput sekä lukuisat eläinten ruo-
kinnassa käytettävät koneet ja laitteet. 
Ruokinnassa käytettävät polttomoottori-
käyttöiset laitteet, kuten traktori, pien-
kuormain ja rehunjakovaunu altistavat 
käyttäjänsä lähes poikkeuksetta yli 
85 dB(A):n melulle. Pienkuormaintyös-
kentelyssä on mitattu jopa 90 dB(A):n 
melutasoja. Kuulonsuojainten käyttämi-
nen on näissä työtilanteissa välttämätöntä 
melun aiheuttamien terveysriskien 
välttämiseksi.

Valaistus
Valot ja varjot ovat tärkeä osa jokapäi-
väistä työympäristöämme. Asianmukainen 
valaistus lisää työtilojen toimivuutta ja 
samalla viihtyisyyttä. Hyvin valaistut tilat 
on helppo pitää puhtaina, mikä puoles-
taan merkitsee korkeatasoista hygieniaa. 
Hyvä valaistus tilan sisä- ja ulkotiloissa on 
sekä isäntäväen että lomittajan etu, sillä 
se mahdollistaa hyvän työnäkemisen
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Lomittajan työssä hyvä valaistus on 
tärkeä turvallisuustekijä. Työtilassa ei saa 
olla suuria valaistuseroja, sillä silmä ei 
ehdi kovinkaan nopeasti mukautua kul-
jettaessa esimerkiksi kirkasvaloisesta 
eläintilasta hämärään tai lähes pimeään 
varastoon. Uusissakin tuotantorakennuk-
sissa saattaa olla merkittäviä puutteita 
lähinnä varastotilojen ja pihan niiden 
osien valaistuksessa, joissa työskennel-
lään. Eläintiloissa valaistus on useimmiten 
kunnossa.

Valaisinten tyyppi on tärkeä valaistus-
voimakkuuteen ja paloturvallisuuteen 
vaikuttava tekijä. Eläintilassa ja maitohuo-
neessa käytetään valaistukseen ainoas-
taan loisteputkia, sillä niiden tuottama 
valoteho on riittävä näkemisen tarpee-
seen. Yövalona voidaan käyttää myös 
hehkulamppuja. Tuotantorakennusten 
vaaleat, puhtaat seinäpinnat lisäävät hei-
jastuvan valon määrää ja tasoittavat tilassa 
esiintyviä valoisuuseroja.

Varastoissa käytetään elohopeapaine-
lamppuja. Nämä syttyvät kuitenkin 
hitaasti, joten kulkuovien vieressä voi 
apuvalona olla hehkulamppu. Varastoissa 
ei saa käyttää halogeenivalaisimia niiden 
suuren pintalämpötilan ja siten lampun 
pinnalle kertyneen pölyn syttymisriskin 
takia. Lomittajan turvallisen liikkumisen 
ja työskentelyn kannalta liiketunnistimella 
varustettu valaisin helpottaa liikkumista 
pimeällä pihamaalla tai varastossa aamu- 
ja iltatöiden aikaan.

Toimiva ilmanvaihto
Toimiva ilmanvaihto vähentää työntekijöi-
den ja eläinten altistumista ilman epäpuh-
tauksille ja epäsuotuisille lämpöolosuh-
teille. Tasainen lämpötila, sopiva ilman-
kosteus sekä vedottomuus säästävät paitsi 
työntekijöitä ja eläimiä, myös rakenteita ja 
laitteita kosteusrasitukselta. Ilmanvaihto-
laitteiden oikealla sijoituksella voidaan 
vaikuttaa myös eläinsuojan yleiseen 
melutasoon.

Ilmanvaihdon vaikutus lämpöolosuh-
teisiin ja kaasumaisten sekä osin hiukkas-
maisten epäpuhtauksien määrään on 
merkittävä. Tehokkaalla ja oikein järjeste-
tyllä ilmanvaihdolla voidaan kaasujen 
pitoisuudet pitää työtilassa riittävän alhai-
sella tasolla. Tämä on työntekijöiden ter-
veyden sekä eläinten tuottavuuden ja 
hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä.

Vähintään yhtä tärkeä tehtävä ilman-
vaihdolla on kesäaikaisen liikalämmön, ja 
talvella ylimääräisen kosteuden poistami-
nen eläinsuojasta. Näin vältetään rehujen 
ja kuivikkeiden sekä eläinsuojan rakentei-
den ja laitteiden kostuminen. Tämä puo-
lestaan rajoittaa mahdollisten home- ja 
sädesienten ja varastopunkkien kasvue-
dellytyksiä sekä estää rakenteiden laho-, 
home- ja korroosiovaurioita.

Eläinsuojan ilmanvaihto voidaan toteut-
taa kahdella periaatteellisella tavalla. Pai-
novoimaisen eli luonnollisen ilmanvaih-
don toiminta perustuu ulko- ja sisäilman 
tiheyksien eroon sekä ilman tulo- ja pois-
toaukkojen korkeuserosta syntyvään 
paine-eroon. Painovoimaista ilmanvaihtoa 
voidaan tarvittaessa tehostaa lämpimänä 
aikana poistoilmapuhaltimilla.

Koneellinen ilmanvaihto perustuu puo-
lestaan koneellisesti, sähkötoimisella 
puhaltimella aikaansaatuun paine-eroon. 
Alipainejärjestelmässä ilma poistetaan työ-
tilasta puhaltimella yhden tai useamman 
poistoilma-aukon kautta. Tällöin tuloilma 
virtaa alipaineiseen työtilaan tuloilma-
aukoista tai läpäisevän rakenteen läpi. 
Tasapainejärjestelmässä sekä tulo- että 
poistoilmakanavissa on puhaltimet. Täl-
löinkin pyritään lievään alipaineeseen, 
koska mahdollinen ylipaine aiheuttaisi 
kosteuden siirtymisen työtilan rakenteisiin.

Ilmanvaihdon merkitys korostuu, kun 
joudutaan käyttämään minimi- ja maksi-
mipoistomääriä. Normien mukaisen hiili-
dioksidipitoisuuden saavuttamiseksi tai 
kosteuden kurissa pitämiseksi lämpi-
mässä eläinsuojassa tarvitaan kovilla pak-
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kasilla yleensä lisälämpöä. Tuloilmaa voi-
daan esilämmittää sekoittamalla sitä joko 
lämpimään huoneilmaan eläinsuojassa, 
kiertoilmalaitteessa tai lämmönvaihti-
messa. Ilmanvaihdon toiminnan kannalta 
tuloilman säädettävyydellä on suuri mer-
kitys. Tuloilman määrää, nopeutta ja 
suuntaa tulisi pystyä muuntelemaan ulko-
olosuhteiden ja työtilan sisäilmaston 
kuormittumisen mukaan.

Lämpötila ja kosteus
Ilman suhteelliselle kosteudelle suositel-
laan vaihteluväliksi 50–85 %. Liian alhainen 
sisäilman suhteellinen kosteus aiheuttaa 
ilman pölypitoisuuden kasvamista, mikä 
ärsyttää sekä eläinten että ihmisten hengi-
tyselimiä ja kuivattaa ihoa. Liian suuri 
sisäilman suhteellinen kosteus puolestaan 
lisää infektioita aiheuttavien mikrobien 
(virukset, bakteerit) elinkykyä ilmassa. 
Liiallinen kosteus altistaa lisäksi rakenteita 
ja laitteita vaurioitumiselle. Tuotantoraken-
nuksiin suositellut talvilämpötilat ja erityi-
sesti työskentely kylmäpihatossa edellyttä-
vät lomittajalta lämpötilan huomioimista 
omassa työpukeutumisessaan.

Kaasut ja kaasumaiset yhdisteet
Lomitustyössä kaasumaisista ilman epä-
puhtauksista tärkeimpiä ovat hiilidioksidi, 
ammoniakki, rikkivety sekä häkä. Eläin-
suojassa esiintyessään näistä haitattomin 
on hiilidioksidi. Sen suuri määrä ilmassa 
kertoo lähinnä puutteellisesta ilmanvaih-
dosta. Hiilidioksidi on väritön, hajuton ja 
ilmaa raskaampi kaasu, joten se syrjäyttää 
hengitysilmasta happea. Se on peräisin 
pääasiassa eläinten uloshengitysilmasta, 
osin myös lannasta ja virtsasta. Normaali-
toiminnan tuotantorakennuksissa ei 
esiinny niin suuria hiilidioksidipitoisuuk-
sia, että ne aiheuttaisivat työntekijälle 
haitallisia vaikutuksia, kuten väsymystä, 
päänsärkyä tai heikotusta. Tuorerehun 
säilönnän alkuvaiheessa, kasvimassan 
käymisen yhteydessä hiilidioksidia saattaa 

sen sijaan muodostua vaarallisen suuria 
määriä, aiheuttaen ilmeisen vakavan ter-
veysvaaran suljetuissa siiloissa. Torni- ja 
salvosiiloissa on mitattu ilmasta jopa tap-
pavan korkeita hiilidioksidipitoisuuksia. 

Ammoniakki on väritön, pistävänhajui-
nen ja ilmaa kevyempi kaasu. Sitä muo-
dostuu mikrobien vaikutuksesta, typpiyh-
disteiden hajoamistuotteena lannasta ja 
virtsasta. Vesiliukoisuutensa takia ammoni-
akki on silmiä ja hengitysteiden limakal-
voja ärsyttävä kaasu. Suurina pitoisuuksina 
ammoniakki lisää ilmeisesti myös pölyjen 
haittavaikutuksia heikentämällä hengitys-
teiden puolustusmekanismeja. Navetoiden 
sisäilman ammoniakkipitoisuudet ovat 
yleensä alhaisemmat kuin sikaloissa tai 
kanaloissa vastaavat pitoisuudet. 

Rikkivety on myrkyllinen, mädäntyneen 
kananmunan hajuinen lantakaasu, jota 
syntyy hapettoman mikrobitoiminnan 
tuloksena lannasta. Lämpötilan nousu ja 
ilmavirtaukset lisäävät rikkivedyn ja 
ammoniakin haihtumista lannasta työtilan 
ilmaan. Rikkivetyä ei saa esiintyä eläinsuo-
jassa normaaliolosuhteissa. Mikäli rikkive-
dyn hajua normaalitoiminnan aikana kui-
tenkin esiintyy, on lomittajan syytä ilmoit-
taa siitä viipymättä yrittäjälle. Rikkivedyn 
esiintymisen syyn selvittäminen voi tapah-
tua työterveyshuollon tai maatalousneu-
vonnan toimesta. Tilanteen tulee johtaa 
myös korjaaviin jatkotoimenpiteisiin

Lomittaja voi altistua rikkivedylle ja 
ammoniakille työssään lähinnä lietelan-
nan käsittelyn yhteydessä. Haittoja voi-
daan lieventää ilmanvaihtoa tehostamalla 
ja pitämällä ovia sekä ikkunoita auki. Jos 
lietesäiliöön joudutaan lietteen käsittelyn 
aikana kuitenkin menemään, on työnteki-
jän ehdottomasti käytettävä raitisilma- tai 
paineilmalaitetta. Lietesäiliöön meno 
yksin, ilman ulkopuolella olevaa varmis-
tajaa on ehdottomasti kielletty! Tavallinen 
kaasunsuodattimella varustettu hengityk-
sensuojain ei ole turvallinen käyttää, 
koska erityisesti kannella varustetussa 
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lietesäiliössä on ilmassa happea liian 
vähän koska lietekaasut kuten ammoni-
akki ja rikkivety ovat sen syrjäyttäneet.

Häkä on myrkyllinen, hajuton, väritön 
ja lähes ilman painoinen kaasu. Häkää 
muodostuu epätäydellisen palamisen seu-
rauksena. Korkeita häkäpitoisuuksia voi 
muodostua esimerkiksi takapalon seu-
rauksena kiinteän polttoaineen lämmitys-
järjestelmän polttoainesäiliöön. Myös suu-
rissa pellettivarastoissa sekä maatilojen 
suljetuissa hakevarastoissa on havaittu 
korkeita häkäpitoisuuksia. Pellettivaras-
toon, siiloon ei saa mennä yksin edes 
käymään ilman asianmukaista hengityk-
sensuojainta eli raitisilma- tai paineilma-
laitetta, koska häkä ei suodatu tavallisiin 
kaasunsuodattimiin. 

Mittaaminen ja ohjearvot
Maatilalla esiintyviä työympäristötekijöitä 
voidaan arvioida erilaisin mittauksin. 
Mittauksia voidaan tarvittaessa tehdä 
esimerkiksi työterveyshuollon toimesta. 
Lämpötilaa, suhteellista kosteutta, kaasu-
pitoisuuksia, melua ja valaistusta voidaan 
mitata tuloksen suoraan osoittavilla mit-
talaitteilla. Mittaustuloksia voidaan sen 
jälkeen verrata viranomaisten antamiin 
ohje- ja raja-arvoihin. Työntekijän altistu-
misen kannalta olennaisia ovat haitalli-
seksi tunnetut pitoisuudet (HTP), jotka 
ovat pienimpiä ilman epäpuhtauksien 
pitoisuuksia, joiden katsotaan voivan 
vahingoittaa työntekijää työturvallisuus-
laissa tarkoitetulla tavalla. Työympäristö-
tekijöiden mittaustulosten arvojen tulee 
olla näiden HTP-arvojen tai muiden suo-
situsarvojen alapuolella. Muussa tapauk-
sessa tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla 
korjataan työolot sellaisiksi, että suosi-
tusarvot alitetaan. 

Mikäli maatilan tuotantorakennusten 
olosuhteet ovat aistinvaraisesti arvioiden 
huonot, lomittajan on suotavaa kertoa 
siitä viipymättä omalle esimiehelleen tai 
työterveyshuoltoon. Koska lomittajalle 

kertyy kokemuksen myötä runsaasti tie-
toa erilaisista, ja eri maatiloilla olevista 
tuotanto-olosuhteista ja niihin vaikutta-
vista tekijöistä, hänellä on oivallinen 
mahdollisuus opastaa myös maatalous-
yrittäjää kiinnittämään huomiota turvalli-
sempaan ja terveellisempään työympäris-
töön, tarvittaessa tekemällä jopa konk-
reettisia korjaus- ja uudistusehdotuksia. 

Kemialliset vaaratekijät ja  
niiden hallinta

Projektipäällikkö Kyösti Louhelainen, 
Työterveyslaitos

Pesu- ja desinfiointiaineet 
Lypsykarjatiloilla käytetään tehokkaita 
pesu- ja desinfiointiaineita, koska mai-
dontuotannon hygienia on ensiarvoisen 
tärkeää. Käytettävien aineiden tarkoitus 
on liuottaa rasvaa ja likaa puhdistettavilta 
pinnoilta sekä desinfioida ne. Jos nämä 
aineet joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, 
ne liuottavat samalla tavalla myös ihon 
rasvakerrosta. Ihon vaurioitumisen seu-
rauksena saattaa esiintyä ihon ärtymistä, 
punoitusta, turvotusta, kirvelyä ja kutinaa 
sekä näppyjä. Hankaus, pölyt, kosteus ja 
lika sekä lämpötilan muutokset pahenta-
vat näitä oireita. Vakavammissa tapauk-
sissa seurauksena on palovamman kaltai-
sia vaurioita ihossa.

Allergisessa ihottumassa iho herkistyy 
tietyille pesu- ja desinfiointiaineen kom-
ponenteille. Kun ainetta joutuu uudelleen, 
ja taas uudelleen herkistyneelle iholle, se 
laukaisee allergisen reaktion. Kosketusal-
lergian syntyminen saattaa kestää vuosia, 
ja synnyttyään altistusherkkyys säilyy 
usein koko elinajan.

Tärkeimpiä lomitustyön työperäisiä 
ihotauteja aiheuttavia kemikaaleja ovat 
pesu- ja desinfiointiaineet, mutta myös 
kumikemikaalit, kumimateriaali, kumin 
vanhenemissuoja-aineet ja luonnonkumi 
ovat haitallisia. Osa kumiin liittyvistä 
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ongelmista on seurausta kumikäsineiden 
liian runsaasta käytöstä. 

Pesu- ja desinfiointiaineiden teho perus-
tuu tavallisesti happamien tai emäksisten 
aineiden käyttöön. Näitä aineen ominai-
suuksia mitataan pH-luvulla. Ainoastaan 
käsin tapahtuvaan pesuun tarkoitettujen 
pesu- ja desinfiointiaineiden pH-luku on 
lähellä ihon normaalia happamuutta (pH 
5–7), mutta nämäkin yhdisteet pitkään 
käytettyinä kuivattavat ihoa. Jos pesuai-
neen pH-arvo on alle 4 tai yli 10, niin 
aineen joutuessa suojaamattomalle iholle 
se ärsyyntyy tai syöpyy, ja seurauksen voi 
olla vakava ihon syöpymä tai palovamma.

Erityisesti liian kuumaan veteen annos-
telluista klooripitoisista aineista haihtuu 
klooria ilmaan, ja se saattaa aiheuttaa 
hengityselinärsytystä sekä muita tervey-
dellisiä haittoja. Kaikki pesu- ja desinfi-
ointiaineet on säilytettävä niiden alkupe-
räisissä käyttöpakkauksissa. Lue tarkoin 
käyttöpakkauksen ohjeet.

Kanaloissa ja broilerikasvattamoissa 
käytetään voimakkaita desinfiointiaineita. 
Formaliinipitoisten aineiden käyttö on 
vähentynyt. Tämä on työntekijän tervey-
den kannalta hyvä, sillä formaldehydi on 
allergiaa, ja todennäköisesti myös syöpää 
aiheuttava aine. Sen tilalle on tullut muun 
muassa glutaarialdehydi. Se on kemialli-
sena aineena kuitenkin yhtä haitallinen 
kuin formaldehydi, ja se aiheuttaa muun 
muassa allergiaa suojaamattomassa ihossa 
ja todennäköisesti myös hengityselimissä.

Tilojen, eläinten, koneiden ja laitteiden 
sekä vaatetuksen ja työntekijöiden henki-
lökohtaisesta puhtaudesta huolehditaan 
pesulla, huuhtelulla sekä suojavaatteiden 
ja -jalkineiden ohjeiden mukaisella käy-
töllä sekä kuivatuksella. Desinfiointiai-
neet eivät tunnetusti edes toimi likaisilla 
pinnoilla. Siksi pintojen säännöllinen ja 
huolellinen pesu onkin ehdottoman tär-
keää. Mikäli tilalla on todettu tarttuva 
eläintauti tai muu erityistä desinfiointia 
vaativa tilanne, maatalousyrittäjä huolehtii 

desinfiointiaineiden hankinnasta. Tällöin 
tulee olla yhteydessä myös paikalliseen 
eläinlääkäriin, joka antaa tilanteen hallin-
taan tarpeelliset lisäohjeet. 

Käyttöturvallisuustiedote (KTT)
Aineiden haitallisuudesta terveydelle saa 
yleiskäsityksen tuotteen käyttöpakkauk-
sen etiketistä ja käyttöohjeesta, joissa 
kerrotaan tuotteen ominaisuuksista, ja 
ilmoitetaan yhdisteen terveyshaitoista 
varoitusteksteillä ja -esimerkeillä. Tärkein 
käytön turvallisuuden tiedonlähde on 
kuitenkin jokaisen kemikaalituotteen 
(seoksen) oma käyttöturvallisuustiedote.

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja 
on velvollinen laatimaan tuotteestaan 
aina käyttöturvallisuustiedotteen, jos 
kemikaali on luokiteltu terveydelle tai 
ympäristölle vaaralliseksi aineeksi tai jos 
sen ominaisuudet muutoin käsittelyssä, 
käytössä tai varastoinnissa voivat aiheut-
taa terveydellistä vaaraa. Lähes kaikki 
maatalouden pesu- ja desinfiointiaineet 
ovat niin voimakkaita, että niistä on tuot-
teen mukana toimitettava kemikaalin 
toimittajan, käytännössä myyjän toimesta 
ostajalle/käyttäjälle KTT. Se on pidettävä 
myös lomittajien saatavilla. Lomitustyössä 
tämän käytännön järjestelyt on lomittajan 
työnantajan eli käytännössä esimiehen 
syytä sopia menettelytavoista yhdessä 
lomitettavan kanssa. KTT-velvoite koskee 
maataloudessa myös rehun- sekä viljan-
säilöntä- ja erilaisia torjunta-aineita.

Käyttöturvallisuustiedotteesta ilmenee 
mm:
• kemikaalin valmistajan tai maahan-

tuojan nimi ja yhteystiedot
• kemikaalin koostumus
• vaarallisten ominaisuuksien kuvaus
• ensiapuohjeet
• käsittely- ja varastointiohjeet
• altistumisen ehkäisy ja suojaimet
• terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

jätteiden käsittely.
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Uusien eurooppalaisten kemikaalisää-
dösten vuoksi kemikaalien varoitusmer-
kintöjä on uudistettu ja muutettu. Uudet 
kemikaalien vaaraa osoittavat merkit tule-
vat muutaman vuoden kuluessa syrjäyttä-
mään vanhat kemikaalien vaaramerkinnät. 

Oheisessa kuvassa esitetään yläreu-
nassa vanhat/väistyvät merkit ja alem-
pana uudet, viimeistään vuonna 2017 
myyntiin tulevissa kemikaalipakkauksissa 
edellytettävät, vaaraa kuvaavat luokitus- 
merkinnät. 

Pesu- ja desinfiointiaineiden käytössä 
on noudatettava niiden valmistajan anta-
mia käyttö- ja turvallisuusohjeita. Liika-
annostus ei paranna pesu- ja puhdistustu-
losta. Sen sijaan se todennäköisesti aihe-
uttaa terveydellistä haittaa ohjeiden 
vastaisesti niitä käyttävälle työntekijälle. 

• lue käyttöpakkauksesta aineen 
käyttöohje ja käyttöturvallisuus- 
tiedote

• noudata tarkoin kemikaalin  
valmistajan ja yrittäjän antamia 
käyttöohjeita

• suojaat kädet ja kasvot, kun  
peset pesuaineella

• suojaa kasvot ja kädet, kun  
käsittelet pesuaineastioita

• käytä aineita sopivassa, valmistajan 
suosittelemassa lämpötilassa.

Säilöntäaineet
Rehun valmistuksessa käytetään suuria 
määriä säilöntäaineita. Tuorerehua tehtä-
essä heinä käsitellään yleensä muurahais-
happopohjaisilla tuotteilla, ja vilja vastaa-
vasti propionihappo -pohjaisilla aineilla. 
Nämä valmisteet ovat erittäin voimakkaita, 
sillä muurahaishappo -pohjaisissa tuot-
teissa niiden pitoisuudet ovat 55–80 % ja 
propionihappo-valmisteissa yli 90 %. 
Uudemmissa tuotteissa muurahaishappo 
on sidottu kemiallisesti siten, että vapaan 
hapon määrä on alhaisempi kuin aiemmin.

Happo ruiskutetaan jo silppurissa 
rehun sekaan, mutta sitä saatetaan lisätä 
päällimmäiseen kerrokseen vielä siilossa. 
Tässä työvaiheessa työntekijä altistuu 
happohuuruille, jotka ärsyttävät voimak-
kaasti hengitysteitä sekä aiheuttavat yskä-
närsytystä ja hengenahdistusta. Myös hap-
poroiskeet ovat hyvin haitallisia. Ne voi-
vat syövyttää ihoa ja aiheuttaa ihon 
punoitusta, kirvelyä ja rakkuloita.

Rehun säilöntä suurpaaleihin on viime 
vuosina lisääntynyt oleellisesti. Myös tässä 

välittömästi 
myrkyllinen

vakava 
terveysvaara

haitallinen/
ärsyttävä

syövyttävä räjähtävä ympäristölle 
vaarallinen

syttyvä hapettava paineen- 
alaiset kaasut

Huomiosanat:
VAARA  

VAROITUS

ei varoitusmerkkiä 
väistyvässä 

järjestelmässä
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korjuumenetelmässä suositellaan säilöntä-
aineen käyttöä. Altistavia työvaiheita ovat 
käärintä sekä happosäiliön vaihto, johon 
liittyy myös tapaturman vaara. Viljan säi-
löntään käytettävän propionihapon käyt-
töön liittyvät samat terveydelliset haitat 
kuin muurahaishaponkin käyttöön.

Lisätietoja: 
Kemikaaliturvallisuus työpaikoilla.  
Hämäläinen, M., Kallio, N. ja Taxell, P., 
Työturvallisuuskeskus, 2012.

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pak-
kausmerkinnät -opas työpaikoille. Kallio, 
Nina, Työturvallisuuskeskus, 2010.

Eläintautien torjuntayhdistys, www.ett.fi

Biologiset vaaratekijät ja  
pölyt sekä niiden hallinta 

Kyösti Louhelainen,  
Työterveyslaitos

Työympäristön biologiset vaaratekijät ja 
pölyt ovat merkittävä terveyshaitta maata-
loudessa. Yrittäjät ja lomittajat altistuvat 
päivittäin työssä muun muassa home-, 
kasvi- ja eläinperäisille pölyille. Eniten 
pölyjen esiintymistä ja niiden vaikutusta 
työntekijöihin on tutkittu lypsykarjatalou-
dessa. Varsinkin talviaikaan karjanhoitaja 
ja lomittaja altistuvat navetassa monille 
allergeeneille. Altistumistasot voivat olla 
erittäin korkeita, erityisesti mikrobien, 
varastopunkkien ja endotoksiinien osalta. 
Viimeksi mainittu altiste on tietyn tyyp-
pisten bakteerien osanen. Jos ilmassa on 
runsaasti bakteereita, myös endotoksiini-
pitoisuus on tällöin yleensä korkea.

Maatalousyrittäjillä, samoin lomittajilla 
on runsaasti pölyiseen työhön liittyviä 
oireita, kuten pitkällistä keuhkoputken 
tulehdusta sekä limakalvojen ja silmien 
ärsytystä. Yli puolet kaikista lomittajien 
ammattitaudeista aiheutuu altistumisesta 

eläinten hilseelle, homeelle, rehupölylle, 
viljapölylle tai varastopunkeista. Pölyjen 
aiheuttamia tauteja ovat allerginen nuha, 
astma ja homepölykeuhko. Näiden osuus 
lomittajien kaikista työperäisistä taudeista 
on lähes puolet.

Eläinpöly 
Eläinperäinen pöly maataloudessa aiheut-
taa selvästi terveyshaittaa, ja varsinkin 
lehmän karva- ja hilsepöly on ongelmalli-
nen. Karvapölyä on tuotantorakennuk-
sissa ainakin pieninä määrinä kaikkialla, 
mutta tietyissä töissä, kuten esimerkiksi 
eläinten harjauksessa tai karvanleikkuussa 
sitä esiintyy erityisen runsaasti. Koska 
eläinpöly on allergisoivaa, vähäinenkin 
hilsepölyn määrä mahdollisesti aiheuttaa 
oireita ja tauteja niin viljelijöille kuin 
lomittajille.

Muista: Älä koskaan harjaa tai  
leikkaa lehmän karvaa ilman 
hengityksensuojainta!

Sikaloissa ja kanaloissa on myös eläin-
peräistä pölyä. Tutkimusten perusteella 
tiedetään, että sikaloiden pölypitoisuudet 
saattavat olla korkeita, ja aiheuttavat työn-
tekijöille hengityselinten ärsytysoireita 
jopa enemmän, mitä vastaavassa tilan-
teessa navetassa työskenteleville. Tarkkaa 
syytä sikapölyn suuremmalle haitallisuu-
delle ei kuitenkaan tiedetä.

Jauhopöly
Altistuminen jauhopölylle tuotantoraken-
nuksissa on haitallista aivan samalla tavoin 
kuin altistuminen leipomoissa. Luonnolli-
sesti käsityövaltaiset rehun jauhatusmene-
telmät ovat selkeästi haitallisempia kuin 
automaattiset myllytykset. Jaettaessa jau-
hoja käsin lomittaja altistuu pölyille, ja 
ainoa toimiva suojauskeino on käyttää 
tässä työssä hengityksensuojainta. Samoin 
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jaettaessa jauhoja sangosta eläimille on 
syytä käyttää hengityksensuojainta.

Homepölyt
Karjatiloilla homepölyn mahdollisia läh-
teitä ovat eläinten rehut, heinät ja kuivik-
keet. Ilman säilöntäaineita tehdyt säilöre-
hut homehtuvat helposti, jos korjuuajan 
sää on ollut sateinen tai säilörehupaali on 
liian löysä. Kuivaheinän homehtumisen 
yleisin syy on materiaalin liiallinen 
kosteus.

Heinien ja rehujen lämpeneminen, 
höyryn tai hajujen muodostuminen ovat 
merkkejä käynnissä olevasta homehtumi-
sesta. Kuivikkeista olki on ollut homeisin 
materiaali, mutta sikaloissa tehdyn tutki-
muksen mukaan myös turpeessa on 
hometta. Hake voi pilaantua ja homehtua 
samalla tavalla kuin mikä muukin elope-
räinen materiaali. Materiaalin lämpenemi-
sestä johtuu, että siinä on runsaasti läm-
pökestoisia, ja lämpöä sietäviä sieni-itiöitä 
ja bakteereja, joita pidetään homepöly-
keuhkon aiheuttajina. Harkitse, kannat-
taako homeiselta näyttävää tai tuoksuvaa 
rehua ylipäätään jakaa eläimille ruuaksi. 
Jos kuitenkin päädyt näin tekemään, jaa 
homeiselta näyttävä materiaali viimeisenä 
työnä, jos mahdollista, ja käytä tällöin 
hengityksensuojainta. 

Endotoksiinit ovat bakteerien solun 
osasia, ja sitä saattaa olla tuotantoraken-
nuksen ilmassa runsaasti, jos samanaikai-
sesti ilmassa on muuta homepölyä. Endo-
toksiinit aiheuttavat hengityselinoireita ja 
mahdollisesti kuumereaktioita. 

Muista: Jos materiaalissa on näkyvää 
hometta, se on hyvin haitallista, joten 
käytä hengityksensuojainta!

Varastopunkit
Varastopunkkeja esiintyy eri työympäris-
töissä, mutta korkeimpia pitoisuuksia on 

mitattu maatalousympäristöistä. Varasto-
punkit ovat yleensä 0,1–1,0 mm mittaisia 
hämähäkkieläimiä, joita esiintyy ajoittain 
runsaasti mm. viljassa, rehuissa, heinässä 
ja oljissa. Monet varastopunkkilajit ovat 
voimakkaita allergeeneja.

Varastopunkit aiheuttavat allergisia 
oireita ja tauteja, kuten astmaa ja aller-
gista nuhaa. Vaikka punkki on niin iso, 
ettei se leiju ilmassa, niin sen eritteet ja 
ihon sekä karvojen kappaleet sekä uloste 
ovat tarpeeksi hienojakoista joutuakseen 
ilmaan. Kun varastojen lattioita siivotaan 
tai heinää, olkea ja viljaa jaetaan, tällöin 
punkkien saastuttamaa pölyä pääsee hel-
posti ilmaan. 

Pölyntorjunta
Paras tapa vähentää tai torjua pölyä tuo-
tantorakennuksissa on käytettävien mate-
riaalien kuivaus tai kemiallinen käsittely 
korjuun jälkeen sopivalla teknisellä 
menetelmällä. Heinän kuivatukseen voi-
daan käyttää varasto- eli latokuivuria. 
Kuivaus on erityisen tärkeä paalatulle 
heinälle. Vaikka heinän käyttö ruokin-
nassa onkin maatiloilla oleellisesti vähen-
tynyt, heinä on edelleen yksi suurista 
homepölyn lähteistä. Oljen kuivaaminen 
on harvinaista, ja se saattaa olla myös 
homepölyn lähde. Tiloilla käytössä olevat 
automaattiset mylly- ja ruokintalaitteet 
vähentävät lomittajan altistumista pölylle. 
Jos tilalla ei ole käytetty kuivureita mate-
riaalien kuivaamiseen, niin lomittajan 
ainoa keino vähentää pölyaltistumista on 
käyttää hengityksensuojainta työssään.

Pienhiukkaset
Uusi pölyaltiste tuotantorakennuksissa on 
pienhiukkaset, jos käytössä on kaasu- 
bensiini- tai dieselkäyttöinen pienkuor-
main tai traktori. Pienhiukkaset ovat 
nimensä mukaisesti hyvin pieniä, hengi-
tyselinten perukoille ja verenkiertoon 
pääseviä hiukkasia, joita on runsaasti 
ilmassa, kun konetta käytetään suljetussa 



Työturvallisuuskeskus     41

  

tilassa. Erityisesti dieselpakokaasu on 
terveydelle haitallista. 

Maatilan kone- ja sähköturvallisuus

Jarkko Puustinen, Työterveyslaitos

Karjataloustöihin, jota lomitustyön yleisesti 
on, liittyy suuri tapaturmavaara. Maatalou-
den työtapaturmista noin puolet sattuu 
karjataloustöissä. Maatalousyrittäjille sattu-
vissa tapaturmissa noin neljänneksessä on 
tapaturman sattuessa työvaiheena eläinten 
ruokinta ja noin viidenneksessä lypsy. 
Eläinten siirrossa sattuu lähes yhtä paljon 
tapaturmia kuin lypsyssä, ja noin kuudessa 
prosentissa tapaturmia on työvaiheena 
lannanpoisto. Ennen tilalla alkavaa lomi-
tusjaksoa on lomittaja perehdytettävä kun-
kin tilan koneiden ja laitteiden oikeaan ja 
hallittuun käyttöön. Se on tilan omistajan 
tehtävä.

Koneturvallisuus
Työkoneiden ja laitteiden alkuperäiset 
suojat on oltava aina käytön aikana pai-
koillaan. Mikäli laitteen rakennetta tai sen 
suojausta on tilan toimesta muutettu alku-
peräisestä, on lomittajalla oikeus kieltäy-
tyä vaaralliseksi toteamansa laitteen käy-
töstä. Ensimmäistä kertaa työkonetta, 
esim. pienkuormaajaa käytettäessä, on 
työkoneen eri toimintoja syytä harjoitella 
varsinkin ennen työskentelyä ahtaassa 
tilassa. Mikäli epäilet taitojasi sinulle 
uuden laitteen tai koneen käytössä, pyydä 
tähän lisäopastusta. 

Tilan väkeä voi hyväntahtoisesti kan-
nustaa määräajoin tapahtuvaan traktorin 
sisäsiivoukseen ja ylimääräisten työkalu-
jen sekä tarvikkeiden poistamiseen ohjaa-
mosta. Tämä estää tehokkaasti kompastu-
misia sekä liukastumisia koneesta poistut-
taessa. Myös ohjaamon ilmansuodattimen 
määräajoin tapahtuva puhdistaminen ja 
uusiminen auttaa jaksamaan ja viihty-
mään työssä ohjaamossa. Kun koneet ja 

laitteet ovat kunnossa sekä tarvittavat 
huollot suoritettu ajallaan, tulee myös 
kiireaikaiset työt tehtyä ilman keskeytyk-
siä nopeammin.

Työkoneen kytkemisessä ja irrottami-
sessa tulee noudattaa varovaisuutta. Ylös 
nostetun työkoneen tai laitteen alle ei tule 
mennä. Mikäli joudutaan työskentelemään 
nostetun työkoneen alla, tulee työkoneen 
laskeutuminen ja henkilön puristumis-
vaara estää riittävällä tuennalla. Traktori 
tulee sammuttaa aina ennen voiman ulos-
ottoakselin kiinnittämistä ja irrottamista. 
Varmistu riittävästä turvavälistä kiinnitetyn 
työkoneen ja traktorin ohjaamon välissä 
koneen kytkemisen jälkeen. Tilan väeltä 
saatuja ohjeita koneiden ja laitteiden tur-
valliseen käyttöön tulee noudattaa.

Automaattinen lypsy
Maatalous automatisoituu tila- ja karja-
koon kasvaessa. Automatisoidun ympäri-
vuorokautisen lypsyn myötä työtehtävät 
muuttuvat enemmän päivystysluontoiseksi. 
Mahdollisia häiriöilmoituksia lypsyrobo-
tilta voi tulla mihin kellonaikaan hyvänsä. 
Automaattilypsyssä työn luonne muuttuu-
kin lypsyä suorittavasta työstä enemmän 
laitteiden ja eläinten tarkkailuun. Suurim-
mat tapaturmavaarat automaattilypsyssä 
liittyvät eläinten ja hoitajan kohtaamiseen 
kapeilla kulkuväylillä sekä eläinliikennettä 
ohjaavien liikkuvien porttien luona. Lypsy-
robotin päivittäisissä huolto- ja puhdistus-
töissä pieniä haavoja ja ruhjeita aiheutta-
neita tapaturmia on sattunut kehon osia 
laitteen teräviin kulmiin ja suojapeltien 
reunoihin kolhittaessa.

Eläinten hoito ja lypsytyö
Yleisimmät tapaturmat lypsyasemalla ja 
parsissa ovat liukastumiset ja kompastu-
miset. Hyvä kulkuväylä on puhdas, kulku-
sillat ovat paikallaan ja tilassa on riittävä 
valaistus. Valaisimia tulee määräajoin puh-
distaa riittävän valon turvaamiseksi. Myös 
kulkuväylät tuotantorakennuksen ulko-
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puolella on hyvä valaista. Kulkuväylillä ja 
käytävällä ei varastoida rehua, koneita tai 
mitään muitakaan tarvikkeita. Monia tapa-
turmia voidaan ehkäistä tehokkaasti pitä-
mällä paikat järjestyksessä ja siistimällä ne 
säännöllisesti. Portaat, tasanteet ja kulku-
aukot on suojattava kaiteilla. 

Lattiapinnat tulee pitää ehjinä sekä 
hyväkuntoisena, ja mikäli mahdollista, 
lattiakallistukset toteuttaa niin, ettei vesi 
jää seisomaan käytäville. Liian sileäksi 
liipattu betoni tai laattalattia on puhdistet-
tunakin pesuaineineen ja huuhdevesineen 
liukas. Betonivalut tulisikin tehdä riittävän 
karkeiksi tai pinnoittaa helposti puhdistu-
viksi ja nopeasti kuivuviksi. Tarvittaessa 
ensiavuksi liukkauden torjunnassa voidaan 
käyttää esimerkiksi liukuestettyä kumimat-
toa. Käytettäviin turvajalkineisiin tulee 
myös kiinnittää huomiota. Turvakärjellä 
varustetun jalkineen väärä pohjamateriaali 
on usein märällä laatta- tai betonipinnoilla 
on todella liukas. 

Eläinten siirtäminen on tapaturma-
altista työtä. Irti päässeiden eläinten kiin-

niottaminen ja kiimaisten eläinten erotta-
minen laumasta on erityisen vaarallista, 
sillä näissä tilanteissa vauhkoontuneet 
eläimet käyttäytyvät ennalta arvaamatto-
masti. Yksin ei eläinten siirtoa pidä tehdä, 
vaan se on turvallisinta toteuttaa useam-
man henkilön yhteistoimin.

Koneellistaminen vähentää 
kuormittavuutta
Rehun käsittelyn koneellistaminen vähen-
tää työn fyysistä kuormittavuutta, ja 
koneellistamisen myötä tapaturmariski 
yleensä pienenee. Mutta toisaalta sattu-
neet tapaturmat ovat olleet seurauksiltaan 
entistä vakavampia. 

Automatisoiduille koneille on tyypil-
listä, että käyttäjä puuttuu toimintaan vain 
silloin, kun rehun syötössä tai siirrossa 
tapahtuu häiriöitä. Häiriötilanteista pyri-
tään selviytymään mahdollisimman pian, 
jolloin hitaammalta tuntuva turvallinen 
työskentelytapa helposti unohtuu. Laittei-
den käyntihäiriöistä on tilalla erilaisia 
hälyttimiä: punaisia merkkivaloja, sum-
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mereita, TV-valvontaa, tekstiviesti kännyk-
kään jne. Lomittajalle annettavasta ohjeis-
tuksesta tulee ilmetä, miten häiriötilan-
teissa menetellään, ja miten häiriöt 
voidaan välttää. Hänellä on oltava käy-
tössä luettelo kaikista tilalla käytettävistä 
hälyttimistä ja niiden vaatimista toimenpi-
teistä. Tärkeää on havainnoida laitteiston 
kuntoa päivittäisten töiden yhteydessä ja 
pyrkiä poistamaan esille tulleet puutteet 
mahdollisimman nopeasti. Sen vuoksi 
käytettävissä tulee olla yhteystiedot huol-
tomiehelle ja sähköasentajalle.

Ruokintalaitteissa esiintyy toimintahäi-
riöitä selvästi vähemmän, mikäli kone on 
oikein säädetty, huolehdittu ennakkoon 
tarvittavista huolloista, ja kun jaettava 
rehu on suhteellisen tasalaatuista. Kai-
kesta ennalta varautumisesta huolimatta, 
laitteisiin voi tulla toimintahäiriö. Ennen 
kuin tukosta tai muuta toimintahäiriötä 
lähdetään poistamaan, on syytä varmis-
taa, että laitteesta on virta katkaistu ja 
näin estetään koneen vahinkokäynnisty-
minen korjauksen aikana. Korjauksen 
jälkeen, ennen koneen käynnistämistä, 
kaikki alkuperäiset suojukset tulee aset-
taa paikoilleen, ja samalla tarkistaa niiden 
kiinnitys ja toimivuus.

Lannanpoistossa sattuvista tapaturmista 
on osa eläinten aiheuttamia ruhjevam-
moja. Vakavat tapaturmat ovat johtuneet 
usein puutteellisesta suojauksesta ja lan-
nanpoistolaitteisiin takertumisesta. On 
erityisen tärkeää huolehtia kaikkien suo-
jien eheydestä ja niiden paikallaan olosta. 
Nosturit, joiden nostokyky on yli 500 kg, 
on tarkastettava vuosittain. Myös raskaat 
siltanosturit kuuluvat vuositarkastuksen 
piiriin, ja niiden tarkastuspöytäkirja on 
liitettävä nosturin asiapapereihin.

Havainnointi ja toimenpiteet
Lomittaja hoitaa vastuullisesti tilan huo-
mattavaa omaisuutta. Siksi hänen pitää 
katsella sitä ns. omistajan silmällä. Lomit-
taja työskentelee useilla erilaisilla maati-

loilla, ja hän pystyy arvioimaan tapatur-
mariskiä ja sähkölaitteiden kuntoa tiloilla 
eri tavalla, kuin mahdollisesta tilasokeu-
desta kärsivä tilan oma väki. Lomittajan 
tulee kirjata havaitsemansa vaaratekijät 
ylös ja tiedottaa turvallisuuspuutteista 
esimiehelleen. Lomitusyksikkö tiedottaa 
havaituista puutteista tilalle. Hyvä käy-
täntö on keskustella havaituista seikoista 
suoraan myös tilan väen kanssa.

Sähköturvallisuus
Päivittäisten töiden yhteydessä lomittajan 
on hyvä oppia tarkkailemaan sähkölaittei-
den ja sähköasennusten kuntoa ja ehe-
yttä. Pistorasioiden, sähkökytkinten, sula-
kekansien, liitoskoteloiden ja valaisimien 
eheys ja kiinnitys tulee olla kunnossa. 
Tarkista myös käyttämäsi jatkojohtojen 
toimintakunto, eheys. Vanhoihin, käytöstä 
poistettuihin sähkökaapeleihin tulee suh-
tautua aina varauksellisesti. Isäntäväellä 
itselläänkään ei aina ole tietoa, onko 
kyseisessä johtimessa vielä virta. Maatilo-
jen sähkökaapeleiden mekaanisessa suo-
jauksessa ja kiinnityksessä on havaittu 
paljon puutteita. Esimerkiksi sähkötoimis-
ten rehunjakovaunujen sähkökaapelit 
ovat alttiita mekaaniselle vauriolle. Usein 
näin on tapahtunut jonkin terävän esi-
neen osuttua kaapeliin. 

Viallisten tai puutteellisesti suojattujen 
sähkölaitteiden ja kytkinten käytöstä 
lomittajalla on oikeus kieltäytyä. Lomitta-
jan tehtäviin ei myöskään kuulu viallisten 
sähkölaitteiden tai kytkimien korjaami-
nen, eikä näihin pidä koskea. Hänen 
tulee ilmoittaa havaitsemansa turvalli-
suuspuutteet viipymättä esimiehelleen 
sekä tilan väelle. Järkevintä on yhteis-
työssä tilan väen kanssa pyrkiä poista-
maan esille tulleet puutteet mahdollisim-
man nopeasti.

Ratkaiseva merkitys turvallisuuteen on 
lomittajan huolellisella tilakohtaisella 
työhön perehdyttämisellä ja työnopastuk-
sella, ja toisaalta lomittajan omalla valp-
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paudella. Yrittäjän on varmistettava sel-
keillä neuvoilla sekä ohjeilla siitä, että 
lomittaja tuntee koneiden ja laitteiden 
käyttö- ja häiriötilanneohjeet ja osaa toi-
mia niiden mukaisesti. Sähkötapaturmia 
ja sähköpaloja voidaan ehkäistä kunnossa 
olevilla, kulloinkin kyseiseen käyttöön ja 
olosuhteisiin soveltuvilla sähkölaitteilla ja 
niiden vikavirtasuojauksella. Viisautta on 
kaiken varalta ennakkoon varautua mah-
dolliseen tulipaloon. Tilakohtaisesti laa-
dittu ja ajantasainen pelastussuunnitelma 
antaa ohjeet ja tarvittavan kokonaiskuvan 
tilan toiminnasta tarvittaessa myös 
pelastushenkilöstölle. 

Lomittajan perehdytys  
sähköön tärkeää
Lomittajan on tunnettava tilan sähköpää-
keskuksen ja eläinrakennuksen sähkökes-
kusten sijainti ja yleinen rakenne. Säh-
könjakeluhäiriön yhteydessä tulee myös 
tietää, mitkä laitteet ovat yksittäisen 
sulakkeen takana. Tilanteessa auttaa, kun 
sulakkeet on tilan toimesta selkeästi 
ennakkoon merkitty. Sähkötoimiset lait-
teet on pystyttävä käynnistämään häiriön 
poistamisen jälkeen uudelleen. Tämän 
vuoksi lomittajan on tiedettävä turvakyt-
kimet, hätäpysäyttimet, vikavirta- ja yli-
jännitesuojat ja se, kuinka ne palautetaan 
normaalitilaan. Kartat, opasteet, ohjeet ja 
pohjapiirros auttavat löytämään oikean 
keskuksen, sillä suurissa tuotantoraken-
nuksessa niitä voi olla useita. Jos tilan 
lähellä sijaitsee sähkön ilmajohtoja, tilan 
on annettava opastus niiden lähellä, alla 
työskentelyyn.

Kirjalliset ja selkokieliset käyttöohjeet
Sähkötoimisista laitteista on tilalla oltava 
kirjalliset ja selkokieliset käyttöohjeet. 
Ohjeista tulee käydä ilmi kaikki tarvittava 
tieto laitteiden toimintojen käynnistämi-
seksi tai pysäyttämiseksi. Sähkölaitteiden 
käyttöön liittyvät päävirtakytkimen ja 
vikavirtasuojien sijaintipaikat on ohjeiden 

lisäksi selkeästi merkitty ja opastettu 
myös lomittajalle. 

Vikavirtasuoja suojaa  
työntekijää ja omaisuutta
Uudempien tuotantorakennusten sähkö-
keskuksissa on yleensä vikavirtasuojaus 
automaattisulakkeiden lisäksi. Vikavirta-
suojain katkaisee sähköt viallisesta lait-
teesta tai asennuksesta, ja ehkäisee näin 
myös tulipaloja. Tuotantorakennuksessa 
vikavirtasuojan taakse voi olla kytketty 
paljon sähkölaitteita. Vian ilmetessä 
yhdessä laitteessa tai koneessa voi osasta 
tuotantorakennusta samalla sammua 
valot. Ennalta tulee huolehtia sähkökes-
kuksen viereen toimiva varavalo, tasku-
lamppu. Vanhemmissa sähköasennuksissa 
ei välttämättä ole kiinteää vikavirtasuoja-
usta, mutta pistorasian ja sähkölaitteen 
väliin kytkettävä vikavirtasuojaus paran-
taa työntekijän turvallisuutta. Jokaisen 
valveutuneen maatilan tulisi hankkia 
vikavirtasuojaus ja lomitustyönjohdon on 
osattava sitä myös vaatia selvitettäessä 
tilalla työskentelyyn liittyviä turvallisuus- 
riskejä.

Sähköpaloja voi syttyä
Sähkö voi sytyttää tulipalon ja ennaltaeh-
käisy on paras palon torjuntakeino. Tar-
kista ja puhdista käytettävät laitteet pinta-
puolisesti niin ennen käyttöä kuin sen 
jälkeen. Pölyn kiinnittyminen sähkömoot-
toreiden pinnalle estää moottorin luon-
nollista jäähdytystä. Tällöin laite voi yli-
kuumeta ja palovaara on mahdollinen. 
Lämpölampun kiinnitys on mitoitettava 
siten, että kiinnityksen pettäessä irtoaa 
myös pistotulppa katkaisten sähkön lam-
pulta. Sähkölaitteen tai lampun sijoitus ei 
myöskään saa olla minkään eläimen ulot-
tuma-alueella. Jyrsijät voivat aiheuttaa 
oikosulun jyrsimällä sähköjohdoista sekä 
kaapeleista johtimet näkyviin. Liitäntäkaa-
peleiden ja käytettävien jatkojohtojen 
jatko-osien tiivistykset ja vedonpoistot 
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tulee olla kunnossa. Kunnossapidon lai-
minlyönti, rikkoutuneiden sähkölaitteiden 
käyttäminen ja ammattitaidottomien teke-
mät sähkökytkennät ovat hengenvaaralli-
sia, ja voivat johtaa suuriin vahinkoihin. 

Jos havaitset palon, hälytä palokunta. 
Soita 112, kuuntele ohjeet ja toimi nii-
den mukaan. Varoita muita, ja pelasta 
ihmiset. Poistu ajoissa palavasta raken-
nuksesta, sillä myrkylliset savukaasut 
tainnuttavat nopeasti. Tukahduta palon 
alku sammutuspeitteellä tai käsisammutti-
mella. Alkusammutusvälineiden käyttöä 
täytyy myös lomittajan päästä harjoittele-
maan ennen mahdollista tositilannetta. 
Huomioi sähköiskun vaara. Sammuta 
vedellä vasta sähköjen katkaisun jälkeen. 
Mikäli ehdit, pelasta eläimet. Rajoita 
paloa sulkemalla mahdollisuuksien 
mukaan ovet, luukut, ikkunat ja katkaise 
ilmanvaihto. 

Sähkölaitteen syttyessä palamaan, kat-
kaise virta, jos voit sen tehdä turvallisesti. 
Sähkön katkaisu voi yksin riittää sammut-
tamaan alkaneen palon. Alkavan palon 
nopealla havaitsemisella sekä ripeällä 
sammutus- ja pelastustoimien aloittami-
sella on suuri merkitys syntyvien vahin-
kojen määrälle. Palokunnan tulo maati-
lalle saattaa kestää kauan pitkän matkan 
vuoksi.

Maatilan varavoima
Varavoimalaiteella eli agrigaatilla tuote-
taan sähköä sähkökatkojen aikana. Se voi 
olla traktorikäyttöinen tai kiinteästi asen-
nettu. Varavoimalaitteen kytkeminen tilan 
sähköverkkoon vaatii aina vaihtokytki-
men, ja se on asennettava ennalta sähkö-
miehen toimesta. Vaihtokytkimellä vali-
taan, otetaanko sähköä varavoimalta vai 
sähkönjakeluverkosta. Vaihtokytkimellä 
estetään myös tuotetun sähkön pääsy 
tilan ulkopuoliseen sähköverkkoon. 
Lomittajan on pyydettävä opastus tilan 
väeltä varavoiman turvalliseen kytkemi-
seen. Hänen on osattava huolehtia myös 

varavoimakoneen tankkaus sähkökatkok-
sen jatkuessa pitemmän aikaa.

Henkilönsuojainten valinta ja käyttö 

Kyösti Louhelainen ja Jukka Mäittälä, 
Työterveyslaitos

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan kaikkia 
työntekijän käyttämiä henkilökohtaisia 
välineitä ja varusteita, jotka on suunni-
teltu suojaamaan työntekijää tapaturman 
tai sairastumisen vaaralta työssä. Jos tapa-
turman tai sairastumisen vaaraa ei voida 
välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä 
työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelu-
toimenpiteillä tai työn organisoinnilla, 
työnantajan on hankittava erillisen arvi-
oinnin perusteella työntekijän käyttöön 
henkilönsuojaimet. Suojainten on oltava 
kyseiseen työhön liittyvien vaarojen tor-
juntaan tarkoituksenmukaiset ja työoloi-
hin soveltuvat, eikä niiden käyttö saa 
tarpeettomasti lisätä muuta vaaraa. Työn-
antajan tulee huolehtia siitä, että työssä 
käytettäväksi hankitaan vain sellaisia suo-
jaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaati-
mukset. Työntekijän on ohjeiden mukaan 
käytettävä hänen käyttöönsä saamiaan 
henkilönsuojaimia.

Suojakäsineet
Suojakäsineiden käyttö pesu- ja desinfi-
ointiaineiden käsittelyn aikana vähentää 
riskiä saada ihottumaa tai pahimmassa 
tapauksessa vakavia terveyshaittoja. Käsi-
neiden suojaus- ja käyttöominaisuuksien 
määrittämiseksi on työhön ja suojaimiin 
liittyvät käyttötarvetekijät tarkoin arvioi-
tava. Tämä on lomitustoimen johdon, 
esimiesten tehtävä. Arvion perusteella 
valitaan käyttöön soveltuva suojakäsine, 
sen tyyppi ja materiaali. Kumia käsine-
materiaalina tulee välttää, koska se aihe-
uttaa paljon käytettynä selvästi enemmän 
iho-ongelmia kuin muovi. Työturvalli-
suuslain mukaan työntekijän eli lomitta-
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jan on käytettävä suojakäsineitä työssään, 
jos työnantaja on siitä päättänyt, sekä 
hankkinut tarkoituksenmukaiset ja käyt-
tötarpeeseen soveltuvat suojakäsineet 
lomittajan käyttöön. 

Suojakäsineiden käytössä ja huollossa 
huomioitavaa:
• käytä suojakäsineitä aina töissä,  

joissa käsille voi joutua kemikaaleja
• pese ja kuivaa kädet ennen käsineiden 

pukemista
• poista sormukset ja kello
• käytä vain omia, sinulle käyttöön 

annettuja suojakäsineitä
• tarkasta käsineiden kunto 

säännöllisesti
• kertakäyttökäsineet vaihdetaan  

usein, ja aina niiden tahraannuttua  
tai revettyä

• käytä esimerkiksi puuvillaisia aluskäsi-
neitä vuorittomien kumi- ja muovikäsi-
neiden alla, vaihda aluskäsineet noin 
puolen tunnin välein 

• kumi- ja muovikäsineet pestään työ-
päivän jälkeen, ensiksi ulkopuolelta ja 
nurin käännettynä sisältä, huuhdellaan 
ja kuivataan ilmastoidussa paikassa

• suojaa ihosi kuivumiselta käyttämällä 
käsien perusvoidetta.

Tiloilla tehtävän työpaikkakartoituksen 
avulla voidaan kartoittaa käytössä olevat 
kemikaalit, ja valita niille sopivat käsine-
materiaalit. Työterveyshuollon asiantun-
temusta voidaan käyttää suojainten 
valinnassa.

Tarkempia tietoja käsiensuojaimista ja 
suojakäsineiden suojausominaisuuksista 
sekä näitä koskevista merkinnöistä saa 
Henkilönsuojaimet työssä -julkaisusta. 

Säilöntäaineita käsiteltäessä työntekijän 
tulee suojautua erityisen tarkasti. Säilöre-
hun korjuussa on käytettävien kemikaalien 
muoviastioiden käsittelyssä, samoin niiden 
vaihdossa silppuriin on käytettävä pitkä-
vartisten suojakäsineiden lisäksi koko kas-
vot peittävää kasvosuojainta, esiliinaa ja 

kumijalkineita. Rehun korjuussa tarvitaan 
mahdollisesti hengityksensuojainta. Muu-
rahaishappoa vastaan suojaudutaan 
E2-luokan (väriltään keltaisella) kaasun-
suodattimella ja propionihappoa vastaan 
A2-luokan (väriltään ruskealla) tai E2-luo-
kan hengityksensuojaimella.

Hengityksensuojaimet
Hengityksensuojaimet voivat joko suodat-
taa ympäröivää epäpuhdasta ilmaa tai 
johtaa hengitysilmaa käyttäjälle letkulla 
puhtaasta ilmatilasta tai säiliöstä. Tässä 
käsitellään vain suodattavia hengityksen- 
suojaimia. 

Suojainten valinta perustuu tilalla teh-
dyn työoloselvityksen eli riskinarvioinnin 
tuloksiin. Näiden tietojen perusteella vali-
taan lomittajalle hengityksensuojaimia 
käyttöön. Kullekin käyttäjälle on valittava 
suojain yksilöllisesti tiettyyn tarkoituk-
seen. Samalla on varmistettava, että niitä 
käytetään, huolletaan ja varastoidaan 
oikein. On tärkeää valita oikeantyyppinen 
suojain. Vääräntyyppisen suojaimen käyttö 
saattaa olla jopa vaarallista käyttäjälleen. 
On myös tärkeää, että kaikki henkilöt, 
jotka tarvitsevat hengityksensuojaimia, 
ovat asianmukaisesti koulutettuja, saaneet 
ohjeet suojainten käytöstä, ja että heidän 
terveydentilansa on tutkittu ja todettu, että 
työntekijä voi käyttää suojainta.

Valittaessa hengityksensuojaimia ter-
veydenvaaraa aiheuttavia aineita vastaan, 
on otettava huomioon suojaimen ja kas-
vojen välistä tapahtuva vuoto, pölyn hai-
tallisuus ja ilmassa esiintyvä pölyn määrä 
sekä pölyisen työn kesto. Vaikka pölypi-
toisuusmittauksia ei yleensä olekaan käy-
tössä, maatalouden tuotantorakennukset 
voidaan luokitella työpaikaksi, jossa 
lomittajakin tarvitsee hengityksensuojai-
men lähes koko työn ajan. Hengityksen-
suojaimen tiiveys kasvoille on erittäin 
tärkeää suojaimen tehokkuuden kannalta. 
Jokaisen lomittajan tulee hankkia itsel-
leen omille kasvoille sopiva malli.



Työturvallisuuskeskus     47

  

Pölyä suodattava puolinaamari
Tämäntyyppinen suodatinsuojain koostuu 
osittain tai kokonaan suodatinmateriaa-
lista, jonka läpi sisäänhengitysilma kul-
kee. Uloshengitysilma kulkee yleensä 
uloshengitysventtiilin kautta. 

Suodattavat puolinaamarit jaetaan suo-
datustehonsa mukaan kolmeen luokkaan: 
FFP1, FFP2 ja FFP3. Luokan FFP1 suoda-
tinta ei suositella maatalouskäyttöön, sillä 
sen teho ei riitä pienten homepölyhiuk-
kasten suodattamiseen. 

Suodattimessa on lisäksi joko kirjaimet 
NR tai R. NR tarkoittaa, että suodatin on 
vaihdettava jokaisen työvuoron jälkeen.  
R tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää tois-
tuvasti. Suodattavassa puolinaamarissa 
voi lisäksi olla merkki D, joka tarkoittaa 
suuren pölynsitomiskapasiteetin testaus-
vaatimusten täyttämistä.

Kuvassa on FFP2-luokan suojaimen 
merkintöjä: Ylhäältä valmistajan nimi, 
tuotteen malli, standardi, jonka mukaan 
suojain on testattu, suojausluokka (FFP2), 
NR= suojainta voi käyttää vain yhden 
työvuoron, D= suojain on testattu suurta 
pölypitoisuutta vastaan, ja alimmalla 
rivillä CE-merkki ja suojaimen valmistusta 
valvovan laitoksen tunnusnumero. 

Suodattavan puolinaamarin merkinnät 
ovat selkeitä, mutta ne on tunnettava.

Hiukkassuojaimet suojaavat pölyltä, 
mutta eivät kaasuilta.

Hiukkasilta suojaavat puolinaamarit 
ovat väriltään valkoisia.

Puolinaamari
Tähän suojaimeen kuuluu kasvo-osa, 
jossa on kiinni yksi tai useampi hiukkas-
suodatin. Sen käyttöikä on suuresti riip-

puvainen ilman epäpuhtauksien pitoisuu-
desta sekä hengitettävän ilman määrästä.

Hiukkassuodattimet luokitellaan kevyt-
suojainten tapaan niiden suojaustehok-
kuuden mukaan luokkiin: P1, P2 ja P3. 
Näistä P2- ja P3-luokan suodattimet sovel-
tuvat homeisen materiaalin suodatukseen. 
Puolinaamarin huoltoon on työntekijällä 
oltava koulutusta, sillä esimerkiksi kasvo-
osassa on pestäviä osia ja venttiilejä, joi-
den puhtaudesta riippuu laitteen todelli-
nen suodatuskyky. Jos suojaimen suoda-
tustehokkuus laskee sen vanhenemisen 
myötä, varastointiaika merkitään suodatti-
meen. Varastointiajan kuluttua umpeen, 
suodatinta ei saa enää käyttää.

Moottoroitu hengityksensuojain
Markkinoilla on useita moottoroituja hen-
gityksensuojaimia. Näissä laitteissa moot-
tori puhaltaa hengitysvyöhykkeelle suo-
datettua ilmaa. Suojaimeen on yhdistetty 
huppu- tai koko-/puolinaamari. Monissa 
malleissa voidaan käyttää sekä pölynsuo-
dattimia että kaasusuodattimia. Suojain ei 
aiheuta hengityksenvastusta.

Puhallinsuojaimen käyttöönotto, huolto 
ja säilytys vaatii perusteellisen koulutuk-
sen. Laite on monimutkainen, ja sen toi-
minta on tunnettava hyvin, jotta sen käyt-
täjä pystyisi arvioimaan laitteen luotetta-
van toiminnan. Moottoroitujen suojainten 
suurimmat haitat ovat huurtuminen, 
vedon tunne sekä työntekijän liikkeiden 
rajoittuminen ja niska-hartiaseudun vaivat.

Kuulon suojaaminen
Kuulonsuojaimet suojaavat tehokkaasti 
haitalliselta melulta lähes kaikissa altistu-
mistilanteissa. Tämä tietenkin edellyttää, 
että suojaimia käytetään koko melussa-
oloajan, ne ovat ehjät ja niitä käytetään 
oikein. Jos suojainta ei käytetä koko 
meluisan työn ajan, kuulonsuojaimen 
vaikutus alenee merkittävästi. 90 %:n 
käyttöaste alentaa suojaimen suojauste-
hoa kolmannekseen. Jos suojainta ollaan 
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käyttämättä puolet melussaoloajasta, on 
sen keskimääräinen vaimennusteho aino-
astaan 3 dB, riippumatta siitä kuinka 
tehokkaat kuulonsuojaimet työhön on 
valittu. Teollisuudessa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan suojainten satunnainen 
käyttö vähensi melualtistusta 4 dB, vaikka 
suojaimen asianmukainen käyttö olisi 
voinut vähentää sitä 17 dB.

Tutkimusten mukaan kuulonsuojainten 
käyttö antaa parhaimman tuloksen silloin, 
kun työntekijä on motivoitunut niiden 
käyttöön, ja kun suojaimet ovat käyttäjäl-
leen mahdollisimman sopivat. Suojainten 
valinnassa on otettava huomioon mm. 
seuraavat seikat: Työpaikan melutaso, 
kommunikointitarve, työpaikan lämpötila, 
fyysinen kuormitus ja työn kesto sekä 
työntekijän henkilökohtaiset mieltymykset.

Lomitustyöhön sopivia kuulonsuo-
jaimia ovat kupusuojaimet, joiden korville 

asettaminen ja poistaminen on helppoa ja 
nopeaa. Korvakäytävään asetettavia tulp-
pasuojaimia voidaan käyttää esimerkiksi 
työskenneltäessä pitkäaikaisesti lämpi-
missä oloissa, joissa kupusuojaimet hel-
posti hiostavat. Tällöin on huolehdittava 
tulppasuojaimen oikeasta asettamisesta, 
jotta luvattu suojausteho saavutetaan 
myös käytännössä.

Ollakseen turvallinen tulisi melutason 
kuulonsuojaimen sisällä olla 75–80 dB. 
Jos melutaso on tätä korkeampi, saattaa 
se vaarantaa kuuloa ja ollessaan alhai-
sempi ei työntekijä välttämättä kuule 
varoitusääniä näköalueensa ulkopuolella. 
Kuulonsuojaimen pakkauksessa tai käyt-
töohjeessa on kerrottu suojaimen vaimen-
nuskyky matala-, keski- ja korkeataajui-
selle (L, M, H-arvot) melulle sekä suojai-
men keskimääräinen melunvaimennus 
(SNR-luku). 
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Henkilönsuojaimet työssä. Työterveys- 
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ja terveysministeriö, 2007.

Suomen työsuojelualan yritysten liitto, 
www.styl.fi 

Lomittajan työ- ja suojavaatetus 

Asiantuntija Veli-Matti Tuure ja  
tutkimusvastaava Markku Lätti,  
TTS – Työtehoseura

Tehtävän mukainen työ- ja suojavaatetus 
on sekä työturvallisuus-, hygienia-, asia-
kasturvallisuus- että työhyvinvointiasia. 
Työ- ja suojavaatteet suojaavat käyttäjäänsä 
likaantumiselta sekä terveyttä tai turvalli-
suutta vaarantavilta tekijöiltä. Ne estävät 
osaltaan epäpuhtauksien, mukaan lukien 
taudinaiheuttajien, siirtymisen esimerkiksi 
tilalta toiselle. Lisäksi suojavaatteita on 
tarkoituksenmukaista käyttää, kun tehtävät 
ovat tavanomaista työvaatetusta normaalia 
voimakkaammin kuluttavia.

Lomittajan suojavaatteet ovat henkilö-
kohtaisia, ja niiden hankinnasta ja huol-

losta vastaa pääsääntöisesti työnantaja. 
Tarkoituksenmukaisella suojavaatetuk-
sella voidaan osaltaan parantaa työturval-
lisuutta ja vähentää sairauspoissaoloja, 
joten hankinta on panostusta työn suori-
tusedellytysten parantamiseen. Asianmu-
kainen työvaatetus on myös imagokysy-
mys, joka osaltaan luo kuvaa koko lomit-
tajien ammattikunnasta ja osaltaan 
vaikuttaa ammatti-identiteettiin.

Lomittajan esimiehen on huolehdittava 
siitä, että tarvittavat suojavaatteet on han-
kittu, niitä käytetään ja niitä myös ohjei-
den mukaisesti huolletaan. Osana jatkuvaa 
työnopastusta hän vastaa myös suojavaate-
tuksen ja asianmukaisen työvaatetuksen 
käytön opastuksesta.

Suojavaatetuksesta kunta-alalla on 
annettu KT:n yleiskirje 15/2011, jonka 
liitteenä on muistio ”Suojavaatetus ja työ-
suojelusäännösten mukainen suojautumi-
nen kunta-alalla”. Muistion tavoitteena on 
tukea paikallisia toimijoita arvioimaan 
työturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja 
yhteistoiminnallisesti sekä auttaa suoja-
vaatetuksen tarpeen arvioimisessa. Tämän 
yleiskirjeen ohjeita noudatetaan soveltu-
vin osin myös maatalouslomituksessa.
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Lomittajan oman toiminnan hallinta, 
perehdyttäminen ja työnopastus
Veli-Matti Tuure ja Markku Lätti,  
TTS – Työtehoseura

Inhimilliselle toiminnalle on ominaista, 
että samoissakin tehtävissä työskentelevät 
toimivat hieman eri tavoin. Ihminen ei 
siis ole kone, vaan hän säätelee yksilölli-
sesti kaiken aikaa omaa toimintaansa. 

Oman toiminnan hallinta

Selkeät tavoitteet ja tehtävät
Työtoiminnan käynnistymisen ja suuntaa-
misen kannalta keskeisiä ovat työnteolle 
asetetut selkeät tavoitteet ja millaisin 
tekemisin siihen päästään. Ei siis ole 
sama, kuinka tehtävien tavoitteet sekä 
sen toteuttavat työtehtävät lomittajalle 
annetaan. Epämääräisesti annetut tavoit-
teet sekä tehtävät voidaan tulkita monella 
tavalla – jopa täysin päinvastaisesti, kuin 
on alkujaan ollut tarkoituksena. Väljästi 
annetut tavoitteet ja tehtävät eivät myös-
kään tue käytännön työtoimintaa par-
haalla mahdollisella tavalla. 

Vastaavasti tiukat rajaukset kaventavat 
työntekijän säätelyn mahdollisuutta. Ne 
esimerkiksi voivat pakottaa työntekijän 
toimimaan tehtävässä omalle ammatilli-
selle työn hallinnalle vieraalla tavalla. 
Vajavaisesti määritetyt tavoitteet sekä työ-
tehtävät heikentävät siis työn hallintaa, 
lisäävät epävarmuutta ja jopa vaarantavat 
turvallisuuden. Näiden kautta työtehtä-
vien annolla voi olla vaikutusta myös 
lomitettavan maatilan kannattavuuteen; 
tuotannon määrään ja laatuun. 

Lomittajalle uudessa lomituskohteessa 
tehtäviä annettaessa olisi otettava huomi-
oon työntekijän valmiustaso, eli kuinka 
kokenut ja hyvin lomitustyön tunteva hen-
kilö on kyseessä. Työntekijän valmiudet 
huomioon ottavien yksityiskohtien lisäksi 
on varmistuttava siitä, että ohjeistus ei ole 
ristiriidassa esimerkiksi toisen henkilön 
samaan tehtävään antamien ohjeiden 
kanssa. Siksi on varmistettava, että tilalla 

nimetään kyseisen työn perehdytyksestä 
ja opastuksesta vastaava, kyseisen työteh-
tävän hyvin tunteva henkilö.

Sisäinen työnteon malli ja motivaatio
Vaikka työtehtävät on ymmärretty täysin 
samalla tavalla, eri henkilöt voivat edelleen 
toimia samassa tehtävässä eri tavoin. Toi-
mimme nimittäin aiemmin opittujen työta-
pojen ohjaamien yksilöllisten sisäisten 
työnteon mallien kautta. Myös lomittajan 
oman työn hallintaan voidaan siten vaikut-
taa esimerkiksi koulutuksen, perehdytyk-
sen ja työnopastuksen avulla, seuraamalla 
toisen, taitavan lomittajan työskentelyä 
sekä kartuttamalla omaa kokemusta.

Sisäisten mallien lisäksi oma motivaa-
tio ohjaa toimintaamme, ja on samalla 
yksi työn psyykkistä kuormittumista 
säätelevä tekijä. Motivaatiota synnyttäviä 
tekijöitä – tai sitä syöviä tekijöitä – löy-
tyy myös lomitustyöstä ja -työpaikasta. 
Tällaisia motivaatioon vaikuttavia työn 
ydinpiirteitä ovat työn vaatimat taidot, 
työn merkittävyys, työkokonaisuus, itse-
näisyys ja palaute työstä. Nämä samat 
työn piirteet vaikuttavat paitsi motivaati-
oon myös työsuorituksen laatuun ja 
työtyytyväisyyteen. 

Työn sisäisten tekijöiden lisäksi myös 
ulkoiset tekijät, kuten työolot tai työsuh-
deasiat sekä palkitseminen, vaikuttavat 
motivaatioon. Motivaatiotekijöillä on tär-
keä merkitys lomittajalle sekä työhön 
hakeuduttaessa että koko työuran aikana. 

Myös saatu tai saamatta jäänyt ohjaus, 
perehdytys ja työnopastus sekä työn 
kuluessa saatu palaute vaikuttavat moti-
vaatioon. Hyvin motivoituneiden henki-
löiden toimintavalmius uusissa työtilan-
teissa on todettu paremmaksi kuin huo-
nosti motivoituneiden. Tätä ominaisuutta 
tarvitaan lomittajan työtehtävissä eteen 
tulevaan jatkuvaan parantamiseen, oman 
toiminnan kehittämiseen, joka nykypäi-
vän työelämässä on menestymisen 
edellytys.
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Työn hallinnan ulkoinen säätely
 Edellä kuvatun sisäisen säätelyn lisäksi 
työtoimintaa ohjaa lomitustyössä ulkoi-
nen säätely, johon edellä todettujen 
lisäksi kuuluvat ulkoiset puitteet, joissa 
työpaikalla, tilalla toimimme. Näitä ovat 
• käytettävät työvälineet,
• fyysinen työympäristö, 
• erilaiset viralliset sekä epäviralliset 

normit (mm. lainsäädäntö, lomittajan 
työhön liittyvät sopimukset sekä tilalla 
noudatettavat yhteiset pelisäännöt ja 
toimintakäytännöt) sekä 

• psyykkinen ja sosiaalinen 
työympäristö. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
puutteelliset tai huonokuntoiset työväli-
neet, heikot työolosuhteet ja huono työil-
mapiiri tilalla vaikuttavat siihen, miten 
lomittaja toimii ja miten hän hallitsee 
tekemistään. Maatilan ulkotöissä ulkoiset 
olosuhteet (säätila ja sen aiheuttamat seu-
raukset) voi vaikuttaa hyvinkin konkreet-
tisesti rajoittaen lomittajan mahdollisuuk-
sia toimia, ja sitä kautta hänen työnsä 
hallintaan.

Lomittajan työnkuva koostuu useista 
tehtävistä, jotka voivat tilakohtaisesti olla 
hyvin erilaisia esimerkiksi vaativuudel-
taan ja kestoltaan. Jotkut tehtävät limitty-
vät toisten tehtävien kanssa ajallisesti, 
kuten eläinten terveyden-/ kiimantark-
kailu ja navetan puhtaanpitotyöt. Joiden-
kin tehtävien samanaikainen tekeminen 
onnistuu, toiset taas häiritsevät toisiaan. 
Työn hallintaa voidaan tällöin parantaa 
organisoimalla työtä uudelleen, mietti-
mällä, voidaanko lomittajan päivittäisiä 
työtehtäviä liittää keskenään yhteen jol-
lain aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. 

Oman toiminnan hallintaan vaikuttaa 
lisäksi tehtävänä oleva työmäärä. Työn 
hallintaan on parhaat edellytykset silloin, 
kuin työkuormitus, niin psyykkinen kuin 
fyysinenkin, ovat työntekijän suoritus-
edellytysten kanssa kohtuullisesti tasapai-

nossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että aloittelevan lomittajan työkuorman 
on oltava jonkin aikaa kevyempi kuin 
kokeneen lomittajan. Kokemuksen karttu-
essa työtehtävien määrää ja vaikeustasoa 
voidaan samalla kehittyvän työn hallin-
nan mukaan vähitellen lisätä. 

Toisaalta on syytä muistaa, että ikään-
tymisen myötä fyysinen suorituskyky, 
aistitoiminnot ja reaktionopeus muuttuvat 
ja vähitellen hidastuvat. Siksi näihin toi-
mintoihin perustuvien tehtävien vaati-
mukset tulisi taas sopeuttaa ikääntyvän 
lomittajan edellytysten mukaisiksi. Lomit-
tajien työnkuvaan voidaan vaikuttaa har-
kitsemalla työnjakoa tekijöiden kesken, 
työnjaolla lomittajien ja tiloilla käytettä-
vän tekniikan tai automaation kesken 
sekä työnmuotoilulla. 

Työnmuotoilulla tarkoitetaan työn 
sisällön muokkaamista työkierron, työn 
laajentamisen, työn rikastamisen ja ryh-
mätyön avulla. Työkierrossa lomittaja 
keskittyy jonkin aikaa tiettyihin tehtäviin 
ja siirtyy tämän jälkeen toisiin tehtäviin. 
Työkiertoa käytetään yleisesti teollisissa 
työpaikoissa, jolloin työhön saadaan vaih-
telua siirtämällä työntekijöitä aika-ajoin 
työpisteestä toiseen. Työn laajentamisella 
tarkoitetaan työn sisällön kasvattamista 
samantasoisilla tehtävillä. Työn rikastami-
sessa työn sisältöä kasvatetaan vaativuu-
deltaan erilaisilla tehtävillä, esimerkiksi 
lisäämällä suorittavien tehtävien rinnalle 
suunnittelutehtäviä. Lomitustyössä työ-
kiertoa voidaan toteuttaa työaikojen ja 
-vuorojen suunnittelulla, ja vastaavasti 
työn laajentamista ja rikastamista lomitta-
jan urasuunnittelussa. 

Millaiseen työsisältöön sitten tulisi pyr-
kiä? Jotta työ ei yli- eikä alikuormittaisi 
lomittajaa, ja jotta se olisi inhimillisesti 
mielekästä ja toiminnallisesti hallittua, 
edellä kuvatut työkuormitukseen liittyvät 
yksilölliset seikat tulisi ottaa huomioon. 
Lisäksi lomittajan työn olisi muodostettava 
ehjä, looginen kokonaisuus. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa, että työssä pitäisi olla – 
mielellään viikoittain – sekä suunnittelua, 
organisointia, toteutusta, seurantaa ja arvi-
ointia. Lisäksi päivittäiseen työhön pitäisi 
sisältyä rutiinitehtäviä, ammatilliseen ja 
kokemusten kautta kertyneeseen osaami-
seen perustuvia tehtävä sekä tehtäviä, 
joissa tilanne hänelle on uusi ja hallitta-
vissa, ja sen tekeminen edellyttää toimin-
nallista arviointia ja suunnittelua.

Lomittajien tilakohtainen 
perehdytys

Paikallisyksikön tulee huolehtia yhteis-
työssä maatalousyrittäjän kanssa siitä, että 
tilalle osoitetut lomittajat saavat tilalla 
maatalousyrityskohtaista perehdytystä 
lomituspalvelulaissa tarkoitettuihin 
lomitustehtäviin.

Taustaa 
Työntekijän riittävä perehdyttäminen ja 
työnopastus ovat osana työvoiman tervey-
den ja turvallisuuden suojelua jokaisen 
työnantajan lakisääteinen velvollisuus. 
Lomituspalvelun järjestävällä kunnallisella 
paikallisyksiköllä on siten päävastuu 
tähän työsuhteessa olevan lomitushenki-
löstön riittävästä työhön perehdyttämi-
sestä ja opastuksesta. Jos maatalousyrittäjä 
itse järjestää lomituksen, päävastuu pereh-
dyttämisestä on vastaavasti kyseessä ole-
valla lomittajan työnantajalla, esimerkiksi 
lomituspalveluja tuottavalla yrityksellä. 

Käytännössä useimmissa tapauksissa 
käytännön työsuojelutyötä, mukaan 
lukien lomittajalle annettava työhön 
perehdytys ja työnopastus, toteuttavat 
lomituspalvelun paikallisyksikkö yhteis-
työssä lomitettavan maatilan kanssa. 
Lomituspalvelulaki ja -asetus velvoittavat 
maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön 
toimimaan yhteistyössä työsuojelun 
toteuttamiseksi lomitustyössä. 

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat 
maatilakohtaista. Näiden avulla helpote-

taan uusien lomittajien sopeutumista tilan 
töihin, työpaikkaan ja työyhteisöön. Myös 
kokeneille lomittajille tarvitaan jatkuvaa 
perehdyttämistä ja työnopastusta, kun 
tilalle tulee lomittajan käyttöön uutta tek-
niikkaa, otetaan käyttöön uusia työväli-
neistä ja -menetelmiä tai todetaan että 
lomittaja tarvitsee perehdytyksen kertausta 
esimerkiksi virhetoimintojen johdosta. 

Perehdyttäminen ja työnopastus luovat 
lomittajalle perustan turvalliselle, tarkoi-
tuksenmukaiselle ja laadukkaalle työs-
kentelylle lomitustyön alusta alkaen. Nii-
den avulla vahvistetaan samalla työhyvin-
voinnin ja työn tuottavuuden edellytyksiä. 
Siten riittävästä perehdyttämisestä hyöty-
vät kaikki, niin lomittaja kuin hänen työ-
antajana toimiva paikallisyksikkö sekä 
lomitettava maatila.

Lomituspalvelujen toteuttamista varten 
paikallisyksikkö laatii yhteistyössä maata-
lousyrittäjän kanssa tilakohtaisen palvelu-
suunnitelman. Palvelusuunnitelman 
perusteella paikallisyksikkö valitsee tilalle 
lomittajan. Suunnitelma toimii myös kes-
keisenä dokumenttina tämän lomittajan 
perehdytyksessä.

Työhön perehdyttäminen
Perehdyttäminen edellyttää suunnittelua 
ja valmistelua, joten siihen on varattava 
myös aikaa. Perehdyttämiselle asetettujen 
virallisten vaatimusten lisäksi on otettava 
huomioon tilakohtaiset erityistekijät sekä 
perehdyttämisen kohteena oleva henkilö. 
Perehdyttäminen on siten syytä suunni-
tella yksilöllisesti. 

Perehdyttäminen kannattaa vaiheistaa, 
jotta yhdellä kerralla lomittajalle jaettava 
tietomäärä ei kasva liian suureksi, ja 
lomittaja pystyy myös omaksumaan uudet 
asiat. Asioiden ymmärtäminen on syytä 
aina varmistaa. Lisäksi perehdytettävää 
on hyvä kannustaa aina kysymään, jos 
jokin asia askarruttaa. Perehdyttäminen 
on syytä dokumentoida ja varmentaa 
allekirjoituksin.
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Perehdyttämisen suunnittelua varten 
on saatavissa tarkistuslistoja, joiden avulla 
keskeisten sisältöasioiden huomioon otta-
minen tulee varmistetuksi. Lomittajan 
tilakohtainen perehdytyssuunnitelma 
rakentuu lähtökohtaisesti neljästä perus-
asiasta (= 4 T): Toimintatavat tilalla, Työ-
yhteisö, Tuotantotilat ja Työtehtävät. 

Tärkeä osa perehdytyksen suunnitel-
maa on maatilan työhön ja työoloihin 
liittyvien vaarojen tunnistuksen ja riskien 
arvioinnin tiedot (katso luku 1). Käytän-
nössä tilalla vallitsevien olosuhteiden 
kartoitukseen osallistuu lomittajan 
lähiesimies ennen tilalla tapahtuvaa 
ensimmäistä lomitusta. Tilakäynti uusi-
taan myös silloin, jos olosuhteet tilalla 
muuttuvat oleellisesti. Tunnistetut haitta- 
ja vaaratekijät kirjataan, ja niihin vähentä-
miseksi mietitään toimenpiteitä, jotka 
aikataulutetaan ja toteutetaan. 

Koska työnantajan, paikallisyksikön, 
tulee työturvallisuuslain perusteella huo-
lehtia riittävästä maatilan työturvallisuus-
riskien ennakoivasta hallinnasta, on tilat, 
koneet ja laitteet pidettävä sellaisessa kun-
nossa tai tarvittaessa saatettava sellaiseen 
kuntoon, ettei niistä aiheudu vaaraa 
kenenkään terveydelle. Jos lomittajan 
työnantajan edustaja toteaa tilalla vaarati-
lanteen, hän voi vakavaksi toteamissaan 
tapauksissa jopa evätä jonkin työnvaiheen 
osalta lomitusavun, kunnes asia saatetaan 
lomituspalveluja saavan maatalousyrittäjän 
toimesta sellaiseksi, että lomituspalveluja 
voidaan edelleen toimittaa tilalle.

Perehdyttäminen alkaa lomittajan 
näkökulmasta jo hänen työhönotosta ja 
valintavaiheesta. Lomittajaa hakeva työn-
antaja, lomituspalvelujen paikallisyksikkö, 
informoi avoimesta työpaikasta, työstä, 
työsuhteesta ja esimerkiksi työn tekemi-
sen vaatimuksista ja edellytyksistä jo 
paikanhakuilmoituksessa. 

Seuraava vaihe, jossa perehdyttäminen 
jatkuu, on lomittajaksi hakevan uuden 
työntekijän yhteydenotto lisätietojen 

kysymiseksi. Työhönottohaastattelu tar-
joaa mahdollisuuden antaa lisätietoa työ-
paikasta, ja varmistaa sen mitä työpaikalla 
on tarjolla, ja mitä työnhakija työltä odot-
taa. Lomittajavalinnan ratkettua tehtävään 
valitulle henkilölle on vielä syytä lähettää 
perustiedot työstä, olosuhteista ja toimin-
tatavoista, jotta vältytään tarpeettomilta 
väärinkäsityksiltä.

Valitun henkilön vastaanotto työpai-
kalla jatkaa perehdyttämistä. Tavoitteena 
on, että uusi lomittaja kokee olevansa 
odotettu ja arvostettu. Lomittajan esimies 
ja/tai tilan väkeen kuuluva henkilö on 
lomittajaa vastassa sovitussa paikassa, 
sovittuun aikaan. Lomittajalle varataan 
mahdollisesti työvarusteita, jotka luovute-
taan hänelle käyttöön samalla kun niiden 
käyttö opastetaan. Myös työterveyshuollon 
ja työsuojeluorganisaation esittely kuuluu 
osana perehdyttämiseen. Lomittajan koh-
dalla perehdyttäminen ei rajoitu vain pal-
veluyksikköön ja sen omaan toimintaan 
tutustuttamiseen. Se jatkuu työkohteisiin 
eli lomitettaviin maatiloihin perehdyttämi-
senä. Tähän osuuteen tarvitaan palveluyk-
sikön ja jokaisen lomituskohteena olevan 
maatilan henkilöstön yhteistyötä.

Maatalousyrittäjän on lomituspalvelu-
asetuksen perusteella huolehdittava siitä, 
että maatila täyttää lomitustyössä tarvitta-
vien tilojen, koneiden ja laitteiden sekä 
toiminnan osalta niille työturvallisuussää-
dösten mukaan asetetut vaatimukset. Tilan 
yleistiedot ja tuotantoprosessit sekä tilalla 
työskentelevät henkilöt esitellään tutustu-
miskierroksella. Samalla lomittajalle esitel-
lään tilan tuotantoon liittyvät tavoitteet 
toimintoineen. Tilan käytännöt ja toimin-
tatavat toiminta- ja työturvallisuusohjei-
neen käydään läpi. Ne on myös kirjallisina 
koottu tilakohtaiseen perehdytyskansioon, 
josta asiat voi tarvittaessa kerrata. 

Työturvallisuusasioista keskeisiä pereh-
dytettäviä asioita ovat turvalliset työtavat, 
työssä esiintyvät vaara- ja haittatekijät sekä 
niiltä suojautuminen, käytettävät henkilön-
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suojaimet ja työvaatteet, paloturvallisuus, 
sammuttimet ja ensiaputarvikkeet sekä 
menettelytavat häiriö- ja hätätilanteessa. 
Kaikki keskeiset yhteystiedot on syytä 
koota helposti löydettäviksi esimerkiksi 
perehdytyskansioon. Näitä ovat muun 
muassa maatalousyrittäjän tai hänen edus-
tajansa yhteystiedot vuosiloman aikana, 
naapuriavun, konehuollon, sähköhuollon, 
eläinlääkärin ja seminologin puhelinnume-
rot sekä lisäksi myös hätänumero ja tilan 
osoite koordinaattitietoineen.

Työnopastus

Perehdyttämisen tavoin työnopastuksen 
lähtökohtana on lomittajan osaamistason 
ja ominaisuuksien sekä toisaalta töiden ja 
töihin liittyvien tilakohtaisten vaara- ja 
haittatekijöiden tunteminen. Työnopas-
tuksessa lomittajalle annetaan olennaiset 
ja riittävät tiedot 
• lomittajan työstä ja sen merkityksestä 

koko tilan tuotannossa, 
• työ- ja tuotantomenetelmistä, 
• työssä käytettävistä koneista, laitteista 

ja työvälineistä sekä niiden oikean- 
laisesta käytöstä, 

• työpaikan työolosuhteista, 
• työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä
• turvallisista työtavoista. 

Työnopastuksen tavoitteena on saada 
kokonaiskuva työstä, jotta lomittaja pys-
tyy hallitsemaan sen tehokkaasti, turvalli-
sesti ja laadukkaasti. Erityisen tärkeää 
työnopastus on töissä, joissa lomittaja 
toimii yksin. Prosessien toimivuuden var-
mistamiseksi myös tekniikkaa, automaati-
ota sisältävien toimintojen opastaminen 
on tärkeää. Työnopastus on ennakoivaa 
työn hallintaa ja työsuojelua, jolla myös 
parannetaan työn tulosta, laatua ja 
työmotivaatiota.

Lomituspalveluasetuksen mukaan maa-
talousyrittäjän on annettava lomittajalle 
ohjeet työssä tarvittavien koneiden ja 

laitteiden käyttämisestä sekä kotieläinten 
käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä. 
Toimittaessa laatujärjestelmän mukaan 
työohjeet tulisi olla kaikista lomitukseen 
kuuluvista töistä ja koneiden käytöstä 
koottuna kansioon lomittajan nähtäväksi 
ja vielä erikseen tarkennettuina jokai-
sessa työpisteessä. Kirjallisissa työoh-
jeissa tulisi näkyä myös työhön liittyvät 
työturvallisuusriskit, kuten tuotantotilo-
jen sähkö-, liukastumis-, törmäys ja puto-
amisen riskikohdat sekä erikseen huomi-
oon otettavat eläimet.

Suunnitelmallisen ja hyvin hoidetun 
työnopastuksen tuloksena opastettava 
oppii työtehtävät nopeasti ja alusta läh-
tien oikein. Työnopastus vaikuttaa myös 
työyhteisön toimivuuteen. Opittujen tieto-
jen ja taitojen avulla lomittaja voi työs-
kennellä itsenäisesti, ja havaita sekä suo-
jautua työympäristön vaara- ja haitta- 
tekijöiltä. 

Työnopastuksella pyritään myös var-
mistamaan maatilan asettamien laatu- 
tavoitteiden toteutuminen. Tila voi olla 
sitoutunut esimerkiksi meijerin tai teuras-
tamon laatujärjestelmän toteuttamiseen, 
mikä on omaksuttu tilan toimintatavoissa. 
Tämä on siten sisällytettävä myös työn- 
opastukseen. Työnopastuksella voidaan 
siten vaikuttaa myös tilan tuotannon 
kannattavuuteen.

Työnopastusta voivat tarvita uusien 
työntekijöiden lisäksi myös pidempään 
työssä olleet, esimerkiksi työtehtävien 
muuttuessa tilalla. Lisäksi opittujen asioi-
den kertaaminen säännöllisin väliajoin on 
tarpeen. Työnopastusta tarvitaan aina, kun
• työ on tekijälleen uusi
• työtehtävät vaihtuvat tai 

monipuolistuvat
• työmenetelmät tai -olosuhteet 

muuttuvat
• hankitaan ja otetaan käyttöön uusia 

koneita, laitteita, -välineitä tai aineita
• työ toistuu harvoin
• tilanne poikkeaa tavanomaisesta
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• laiminlyödään turvallisuusohjeita, työ-
paikalla sattuu läheltä piti -tilanne, 
työtapaturma tai todetaan ammattitauti

• havaitaan puutteita annetussa 
työnopastuksessa

• havaitaan virheitä toiminnassa ja puut-
teita tuotteiden ja palvelujen laadussa

• työntekijä palaa töihin pitkän poissa-
olojakson jälkeen, esimerkiksi sairaus-
lomalta tai vanhempainvapaalta.

Työnopastusta ja työtehtävien opettelua 
kannattaa yleensä porrastaa. Koska 
opimme asioita hiukan eri tavoilla, työno-
pastus on syytä suunniteltava yksilölli-
sesti. Oppiminen on usein tehokkainta, 
kun opastettava selostaa tehtävän toiselle 
henkilölle, ja samalla suorittaa sen itse. 
Pelkän selostuksen kuuleminen ei yleensä 
vielä riitä tehtävän tai työn oppimiseen. 

Työnopastuksen sisältö ja toteutustapa 
valitaan lopulta työtehtävien ja opastetta-
van aikaisempien työkokemusten, sekä 
koulutuksesta saatujen tietojen ja taitojen 
perusteella. Suositeltava tapa työnopas-
tuksen toteuttamiseksi on niin sanottu 
viiden askeleen menetelmä, jossa yhdis-
tellään erilaisia oppimisen muotoja. 

Viiden askeleen menetelmä rakentuu 
seuraavista vaiheista:
1. Valmistautuminen: Kuvataan tehtävät 

ja tehtäväkokonaisuudet, asetetaan 
tavoitteet ja välitavoitteet, arvioidaan 
opastettavan tieto- ja taitotaso sekä 
motivaatio

2. Opetus: Selostetaan ja perustellaan, 
näytetään, annetaan toimintasäännöt, 
pyydetään opastettavalta tehtävän 
analysointi

3. Mielikuvaharjoittelu: Pyydetään 
opastettavalta työn seloste, annetaan 
pelkistetyt säännöt, toistetaan työ 
ajatuksissa

4. Taidon kokeilu ja harjoittelu: Kokeil-
laan työtä, annetaan palaute ja arvio 
taitotasosta, kokeillaan uudelleen

5. Opitun varmistaminen ja tarkastus: 
Työskentely yksin, annetaan palaute, 
rohkaistaan kysymään.

Lomittajalle tulee antaa työnopastusta 
varsinaiseen työhön, koneiden ja välinei-
den käyttöön, eläinten ja raaka-aineiden 
käsittelyyn sekä turvallisuusmääräysten 
noudattamiseen. Työnopastuksessa käsi-
tellään työtehtäviä laadun, ergonomian, 
turvallisuuden, hygieenisyyden ja tehok-
kuuden näkökulmista. Työn laadun var-
mistaminen on usein ensimmäisenä ope-
tettavien asioiden listalla. Työmenetelmät, 
turvalliset ja terveelliset työn suoritustavat 
sekä henkilökohtaisten suojainten, suoja-
laitteiden sekä työvaatetuksen oikeat ja 
turvalliset käyttö-, huolto- ja säilytystavat 
ovat kuitenkin yhtälailla tärkeitä työno-
pastuksessa käytäviä alueita. Työnopas-
tuksessa annetaan myös perustiedot 
työssä käytettävistä kemikaaleista, niiden 
oikeaoppisesta käsittelystä ja säilytyksestä 
sekä kemikaalien käsittelyn vaaroista ja 
niiltä suojautumisesta.

Maataloustyön kaltaisen fyysisen työn 
opastuksessa on tärkeää käydä läpi ergo-
nomisesti oikeat työliikkeet ja -asennot 
rasitusvammojen ennaltaehkäisemiseksi. 
Ergonominen ohjaus on tärkeää varsinkin 
uudelle työntekijälle, jotta oikeat työtavat 
omaksutaan alusta alkaen. Lomittajan 
esimiehen tehtävänä on myös tilakäyntien 
aikana seurata lomittajan työtapoja ja 
työtoimintoja, ja tarvittaessa opastaa sekä 
neuvoa ja korjata havaitsemiaan puutteita 
tai virheellisyyksiä. 

Kuten edellä todettiin, tilalla työssä tai 
työympäristössä havaitut vaarat ja haitta-
tekijät on poistettava, tai niitä on vähen-
nettävä hyväksyttävälle tasolle jo ennen 
työn aloittamista ja lomittajan tulemista 
tilalle. Vaaroista ja haittatekijöistä, joita ei 
pystytä kokonaan poistamaan, tulee antaa 
erityistä opastusta, jotta nämä osataan 
tunnistaa ja haitat pystytään estämään. 
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Työnopastuksessa on tuotava esille 
myös mahdolliset normaalista työnkulusta 
poikkeavat tapahtumien kulut, jotta myös 
niihin liittyvät vaarat ovat mahdollisuuk-
sien mukaan tunnistettavissa, tiedossa, 
tiedostettuina, ja ne pystytään välttämään. 
Tällaisia poikkeavia tapahtumienkulkuja 
esiintyy lomitustyössä esimerkiksi häiriö-
tilanteissa sekä puhdistus-, korjaus- ja 
huoltotöissä. Osaava työnopastaja tuo 
esille myös nämä lomitustyöhön liittyvät 
piilevät vaarat. 

Työnopastuksella vaikutetaan opastet-
tavan lomittajan sisäiseen malliin, jotta 

opastettava pystyy hallitsemaan oman 
työnsä ja siihen liittyvät vaarat sekä nii-
den riskit. Myös esikuvat vaikuttavat sisäi-
sen mallin rakentumiseen. Siksi on tär-
keää, että tilan väki toimii myös itse, 
kuten opettaa. 

Työnopastukseen kuuluu varsinaisen 
opastustilanteen jälkeen toiminnan jat-
kuva seuranta sekä palautteen antaminen. 
Opastettavaa tulee jatkuvasti rohkaista 
aktiivisesti osallistumaan työpaikan työ-
turvallisuuden ja -terveyden ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen.
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Lomitustoiminta

Työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT 
Kuntatyönantajat
Asiantuntija Pia Lahin, Mela
Ylitarkastaja Markus Pyykkönen, STM

Lomituspalvelut ja  
niiden organisointi

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää 
maatalousyrittäjät, joilla on maatalousyrit-
täjien lomituspalvelulain ja -asetuksen 
nojalla oikeus lomituspalveluihin. Heillä 
on oikeus saada vuosilomaa ja sijaisapua. 
Vuosilomalomitus on maksutonta, sijais-
avusta peritään maksu. Maatalousyrittä-
jillä on myös mahdollisuus saada maksul-
lista lomittaja-apua. 

Lomituspalveluiden yleinen ohjaus, 
johto ja valvonta kuuluvat hallinnollisesti 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Maata-
lousyrittäjien eläkelaitos (Mela) vastaa 
lomituspalveluiden toimeenpanosta. Pai-
kallishallinnosta ja lomituspalveluiden 
järjestämisestä vastaavana paikallisyksik-
könä voi toimia joko kunta tai Melan oma 
palveluyksikkö. Kun kunta järjestää lomi-
tuspalvelut, se tekee Melan kanssa toi-
meksiantosopimuksen, jolla se sitoutuu 
tarjoamaan käytännön lomitustyöt, ja sii-
hen liittyvät hallintotehtävät oman tai 
sopimuksesta myös useamman kunnan 
alueella. Näitä yhden tai useamman kun-
nan muodostamia alueita kutsutaan 
paikallisyksiköiksi.

Maatalousyrittäjä voi valita, käyttääkö 
hän kunnallista lomituspalvelua vai järjes-
tääkö hän lomitukset itse. Säännöksen 
tavoitteena on, että itse järjestettyjä lomit-
tajia käyttävät vain ne maatalousyrittäjät, 
jotka ovat valmiit ottamaan kokonaisvas-
tuun lomitustensa – myös ennalta- arvaa-
mattomien sijaisapujen – järjestämisestä.

Päätösvalta lomituspalveluiden järjes-
tämiseen liittyvissä asioissa on vastuu-
henkilöllä, joka johtaa paikallisyksi-
kön toimintaa. Paikallisyksikköön palka-
taan riittävä määrä johtavia lomittajia ja 

muuta henkilökuntaa hoitamaan työn-
johto- ja toimistotehtäviä. Paikallisyksikön 
on järjestettävä lomituspalvelut joustavasti 
ja taloudellisesti. Lomituspalvelut järjeste-
tään käyttämällä työsuhteessa olevia 
lomittajia, tai ostamalla palveluja julkisilta 
tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Jos 
maatalousyrittäjä ei voi erityisestä syystä 
käyttää paikallisyksikön palveluksessa 
olevaa lomittajaa, paikallisyksikkö voi 
hyväksyä lomittajaksi myös yrittäjän 
ehdottaman henkilön. Yrittäjän ehdotuk-
sesta hyväksytty lomittaja on työsopimus-
suhteessa paikallisyksikköön.

Kunnan järjestämässä lomituksessa 
lomittajan esimies on aina lomitushal-
linnon edustaja. Näin siinäkin tapauk-
sessa, että maatalousyrittäjä on itse ehdot-
tanut kyseistä lomittajaa. 

Lomituspalvelujen onnistuminen 
edellyttää yhteistyötä useiden tahojen 
kanssa. Mela edellyttää toimeksiantosopi-
muksessa kuntaa perustamaan vastuu-
henkilön avuksi lomituksen yhteistoi-
mintaryhmän. Sen jäseninä voivat olla 
vastuuhenkilön lisäksi lomahallinnon, 
lomittajien ja maatalousyrittäjien edusta-
jat ja Mela-asiamies. Ryhmällä on keskei-
nen asema tiedottamisen suunnittelussa. 
Se seuraa lomituspalveluiden toimivuutta 
ja käsittelee lomitukseen liittyviä käytän-
nön kysymyksiä ilman päätösvaltaa. 
Yhteistoimintaryhmän perusajatuksena 
on tukea lomituksen vastuuhenkilöä pää-
töksenteossa ja lisätä tiedonkulkua loma-
hallinnon, maatalousyrittäjien ja lomitta-
jien kesken. Ryhmä voi käsitellä vain 
lomituksen yleisiä kysymyksiä. Se ei voi 
ratkaista yksittäisten maatalousyrittäjien 
lomitusasioita.

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituk-
sensa myös itse joko palkkaamalla lomit-
tajan ja toimimalla lomittajan työnanta-
jana, tai ostamalla palvelut lomituspalvelu- 
yritykseltä. 
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Eri osapuolten toimivalta, oikeudet, 
tehtävät, velvollisuudet ja vastuut

Yleistä
Tässä tuodaan esiin kunkin osapuolen 
oikeuksia, tehtäviä ja velvollisuuksia. Vas-
tuita ei ole kirjattu tyhjentävästi. Kunkin 
osapuolen on osaltaan huolehdittava siitä, 
että lomituspalvelut kokonaisuudessaan 
järjestetään vastuullisesti, noudattaen 
lakeja sekä muita sitovia määräyksiä ja 
palvelun järjestämistä varten annettuja 
ohjeita.

Työsuojelutoimintaa on tässä kappa-
leessa käsitelty lyhyesti. Eri vastuutahojen 
kohdalla on tuotu esiin joitakin työsuoje-
luun liittyviä kysymyksiä. Laajemmin työ-
suojelua ja työturvallisuutta käsitellään 
oppaan aikaisemmissa luvuissa. Toimi- ja 
päätösvalta sekä sen mukainen vastuu 
lomittajan työsuojelusta jakautuu työnan-
tajan eli kunnan, työkohteen luovuttajan 
eli lomaan oikeutetun maatalousyrittäjän 
ja työnsuorittajan eli lomittajan itsensä 
kesken. 

Työnantaja kantaa päävastuun töiden 
järjestelystä ja turvallisuudesta. Työnjoh-
don vastuulla lomitustoimessa on muun 
muassa lomittajien perehdytys ja työno-
pastus, neuvonta, jatkokoulutus ja henki-
lönsuojaimet. Maatalousyrittäjä, joka 
omistaa tilan ja hallitsee tilan rakennuk-
sia, koneita ja eläimiä, on velvollinen 
huolehtimaan niiden kunnosta ja anta-
maan lomittajalle perehdytyksen myötä 
tarpeelliset ohjeet lomitustyön onnistumi-
seksi. Koska lomitustilojen työolosuhteet 
muuttuvat, työnantajan tulee säännöllisin 
tilakäynnein valvoa tilojen työturvallisuu-
den tasoa. Tilakäyntejä tehdään palvelu-
suunnitelmien laatimisen yhteydessä 
lomituspalvelulaissa säädetyssä laajuu-
dessa vähintään kolmen vuoden välein ja 
tämän lisäksi tarvittaessa. 

Kun vaaratekijä havaitaan, työnantajan 
on annettava maatalousyrittäjälle korjaus-

kehotus, ja valvottava sen toteutusta. 
Lomittajan työnantajan työsuojeluvastuu-
seen kuuluu lisäksi työilmapiirin liittyvät 
kysymykset. Työnantajan on huolehdit-
tava siitä, että työntekijä voi suoriutua 
työstään myös toimintaa, tehtävää työtä 
tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehi-
tettäessä. Työnantajan on myös pyrittävä 
edistämään työntekijän mahdollisuuksia 
kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan 
etenemiseksi. Tämä on tärkeä ottaa huo-
mioon lomittajia koulutettaessa. 

Maatalouslomitukseen tulee laatia työ-
suojelun toimintaohjelma, joka on syytä 
kytkeä osaksi kunnan yhteistä toiminta-
ohjelmaa. Työsuojelun toimintaohjelmaan 
kootaan tiedot henkilöstöstä ja tilojen 
olosuhteista. Niiden perusteella voidaan 
tehdä suunnitelma työsuojelun tason yllä-
pitämiseksi ja parantamiseksi. Näitä ovat 
muun muassa yhteistyö työsuojelussa, 
työolojen seuranta, sattuneiden työtapa-
turmien, ammattitautien ja vaaratilantei-
den tutkinta, työterveyshuollon järjestämi-
nen ja henkilöstön perehdyttäminen. 

Lomitustoimen paikallisyksikkö

Yleistä
Paikallisyksikön on annettava lomituspal-
velut niille maatalousyrittäjille, jotka har-
joittavat maataloutta pääasiallisesti sen 
toimialueella. Paikallisyksikkö päättää 
lomituspalveluiden antamisesta sekä jär-
jestää lomituspalvelut. 

Jos kunnallista lomituspalvelua käyttä-
vät maatalousyrittäjät samassa maatalous-
yrityksessä ovat samanaikaisesti vuosilo-
malla, paikallisyksikön tulee kotieläinten 
hoidon turvaamiseksi järjestää yritykseen 
tavanomaisen lomituksen lisäksi tarpeen 
mukaan myös valvontakäyntejä. 

Kunta työnantajana huolehtii siitä, 
millä tavoin työtehtävät jaetaan, ja kenen 
vastuulla eri työtehtävistä huolehtiminen 
on. Työnantaja päättää, kenen työntekijän 
tehtäviin kuuluvat esimerkiksi palvelu-
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suunnitelman tekeminen, perehdyttämi-
nen, työtehtävien ja työaikojen järjestele-
minen. Työnantaja päättää myös siitä, 
millä tilalla kukin lomittaja työskentelee.

Lomituspalvelulaissa ja -asetuksessa 
säädetään erikseen lomittajan perehdyttä-
misestä ja opastamisesta. Lomituspalvelu-
laissa mainittua opastusta voidaan pitää 
sisällöltään vastaavan lähinnä aiemmin 
tämän oppaan luvussa 3 esiteltyä opas-
tusta ja perehdytystä. Lain tarkoittama 
perehdytys on sisällöltään rajatumpi, ja 
kohdistuu lomitettavan maatalousyrittäjän 
antamaan syvällisempään opetukseen esi-
merkiksi jonkin tietyn laitteen tai koneen 
käytöstä omalla tilallaan. 

Palvelusuunnitelma ja tilakäynnit
Paikallisyksikön on yhteistyössä maata-
lousyrittäjän kanssa laadittava maatalous-
yritykselle palvelusuunnitelma, jonka 
tarkoituksena on edistää lomituksen 
onnistunutta toteuttamista maatalousyrit-
täjän, lomittajan ja paikallishallinnon 
näkökulmasta. Palvelusuunnitelma paran-
taa lomitusjärjestelmän toimivuutta lisää-
mällä lomitusten suunnitelmallisuutta ja 
lomittajien osaamista. Suunnitelman on 
tarkoitus toimia myös maatilaa koskevana 
tietopakettina, josta tilalle osoitettavat 
lomittajat saavat helposti käyttöönsä tär-
keimmät työssä tarvittavat tiedot. 

Palvelusuunnitelma on tilakohtainen. 
Se voidaan tarvittaessa laatia myös kas-
vinviljelyä harjoittavan yrittäjän tilaa var-
ten. Paikallisyksikön järjestämiä palveluja 
käytettäessä suunnitelma laaditaan tila-
käynnin yhteydessä. 

Palvelusuunnitelmaan kirjataan tilan 
eläinten ja hoitomenetelmätietojen lisäksi 
tiedot tilan työskentelyolosuhteista ja 
työturvallisuudesta. Paikallisyksikön hen-
kilöstön on tärkeää tutustua tilan olosuh-
teisiin tilakäyntien avulla. Sillä tavalla 
saadaan tilan olosuhteista kokonaiskuva, 
jonka perusteella lomituspalvelut voidaan 
järjestää mahdollisimman tarkoituksen-

mukaisesti. Suunnitelmassa arvioidaan 
tilan lomitustöiden edellyttämä osaamis-
tarve, jotta voidaan valita sellaisia lomitta-
jia, joiden osaamistaso on sopiva tilan 
tarpeisiin nähden. 

Paikallisyksikön laatimaan palvelu-
suunnitelmaan merkitään ainakin:
• kuvaus maatalousyrityksessä  

harjoitettavasta maataloudesta,
• kotieläintuotantoon kuuluvien koti-

eläinten määrä ja laatu sekä niiden 
hoitoon käytettävät työmenetelmät,

• kotieläintuotantoon kuuluvien koti-
eläinten päivittäiset hoitotyöt ja maa- 
talousyrityksen hoitoon kuuluvat muut 
välttämättömät tehtävät sekä arvio  
niiden vaatimasta päivittäisestä 
kokonaistyöajasta,

• maatalousyrityksessä vakituisesti  
työskentelevät henkilöt,

• maatalousyrittäjien tehtäväosuudet 
maatalousyrityksen hoitoon kuuluvista 
välttämättömistä tehtävistä, 

• arvio maatalousyrittäjien lomituspäivän 
kestosta,

• tieto tilakäynnin toteutumisesta ja tila-
käynnille osallistuneista henkilöistä,

• tieto seuraavaksi suunnitellun tila- 
käynnin ajankohdasta,

• tieto lomittajien maatalousyrityskohtai-
sesta perehdytyksestä,

• tieto lomituspalvelujen tilakohtaisesta 
palvelukokonaisuudesta,

• tieto lomituspalveluiden tilakohtaisista 
kehittämistarpeista sekä

• tieto tilakäynnillä havaituista keskei-
sistä lomittajien työoloja koskevista 
työsuojelullisista seikoista ja paikal-
lisyksikön esittämät, niitä koskevat 
toimenpidevaatimukset.

Suunnitelmaan on myös hyvä kirjata, 
miten opastusta toteutetaan tilalla. 
Palvelusuunnitelma on tarkistettava maa-
talousyrittäjän tai paikallisyksikön aloit-
teesta, jos palveluntarpeessa tai olosuh-
teissa tapahtuu muutoksia. Paikallisyksi-
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kön järjestämiä lomituspalveluja 
käytettäessä palvelusuunnitelma tarkiste-
taan vähintään joka kolmas vuosi tehtä-
vän tilakäynnin yhteydessä. 

Tilakäyntiä ei voida tehdä ilman tilalla 
toimivien yrittäjien myötävaikutusta. Pai-
kallisyksikkö on palveluksessaan olevien 
lomittajien työnantajana vastuussa heidän 
työturvallisuudestaan. Jos tilalle ei voida 
tehdä tilakäyntejä yrittäjien vastustuksen 
vuoksi, eikä tilalle sen vuoksi voida lähet-
tää paikallisyksikön palveluksessa olevia 
lomittajia, on yrittäjän itse huolehdittava 
tarvitsemastaan lomituksesta.

Perehdyttäminen ja työnopastus 
Perehdytyksellä tarkoitetaan ennen lomi-
tusjaksoa annettavaa opastusta pidempi-
kestoisempaa tilan työtehtävien ja laittei-
den hallintaan tähtäävää ohjausta ja neu-
vontaa. Tarkoitus on, että 
maatalousyrittäjät perehdyttävät yritykses-
sään niitä lomittajia, jotka pääasiassa tule-
vat työskentelemään kyseisellä tilalla.

Maatalousyrittäjän tulee ennen vuosilo-
man alkamista tarvittaessa opastaa lomit-
tajaa lomitukseen kuuluvien tehtävien 
suorittamisessa sekä antaa hänelle ohjeet 
kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityis-
kysymyksistä. Opastus keskittyy nimen-
omaisesti lomitusajankohtiin liittyviin 
erityistekijöihin eikä siis ole maatalousyri-
tyskohtaista perehdytystä.

Tarkoitus on, että maatalousyrittäjä 
voisi opastaa yrityksessään niitä lomitta-
jia, jotka tulisivat työskentelemään kysei-
sellä tilalla. Maatilakohtainen perehdytys 
on tarpeen etenkin pitkälle automatisoi-
duilla tiloilla sekä sellaisilla tiloilla, joilla 
lomittaja työskentelee yksin. 

Sekä palvelusuunnitelman laatiminen 
että perehdyttäminen ja opastus paran- 
tavat lomittajien työturvallisuutta, ja 
vähentävät työtapaturmista sekä lomitus-
työssä sattuvista vahingoista aiheutuvia 
lisäkustannuksia.

Työtehtävien ja  
työaikojen järjestäminen 
Tärkeä osa lomituspalveluiden onnistu-
mista ja hyvää lomituksen työturvalli-
suutta ovat työaikojen ja -vuorojen sekä 
työtehtävien suunnittelu lomittajilta sekä 
maatalousyrittäjiltä saatavia tietoja 
hyväksi käyttäen. 

Lomituspäivän kesto määritellään lomi-
tustyötunteina siten, että se keskimäärin 
vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän 
tehtäväosuutta yrityksen hoitoon kuulu-
viin välttämättömiin tehtäviin käytettä-
västä kokonaistyöajasta. Lomitustyötun-
tien määrä arvioidaan tilan kotieläintuo-
tantoon kuuluvien kotieläinten määrän ja 
laadun, tilan tuotantomenetelmien ja -olo-
suhteiden sekä lomitusajankohdan perus-
teella. Lomittajien työaikaa arvioitaessa 
otetaan huomioon myös lomittajana toi-
mivan henkilön ammattitaito ja kyky suo-
riutua lomitukseen kuuluvista tehtävistä.

Tilakohtaista lomitusta suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon tilalle mitoitetun 
työajan jakautuminen tehtäväosuuksiin 
lomaan oikeutettujen yrittäjien kesken. 
Lomittaja tekee vain sen henkilön tehtä-
väosuuden, joka on lomalla. Mitään 
estettä ei ole sille, että lomittaja tekee ne 
työt, jotka hän parhaiten osaa. Eli joko 
isäntää tai emäntää lomittaessaan lomit-
taja voi aina esim. lypsää lehmiä, jos näin 
tilalla sovitaan. Sen sijaan tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että lomittajan työaika ei 
ylity sen vuoksi, että myös joku muu kuin 
lomalla oleva yrittäjä vapautuisi tehtävis-
tään. Työtehtäviin liittyvä ohjaus tulee 
aina sopia lomittajan esimiehen kanssa

Lomittaja voidaan määrätä työskentele-
mään päivän kuluessa kahdella tai use-
ammalla tilalla, ellei työmäärä tai työaika 
ole tähän esteenä. Työtä suunniteltaessa 
on silloin otettava huomioon lomittajan 
peseytymistarve siirryttäessä uudelle 
tilalle. Työvaatteet ja -jalkineet on myös 
vaihdettava, mihin työnjohdon on 
varauduttava. 
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Työn suunnittelussa on otettava huomi-
oon työn mahdollisen haitallisen yli- ja 
alikuormituksen vaara. Haitallista kuormi-
tusta voi aiheutua muun muassa yksin-
työskentelystä, liiallisesta fyysisestä kuor-
mituksesta tai työssä tarvittavan opastuk-
sen puutteesta sekä alinomaa muuttuvista 
työolosuhteista. Tarkoituksenmukaisesti 
järjestetyllä työllä voidaan vähentää sekä 
henkistä että ruumiillista haitallista 
kuormitusta. 

Paikallisyksikön velvollisuutena on 
huolehtia, että lomittaja saapuu tilalle 
ajoissa, ja että esteen sattuessa lomitta-
jalle on sijainen. Lisäksi lomittajan on 
oltava ammattitaitoinen tähän tehtävään, 
ja hänen tulee tehdä työnsä niin, että 
tilalle ei aiheudu taloudellista vahinkoa. 

Maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön 
on sovittava vuosiloman ajankohdasta ja 
lomitukseen liittyvistä järjestelyistä, kuten 
lomittajan työtehtävistä ja mahdollisista 
valvontakäynneistä niin hyvissä ajoin 
ennen lomituksen alkamista, että sanotut 
seikat voidaan ottaa huomioon lomittajien 
työvuorosuunnittelussa. 

Työaikojen ja muidenkin palvelussuh-
teen ehtojen osalta noudatetaan Kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
maatalouslomittajia koskevia määräyksiä.

Yksintyöskentely
Työturvallisuusriski kasvaa, kun lomittaja 
työskentele yksin maatilalla. Yksintyös-
kentelyä tulee väistämättä, koska lähes 
puolet lomituspalveluja käyttävistä tiloista 
on yhden yrittäjän tiloja. Lisäksi osa maa-
talousyrittäjistä pitää lomaa yhtaikaa. 
Tapaturmariskiä ei voida kokonaan pois-
taa, koska lomittaja työskentelee eläinten 
parissa. Sen vuoksi korostuu työnantajan 
tarve valvoa työhön menemistä ja töistä 
pois lähtemistä. 

Työnantajalla tulee olla järjestelmä, 
jonka avulla voidaan varmistaa, että 
lomittaja on päässyt terveenä pois työpai-
kaltaan työvuoron päätyttyä. Yksi mah-

dollisuus tämän varmistamiseksi on käyt-
tää ns. mobiilijärjestelmää, johon on 
ennalta tallennettu lomittajan päivittäiset 
työvuorot. Jos lomittaja ei kuittaa järjestel-
mään aloittaneensa tai lopettaneensa työ-
vuoroaan, ilmoittaa järjestelmä automaat-
tisesti hälyttäen tästä järjestelmän valvo-
jalle. Toiminta ei estä tapaturmia, mutta 
se voi nopeuttaa avun paikalle saamista. 

Työturvallisuus
Työturvallisuuslain mukaan paikallisyk-
sikkö on työnantajana velvollinen huoleh-
timaan lomittajien työturvallisuudesta. 
Tässä tarkoituksessa työnantajan on riittä-
vän järjestelmällisesti selvitettävä työstä ja 
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaara-
tekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, 
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 
tuvallisuudelle ja terveydelle. Työnantajan 
on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, 
työyhteisön tilaa ja työtapojen turvalli-
suutta. Työnantajan on myös tarkkailtava 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta 
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

Vastuu paikallisyksikön edustajien kes-
ken jakautuu heidän tehtäviensä ja toimi-
valtuuksiensa mukaisesti. Vastuu voi koh-
distua henkilöön, jolla on ollut asiassa 
tehtäviinsä ja asemaansa perustuva toi-
mintavelvollisuus ja -mahdollisuus, ja joka 
on toiminut virheellisesti tai laiminlyönyt 
velvollisuuksiensa mukaisen toiminnan. 
Toimintavelvollisuudet ja -mahdollisuudet 
määräytyvät johtosäännön ja tosiasiallisen 
vakiintuneen tehtävänkuvan mukaan. 
Vastuu kohdistuu käytännössä niihin, 
jotka käytännön työssä ovat lomittajan 
lähimpiä esimiehiä, ja voivat välittömim-
min valvoa työtä ja vaikuttaa lomittajan 
työturvallisuuteen. Mikäli paikallisyksikkö 
ei noudata työturvallisuuslain ja -asetus-
ten mukaisia, työnantajalle säädettyjä 
velvollisuuksia, voidaan työturvallisuus-
lain nojalla tuomita rangaistukseen ne 
työnantajan edustajat, jotka ovat laimin-
lyöneet velvollisuuksiaan.
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Lomitustoimen paikallisyksikkö on 
velvollinen huolehtimaan muun muassa:
• lomituspalveluiden järjestämisestä toi-

meksiantosopimuksen mukaisesti 
• palvelusuunnitelmien tekemisestä
• työhön perehdyttämisestä ja 

opastuksesta
• siitä, että työaikamitoitukset ovat sää-

dösten ja sopimusten mukaiset ja ajan 
tasalla

• lomittajien työn ja työolosuhteiden 
seurannasta muun muassa säännöllisin 
tilakäynnein 

• yhteyksien ylläpitämisestä lomitustoi-
men, lomittajan ja tilan välillä

• työsuojelusta ja työturvallisuudesta 
(mm. käyttötarpeen mukaisten henkilö-
kohtaisten suojainten saatavilla olosta 
ja käytöstä)

Ostopalvelulomitus
Ostopalvelulomitusta käyttäessään paikal-
lisyksikkö ei välty vastuusta palvelua saa-
neeseen yrittäjään päin. Paikallisyksikkö 
vastaa asiakkaaseen nähden lomituspal-
veluiden tuottamisesta sovitun mukaisesti 
sekä siihen liittyen lomituksen aikana 
tapahtuneista vahingoista ja työn laa-
dusta. Paikallisyksikön vastuuhenkilön on 
siksi varmistuttava, että ostopalvelulomit-
tajalla on riittävän ammattitaidon lisäksi 
lomitustyöhön riittävä vastuuvakuutus. 
Ostopalvelulomittajaa ei myöskään saa 
lähettää työskentelemään tilalle, jonka 
työolosuhteet eivät ole kunnossa. 

Lomituksen vastuuhenkilö 
Paikallisyksikköä johtavan vastuuhenki-
lön (yleensä lomasihteeri) tehtäviin kuu-
luu lomituspalvelutoiminnan johtaminen, 
ohjaaminen ja valvominen ja kehittämi-
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nen paikallisyksikön alueella. Vastuuhen-
kilöllä on kokonaisvastuu lomitustoimin-
nasta. Hän päättää lomituspalveluiden 
antamisesta ja maatalousyrittäjiltä lomi-
tuspalveluista perittävistä maksuista. Vas-
tuuhenkilö toimii virkasuhteessa.

Vastuuhenkilö huolehtii mm. lomitta-
jien, myös johtavien lomittajien työn joh-
tamiseen ja lomitusten järjestämiseen 
liittyvistä tehtävistä sekä hoitaa lomitta-
jien työsuhteista aiheutuvia järjestelyjä. 
Lisäksi vastuuhenkilön tehtäviin kuuluvat 
mm. tiedottaminen ja yhteistyön kehittä-
minen paikallisyksikön alueella. 

Lomittajan lähiesimies
Lomittajan lähiesimiehen, jona yleensä 
toimii johtava lomittaja, työssä korostuvat 
työnjohdolliset taidot ja valmiudet. Joh-
tava lomittaja ohjaa ja valvoo välittömänä 
esimiehenä lomittajien työtä sekä huoleh-
tii näiden työajan mitoittamisesta, työhön 
sijoittamisesta ja työvuoroluetteloiden 
laatimisesta.

Työajan suunnittelu ja lomittajien työ-
turvallisuudesta huolehtiminen edellyttä-
vät hyviä tietoja tilojen työolosuhteista ja 
työtavoista, sekä hyvää lomittajien työtai-
tojen tuntemusta. On tarkoituksenmu-
kaista, että johtavat lomittajat tekevät tilo-
jen palvelusuunnitelmat. Tilakäyntien 
avulla, ja tapaamalla lomittajia ja yrittäjiä, 
johtava lomittaja sekä valvoo lomittajan 
työtä ja työturvallisuutta että samalla var-
mistaa lomituspalvelujen laatua tilalla. 

Lomittajien lähimmän esimiehen tulee 
riittävästi selvittää tiloilla työympäristöön 
liittyviä seikkoja. Ennen tilalla suoritetta-
vaa ensimmäistä lomitusta hänen on 
syytä tarkastaa tilan olosuhteet, ja näin 
toimittava myöhemminkin olosuhteiden 
olennaisesti muututtua. 

Paikallisyksikön lomitusten hallinnoin-
nissa käyttämän Lomitusnetin olosuhde-
kartoituslomakkeelle on mahdollista mer-
kitä tilakohtaisesti erityiset vaaranpaikat tai 
työturvallisuuden vuoksi lomitustyön ulko-

puolelle siirretyt laitteet tai työtehtävät, 
joita maatalousyrittäjä ei ole pystynyt kor-
jaamaan. Työvuorosuunnitelmaa tehtäessä 
nämä ilmoitukset tulevat esille, ja ne voi-
daan ottaa huomioon työn suunnittelussa. 

Johtavan lomittajan tulisi tehdä käyn-
tejä jokaisen lomittajan luokse, aina sil-
loin kun lomittajalla on ongelmia työs-
sään, tai kun hän tuntee tarvitsevansa 
opastusta ja ohjausta työn suorittami-
sessa. Käynti olisi hyvä tehdä vähintään 
kerran vuodessa. Lomittajan luo tehtä-
välle käynnille varataan riittävästi aikaa, 
mielellään yksi karjanhoitokerta, jolloin 
voi rauhassa seurata lomittajan työtapoja 
sekä työergonomiaa. Samalla seurataan 
henkilönsuojainten tarvetta ja käyttöä. 
Johtavan lomittajan tulee tarvittaessa  
neuvoa lomittajaa käyttämään oikeita 
työasentoja ja -liikkeitä sekä henkilön- 
suojaimia. 

Työolosuhteita seurataan aina tilalla 
käynnin yhteydessä. Myös mahdolliset 
viat ja puutteet huomataan parhaiten 
koneita ja laitteita käytettäessä. Samalla 
seurataan lomittajan ammattitaitoa, ja 
keskustellaan lisä- ja täydennyskoulutuk-
sen tarpeesta.

Tilalla käynnistä tehdään luottamuksel-
linen ja avoin, jolloin myös lomittajaa 
häiritsevät henkiset paineet tulevat esille. 
Yksintyöskentely on lisännyt näiden 
käyntien tärkeyttä, ja näiden avulla voi-
daan vähentää lomittajien työpaineita. 
Johtavan lomittajan tulee tilakäynneillään 
edistää luottamusta ja yhteistyötä tilan, 
lomittajan ja lomituksen järjestäjän välillä.

Tilakäynti tehdään aina, kun on perus-
teltua syytä olettaa että työympäristöstä 
aiheutuu tapaturma- tai terveyshaitta tai 
muuta vaaraa. Tällöin työnantajan edusta-
jan tulee ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, 
jotka ovat työnantajan toimivallan puit-
teissa mahdollisia. Joissakin tapauksissa 
saattaa tulla kysymykseen jonkin työvai-
heen kieltäminen tai jopa lomitusavun 
epääminen.
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Johtavan lomittajan tehtäviä voivat olla 
muun muassa: 
• laatia tilakohtaiset palvelusuunnitelmat
• huolehtia lomittajien ja yritysten väli-

sestä yhteistyöstä
• tehdä lomittajien perehdytys- ja 

työnopastussuunnitelmat
• huolehtia lomittajien työhön 

opastamisesta 
• järjestää tarvittaessa lomittajille yksilö- 

ja ryhmäkohtaista työnohjausta
• huolehtia lomittajien 

työturvallisuudesta
• huolehtia lomittajien tarpeen mukais-

ten henkilönsuojainten hankinnasta ja 
käytön valvonnasta

• arvioida lomittajien 
täydennyskoulutustarvetta

• toimia tarvittaessa lomittajana esim. 
äkillisessä sijaisapulomituksessa.

Toimintaohjeet työolosuhteiden vaka-
vien puutteiden korjaamiseen
• tee tilakäynti ja olosuhdekartoitus tilalla
• listaa työolosuhteiden puutteet tilalla
• anna maatalousyrittäjälle tiedoksi työ-

olosuhteiden puutteet ja mahdolliset 
korjausehdotukset

• jos annetaan ohje korjata jokin olo-
suhde, tulee asetta määräpäivä, mihin 
mennessä olosuhde pitää muuttaa (tar-
koittaa tilannetta, jossa puutteesta huo-
limatta voidaan työskennellä, mutta 
määräpäivään mennessä puute on 
korjattava)

• päivitä palvelusuunnitelma tilakäynnin 
tietojen pohjalta

• jos tilalla ilmenee sellaisia vakavia 
puutteita työolosuhteissa, että ne estä-
vät lomittajan työskentelyn, ilmoita 
tästä maatalousyrittäjälle kirjallisesti

• rajaa, jos mahdollista vain tietyt terve-
yttä vaarantavat työtehtävät lomituksen 
ulkopuolelle, jos lomitusta muutoin voi 
jatkaa turvallisesti, ja ilmoita tästä maa-
talousyrittäjälle kirjallisesti

• keskeytä lomitus, jos tilalla ei voi lain-
kaan työskennellä turvallisesti

• ilmoita maatalousyrittäjälle kirjallisesti, 
että lomittaja voi tulla työskentelemään 
lomitustyössä tilalle vasta sen jälkeen, 
kun vaaditut yksilöidyt korjaustoimen-
piteet on suoritettu. 

• kuule maatalousyrittäjää. Hänelle on 
varattava mahdollisuus selvittää asiaa 
omalta kannaltaan. Yhteydenpito maa-
talousyrittäjään on tärkeää, jotta hän 
ymmärtää ja tietää tarkasti, mitä kor-
jaustoimenpiteitä, ja millä aikataululla 
näitä häneltä edellytetään. Tämä kos-
kee myös tilannetta, jossa jokin työteh-
tävä tai laite on suljettu terveyttä vaa-
rantavana lomituksen ulkopuolelle.

• kun yrittäjä ilmoittaa tehneensä vaadi-
tut korjaustoimenpiteet, tee uusi 
työolosuhdetarkastus

• hyväksy tai hylkää olosuhteiden muu-
tokset, kun työolosuhteet on todettu 
turvallisiksi ja arvioi, voiko lomitus-
työtä jatkaa. 

Lomittaja

Yleistä
Lomittajan velvollisuutena on tehdä työnsä 
huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, 
joita esimies hänelle antaa toimivaltansa 
mukaisesti työn suorittamisesta. Lomittajan 
on noudatettava työnantajan antamia mää-
räyksiä ja ohjeita. Työntekijän on huoleh-
dittava käytettävissään olevin keinoin niin 
omasta kuin muiden työntekijöiden turval-
lisuudesta, ja muutoinkin noudatettava 
työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta.

Lomittajan tulee huolehtia tilan koti-
eläintuotantoon, karjatalouteen säännölli-
sesti kuuluvista ja muista tilan hoitoon 
kuuluvista välttämättömistä tehtävistä siltä 
osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan 
tai sijaisapua saavan maatalousyrittäjän 
tehtäväosuuteen. Lomittajan tehtäviin kuu-
luu vain lomalla olevan tehtäväosuus päi-
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vittäisistä töistä. Jos maatilalla toimivat 
yrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla, 
tai tilalla on vain yksi yrittäjä, työhön saat-
taa kuulua valvontakäyntejä myös muuna 
aikana (esim. iltatarkastus).

Vuosilomalomituksessa lomittajalta ei 
tule vaatia sellaisia tehtäviä, jotka yrittäjä 
voi kohtuullisesti tehdä ennen vuosilo-
maansa tai sen jälkeen. Lomittaja tekee 
siten tilalla vain ne välttämättömät työt, 
joihin lomituspalveluja saava yrittäjä itse 
olisi lomitusajankohtana sidonnainen.

Sijaisavun tarve tulee usein äkillisesti. 
Tämän vuoksi lomitusta ei pystytä valmis-
telemaan etukäteen tilan puolesta. Äkilli-
sissä sijaisaputehtävissä lomittajan on 
tarpeen mukaan huolehdittava karjanhoi-
totehtävien lisäksi myös muuhun maati-
lan toimintaan kuuluvista tehtävistä, 
kuten kasvintuotantotöistä.

Lomittajan työtehtävien ulkopuolelle 
jäävät yksityistaloudesta, samoin kuin 
muusta yritystoiminnasta johtuvat työt. 
Lomittajan tehtäviin eivät siksi kuulu esim. 
asuintalon lämmittäminen, teiden auraami-
nen tai lemmikkieläinten hoito. Työtehtä-
viin eivät myöskään kuulu metsätyöt 
eivätkä maatalouden liitännäistoimintaan 
kuuluvat työt, kuten maatilamatkailu tai 
lomamökkien vuokraus. Ne eivät kuulu 
työtehtäviin edes sijaisaputehtävissä. 

Lomittaja on vastuussa tehtäväkent-
täänsä kuuluvista töistä sen työajan puit-
teissa, mikä on merkitty hänen työmäärä-
ykseensä. Mikäli työtehtävien vuoksi on 
tarve lyhentää tai pidentää työpäivää, 
tulee työvuoroluettelon muuttamisesta 
sopia ennalta esimiehen kanssa. 

Lomittajan tehtäviin kuuluu myös 
varallaolo virka-ja työehtosopimukseen 
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kirjatuin edellytyksin, sekä valmius lisä- 
ja ylitöihin poikkeuksellisen tilanteen 
sattuessa. Lomittajan ja työnjohdon välillä 
tulisi sopia yleisperiaatteista, milloin yli-
työt ovat tarpeellisia. Olisi hyvä sopia ja 
käydä läpi yleisimmät tilanteet: eläimen 
sairastuminen tai poikiminen, sähkökat-
kokset, vuotava vesijohto jne., jotka voi-
vat pidentää lomittajan työpäivää. Tällai-
sesta tilanteesta, ja sen hoitamisesta 
lomittajan on ilmoitettava viipymättä esi-
miehelleen. Tällöin työnjohto joutuu 
muun muassa ottamaan huomioon niiden 
henkilöiden mahdollisuus hoitaa osuu-
tensa työstä, jotka eivät käytä loma-
oikeuttaan tilalla kyseisenä ajankohtana.

Jos lomittaja havaitsee puutteita omien 
työskentelyolosuhteidensa turvallisuu-
dessa, on hänen ilmoitettava niistä viipy-
mättä esimiehelle ja työsuojeluvaltuute-
tulle. Lomittajan tulee myös ilmoittaa 
työnantajalleen tilalla havaitsemistaan 
koneiden, laitteiden ja henkilökohtaisten 
suojainten puutteista. Edellä tarkoitettu 
ilmoitus on lomittajan tehtävä, mikäli 
mahdollista, myös tilan omistajalle tai 
haltijalle. 

Mikäli työtehtävä aiheuttaa välitöntä ja 
vakavaa terveyden vaaraa, tulee lomittajan 
kieltäytyä sen tekemisestä, ja ilmoittaa 
siitä esimiehelleen. Työstä pidättäytymi-
sestä on ilmoitettava työnantajalle tai 
tämän edustajalle niin pian kuin mahdol-
lista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, 
kunnes työnantaja on huolehtinut siitä, 
että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Jos 
karjanhoidossa on ilmennyt jotain erityistä 
lomituksen aikana, on lomittajan ilmoitet-
tava siitä myös yrittäjälle.

Lomittajan muistilista:
• noudata annettuja työohjeita ja  

pyydä tärkeimmät myös kirjallisena
• käy tilalla läpi terveydelle vaaraa  

aiheuttavat työvaiheet ja paikat
• käytä asianmukaisia työvaatteita ja 

sinulle käyttöön annettuja henkilön-
suojaimia ohjeiden mukaisesti

• tee työt vastuullisesti ja kysy neuvoa,  
jos et varmasti tiedä asiaa

• noudata säädösten sekä määräysten 
mukaisia toimintoja ja näistä työn- 
antajan antamia ohjeita

• ilmoitta työnantajalle työn turvallisuu-
dessa ja työolosuhteissa havaitsemistasi 
puutteista työympäristön, koneiden, 
laitteiden ja henkilönsuojainten osalta

• kieltäydy välitöntä ja vakavaa tervey-
dellistä vaaraa aiheuttavasta työstä, 
ilmoita asiasta heti esimiehellesi.

Maatalousyrittäjä
Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalve-
luja käyttävän maatalousyrittäjän ja paikal-
lisyksikön on sovittava vuosiloman pitämi-
sestä, sen ajankohdasta sekä lomitukseen 
liittyvistä järjestelyistä, kuten lomittajan 
tehtävistä ja lomituspalvelulain tarkoite-
tuista valvontakäynneistä, niin hyvissä 
ajoin ennen lomituksen alkamista, että 
sanotut seikat voidaan ottaa huomioon 
lomittajien työvuorosuunnittelussa.

Maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön 
tulee olla yhteistyössä säädösten mukaisen 
työsuojelun toteuttamiseksi lomitustyössä.

Yrittäjän on perehdytettävä ja opastet-
tava lomittaja perusteellisesti ja riittävästi 
lomitustilan työtapoihin sekä työympäris-
töön. Lomitus onnistuu, kun lomittaja 
opastetaan työhönsä ja hänelle annetaan 
ohjeet myös eläinten käsittelystä ennen 
lomituksen alkamista.

Lomittajan työhön kuuluvat tilalla lomi-
tuspalvelulain mukaisesti välttämättömät 
kotieläintenhoitotyöt eli pääasiassa eläin-
ten ruokinta-, lypsy- ja puhtaanapitotyöt. 
Maatalousyrittäjän tehtävänä on valmis-
tella lomitusta tilalla etukäteen. Yrittäjän 
tulee huolehtia lisäksi, että rehut ja muut 
tarvikkeet riittävät loman ajaksi, sekä 
ilmoittaa sekä lomahallinnolle että lomit-
tajalle, mistä hänet tavoittaa loman aikana.

Sijaisapulomitus poikkeaa tavanomai-
sesta vuosilomalomituksesta laajempien 
työtehtävämääritysten suhteen. Sijaisapua 
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voidaan järjestää tarvittaessa myös kas-
vinviljelytöihin. Myös sijaisavun aikana 
yrittäjän tulee huolehtia lomituksen val-
mistelusta. Ennakoimattomissa sijaisaputi-
lanteissa sijaisavun alkupäivinä on mah-
dollista sisällyttää lomitustehtäviksi myös 
muita kuin välttämättömiä kotieläinten- 
hoitotehtäviä.

Lomittajan vastuulla on vain lomalla 
olevan henkilön osuus päivittäisistä työ-
tehtävistä. Jos yrittäjä ei ole lomalla mui-
den tilan yrittäjien kanssa yhtä aikaa, 
hänen on tehtävä oma työosuutensa 
lomittajan kanssa, tai järjestettävä itselleen 
sijainen. Hän voi myös sopia paikallisyksi-
kön kanssa, että lomittaja tekee hänen 
osuutensa maksullisena lomittaja-apuna. 
Lomittajalle ei saa yllättäen syntyä tilan-
netta, että hän onkin yksin tilalla. Jos joku 
muu kuin vuosilomaa tai sijaisapua käyt-
tävä henkilö vapautuu lomituksen avulla 
oman tehtäväosuutensa suorittamisesta 
siten, että tästä aiheutuu lomittajan tehtä-
vien lisääntyminen, katsotaan henkilön 
vuosiloma tältä osin pidetyksi tai tämä 
lomituksen osuus veloitetaan yrittäjältä.

Maatalousyrittäjän tulee ilmoittaa lomi-
tustoimeen ennen lomitusajankohtaa tilan 
erikoisolosuhteista ja muutoksista, jotka 
voivat vaikuttaa lomittajan työaikaan, 
työtehtäviin tai työturvallisuuteen tilalla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
rakennus ympäristöineen on pidettävä 
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti 
täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden 
vaatimukset. Kiinteästi asennetut sähkö-
laitteet ovat rakennuksen osa. Siten myös 
maatalousyrittäjän on pidettävä tilan 
rakennukset ja laitteet kunnossa. Yrittäjä 
vastaa siitä, että lomittajan käyttöön luo-
vutetut koneet, välineet, laitteet ja aineet 
tilalla ovat turvallisia, ja että lomittajalla 
on tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet 
käytettävissään. 

Kemikaalilain mukaan maatalousyrit-
täjä on toiminnanharjoittaja, joka vastaa 
hallussaan olevien kemikaalien turvalli-

sesta säilytyksestä ja käsittelystä. Hänen 
luovuttaessaan kemikaaleja lomittajan 
käyttöön on huolehdittava siitä että: 
1. astia, päällys, jossa kemikaali luovute-

taan ja käsitellään, on kestävä ja tur-
vallinen sekä 

2. päällyksessä on turvallisuuden ja tun-
nistamisen kannalta asianmukaisesti 
merkittyinä tarpeelliset tiedot, varoi-
tusmerkinnät ja käyttöohjeet. 

Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 
alkuperäispakkaukseen, käyttöön luovut-
tajan on huolehdittava siitä, että vastaan-
ottaja, lomittaja saa muulla tavoin kemi-
kaalin turvallisuuden ja tunnistamisen 
kannalta tarpeelliset tiedot sekä suojau-
tumisohjeet ja välineet terveysvaaran 
varalle. Maatilalla tulee olla jokaisesta 
käytettävästä kemikaalista ajan tasainen 
käyttöturvallisuustiedote lomittajan 
saatavana. 

Maatalousyrittäjä luovuttaa lomituk-
sessa käytettävät tilan koneet ja laitteet 
lomittajalle työssä käytettäväksi. Tällöin 
on otettava huomioon myös työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
annetun valtioneuvoston päätöksen, 
samoin työturvallisuuslain sekä Eräitä 
teknisiä laitteita koskevien vaatimuksen-
mukaisuuksien lain mukaiset velvoitteet. 
Koneita, laitteita ja työvälineitä lomitta-
jalle käyttöön luovutettaessa on huoleh-
dittava siitä, että ne ovat ko. käyttötarkoi-
tukseen tarkoitettuja ja valmistettuja, ne 
ovat säännöllisen huollon myötä käyttö-
kunnossa, ja niiden käyttäjälle annetaan 
myös käytön opastus. Lisäksi tulee var-
mistaa, että koneista ja laitteista on lomit-
tajan saatavilla asianmukaiset, käyttäjän 
ymmärrettävissä olevat käyttö- ja huolto-
ohjeet. Jos tekniseen laitteeseen tehdään 
käyttötarkoituksen vastaisia tai muita 
olennaisia turvallisuuteen vaikuttavia 
muutoksia, sitä käsitellään uutena lait-
teena, jonka turvallisuudesta muutoksen-
tekijä vastaa valmistajana.
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Maatalousyrittäjä voi omalla toimillaan 
vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Siksi 
jo etukäteen tulee varautua erilaisiin 
tilanteisiin, jotka voivat tulla esille lomi-
tuksen aikana. Maatalousyrittäjä on vas-
tuussa, jos lomittajalle sattuu työtapa-
turma sen vuoksi, että yrittäjä ei ole osal-
taan huolehtinut työturvallisuudesta.

Maatalousyrittäjän tulee parantaa 
tilansa työturvallisuutta tarpeellisilla kor-
jaustoimenpiteillä sekä uusia työmenetel-
miä kehittämällä. Maatalousyrittäjän on 
tunnettava vastuunsa, kun se käyttää vie-
rasta työvoimaa tilallaan. Lomittaja työs-
kentelee tilalla vain pienen ajan siitä, mitä 
viljelijä itse, joten työtiloihin ja työolosuh-
teisiin tehtävät parannukset koituvat 
myös viljelijän oman terveyden hyväksi.

Jos maatalousyrittäjä ilman pätevää 
syytä kieltäytyy ottamasta vastaan paikal-
lisyksikön osittaman lomittajan, hän 
menettää oikeutensa hakemaansa vuosi-
loma- tai sijaisapujaksoon.

Maatalousyrittäjän muistilista ennen 
lomitusta:
• osallistu palvelussuunnitelman 

laatimiseen
• lomituspalveluita hakiessasi noudata 

mm. hakuajasta annettuja ja muita 
ohjeita

• huolehdi tilojen, koneiden ja laitteiden 
säädösten mukaisesta 
työturvallisuudesta

• noudata työturvallisuuslainsäädännön 
määräyksiä koneista ja laitteista sekä 
terveydelle vaarallisista aineista erityi-
sesti niitä lomittajalle käyttöön 
luovuttajana

• sovi mahdollisista muutoksista lomitus-
toimen paikallisyksikön kanssa sekä

• perehdytä, opasta ja ohjaa lomittajaa.

Maatalousyrittäjän muistilista välittö-
mästi ennen lomitusta ja sen aikana:
• ilmoita lomitustoimeen tilan eläinmää-

rissä, työmenetelmissä tai työolosuh-
teissa tapahtuneista muutoksista

• esittele lomittajalle työtilat, työtehtävät, 
työmenetelmät ja vaaranpaikat ennen 
lomitusta

• anna lomittajalle yksityiskohtaiset 
ohjeet kotieläinten käsittelyyn, ruokin-
taan, terveyteen/sairauksiin, vaarallis-
ten aineiden käsittelyyn ja muihin  
vastaavanlaisiin seikkoihin liittyvistä 
erityiskysymyksistä

• anna lomittajalle yksityiskohtaiset 
ohjeet tehtävien suorittamiseksi tar-
peellisten koneiden ja laitteiden käyttä-
misestä, sekä huolehdi siitä, että 
koneet ja laitteet täyttävät työturvalli-
suudelle asetettavat vaatimukset

• valmistele lomitustyötä tilalla ennen 
lomitusta niin, että lomittaja selviää 
tehtävistään kohtuullisesti tilalle laske-
tun työajan puitteissa

• huolehdi maatilan tavanomaisen kulu-
tuksen edellyttämien rehujen, polttoai-
neiden, puhdistusaineiden ja muiden 
vastaavien kulutustarvikkeiden hankin-
nasta vuosiloman ajaksi

• ilmoita lomittajalle ja lomahallinnolle, 
mistä ja miten tämä voi hänet tai hänen 
edustajansa vuosiloman aikana tavoit-
taa, ja minkä laatuisissa asioissa yhtey-
denotto ainakin tulisi suorittaa

• järjestä lomittajalle mahdollisuus 
peseytymiseen sekä vaatteiden  
vaihtoon ja kuivatukseen.

Lomittajan tulee saada edellä mainitut 
tiedot ja ohjeet myös sijaisaputehtäviä 
suorittaessaan. Tärkeimmät ohjeet tulisi 
antaa lomittajalle myös kirjallisena.

Maatalousyrittäjää koskevat  
työnantajan vastuut
Maatalousyrittäjä voi myös järjestää lomi-
tuksensa itse lomitustoimen kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaan. Tällöin yrittäjä 
voi joko palkata itse lomittajan tilalleen 
tai ostaa palvelut lomituspalveluyrityk-
seltä. Lomittajan työnantajana häntä kos-
kevat luovuttajan vastuun ohella myös 



Työturvallisuuskeskus     69

  

samat työnantajan vastuut kuin paikallis- 
yksikköä. 

Yrittäjää koskevat myös työnantajan 
vastuut ja velvollisuudet, mikäli hän itse 
järjestetyssä lomituksessa palkkaa lomit-
tajan tilalleen. Tällöin maatalousyrittäjä 
huolehtii itse työsuhteeseen liittyvistä 
lakisääteisistä velvoitteista, maksuista ja 
vakuuttamisesta.

Lomitusyrittäjä, muut 
lomituspalvelumuodot

Lomitustyötä voi tehdä myös itsenäisenä 
yrittäjänä, ja tarjota palvelua paikallisyksi-
kölle sekä itse järjestetyn lomituksen 
valinneille yrittäjille. Lomitusyrittäjä kan-
taa itse tässä yhteydessä mainitut vastuut, 
jotka koskevat työnantajaa ja työntekijää. 
Yrittäjä ottaa itselleen vastuuvakuutuksen 
työssä sattuvien vahinkojen varalle. 

Ostopalvelulomitus
Kunnat noudattavat lomituspalveluihin 
liittyvissä hankinnoissa lakia julkisista 
hankinnoista (2007/348) sekä lakia tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-
puolista työvoimaa käyttäessä (2006/1233). 
Hankintalaissa säädellään kilpailuttamis-
menettelyistä ja toimintavelvoitteista, joita 
julkisten viranomaisten ja muiden lain 
soveltamisalaan kuuluvien hankintayksi-
köiden on hankinnoissaan noudatettava. 

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee 
ennen vuokratyövoiman käyttöä koske-
van sopimuksen tai alihankintasopimuk-
sen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan 
selvitys lakisääteisten velvoitteiden nou-
dattamisesta ja sovellettavista työehdoista. 
Tilaajavastuulaissa tilaajalla tarkoitetaan 
sitä, joka käyttää vuokrattua työntekijää 
tai jonka työtiloissa tai työkohteessa työs-
kentelee alihankintasopimukseen perus-
tuvaa työvoimaa.

Lisätiedot: 
www.hankinnat.fi/Kuntaliitto

Alihankintatyöt
Alihankintatöissä työnjohto ja valvonta 
sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa 
tekevällä työnantajalla. Alihankintatyön 
tilaavan työnantajan on huolehdittava siitä, 
että alihankintatyönantaja ja hänen työnte-
kijänsä saavat riittävät tiedot työpaikan 
vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankinta-
työnantajan tulee pitää tilaajatyönantaja 
ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvalli-
suusasioista. Työsuojeluun liittyvät vastuu-
suhteet tulee kirjata tilaaja–toimittaja 
-sopimuksiin. 

Vuokratyö
Työvoimaa vuokralle antava työnantaja 
vastaa työsuojelun perusvelvoitteista 
kuten työterveyshuollon järjestämisestä 
henkilöstölleen. Työn teettävä työnantaja 
vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja 
olosuhteista omalla työpaikallaan. Kun 
työn johto ja valvonta siirtyvät työn teet-
täjälle, siirtyy teettäjälle myös vastuu työ-
hön liittyvästä työsuojelusta.

Lisätiedot: 
Työsuojelutoiminta työpaikalla, TTK,  
8. painos 1/2012, saatavana myös  
www.tyoturva.fi/files/1264/Tyosuojelu- 
toiminta_20012012.pdf

Salassapito ja luottamuksellisuus

Yksittäistä tilaa ja henkilöitä koskevat 
asiat ovat salassa pidettäviä asioita. Vaiti-
olovelvollisuus koskee jokaista lomitus-
palvelujen järjestämisessä toimivaa kun-
nan työntekijää (myös lomittajaa) sekä 
viranhaltijaa, luottamushenkilöä sekä 
lomituspalvelujen järjestämisessä käyttä-
mää asiantuntijaa. Vaitiolovelvollisuus 
säilyy palvelussuhteen, työskentelyn tai 
tehtävän päättymisen jälkeenkin. 

Yrittäjä voi siten luottaa, että lomittaja 
ei kerro tilan asioista ulkopuolisille, eikä 
toisten tilojen asioista ole syytä myöskään 
lomittajalta kysellä. Yleisluonteiset kes-
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kustelut työmenetelmien kehittämisestä 
voivat sen sijaan olla hyvinkin hyödylli-
siä. Lomittajalla on velvollisuus kuitenkin 
salassapidosta huolimatta ilmoittaa esi-
miehelleen tilalla havaitsemistaan vaka-
vista vaaratekijöistä ja muista työsuoje-
luun liittyvistä seikoista.

Eläinten hyvinvointi ja valvonta 

Eläinsuojelulain (247/1996) tarkoituksena 
on suojella eläimiä parhaalla mahdolli-
sella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tus-
kalta. Lain avulla pyritään edistämään 
eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 
Eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille 
saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. 
Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuot-
taminen eläimille on kielletty. Lisäksi 
eläintenpidossa on edistettävä eläinten 
terveyden ylläpitämistä sekä otettava huo-
mioon eläinten fysiologiset tarpeet ja 
lajinomaiset käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on 
valvoa, että eläimiä kohdellaan eläinsuoje-
lusäädösten mukaisesti. Kunnan-/kaupun-
gineläinlääkäri ja poliisi valvovat eläinsuo-
jelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetus-
asetuksen sekä niiden nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista 
kunnan alueella. Eläinsuojelulain, ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamista kunnan alueella valvoo 
lisäksi kunnan terveydensuojeluvalvontaa 
hoitava viranhaltija (terveystarkastaja). 
Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkas-
tuksia voivat tehdä aluehallintovirastojen 
valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat muualla 
kuin kotirauhan piirissä.

Tilanteessa, jossa on aihetta epäillä 
eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläin-
suojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluvi-
ranomaisella oikeus tehdä kohteeseen 
epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. 
Mikäli tarkastuksissa havaitaan säädösten 
vastaista menettelyä, viranomaiset ryhtyvät 
eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. 

Lomittaja voi itse ottaa yhteyttä paikal-
liseen eläinsuojeluviranomaiseen, kuten 
kaikki muutkin kansalaiset, epäillessään 
eläinsuojelulain rikkomista. Jos lomittaja 
on työssään havainnut eläinsuojelulain 
rikkomista, tulisi hänen ensisijaisesti 
ilmoittaa asiasta esimiehelleen, joka on 
vastuussa lomittajan työolosuhteista ja 
niiden valvonnasta. Valvontaa suorittava 
viranomainen, esimerkiksi eläinlääkäri ei 
ilmoita tilalle sen henkilön nimeä, jolta 
on saanut tiedon epäillystä eläinsuojelu-
lain rikkomisesta.

Lisätietoja:
www.evira.fi

Korvausvastuu

Lomittajan työssään aiheuttaman vahin-
gon korvaamisessa maatalousyrittäjälle 
sovelletaan vahingonkorvauslakia 
(412/1974). Korvausvastuun syntyminen 
edellyttää, että vahinko on aiheutettu 
joko tahallisesti tai tuottamuksesta. Työn-
antaja on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka työntekijä virheellään tai lai-
minlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnan-
tajana pidetään myös sitä, joka antaa 
tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, 
joka huomioon ottaen toimeksiantosuh-
teen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuh-
teet on rinnastettava työntekijään.

Vahingonkorvausvastuuta ei välttä-
mättä synny, vaikka esimerkiksi lomituk-
sen aikana jokin lomittajan työssään käyt-
tämä esine rikkoutuu tai eläin sairastuu. 
Korvausvastuun syntyminen edellyttää, 
että esimerkiksi esineen rikkoutuminen 
tai eläimen sairastuminen on aiheutunut 
lomittajan toiminnan virheestä tai laimin-
lyönnistä. Lomittajalta on aina edellytet-
tävä omaa kirjallista selvitystä vahinkoon 
johtaneista seikoista, koska se saattaa 
poiketa maatalousyrittäjän näkemyksestä. 

Maatalousyrittäjää on myös aina keho-
tettava hakemaan vahingonkorvausta 
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paikallisyksiköstä, koska työnantaja on 
velvollinen korvaamaan työntekijän aihe-
uttamat vahingot. Asiallisesti hoidetut ja 
korvatut vahingot eivät siten jää paina-
maan maatalousyrittäjän eikä lomittajan 
mieltä, ja vaikuttamaan esimerkiksi seu-
raavien lomitusten työilmapiiriä. 

Suurin osa lomittajien aiheuttamista 
vahingoista aiheutuu huolimattomuudesta, 
unohtamisesta. Tyypillisintä on, että maito-
tankin hana jää lypsyn ajaksi auki tai, että 
lypsylaitteiston pesuvedet ohjatuvat mai-
don sekaan, jolloin korvattavaksi jää 
menetetyn maidon määrä. Koneilla sattu-
neet vahingot ovat yleisimmillään trakto-
rin, ajettavan ruokkijan tai pienkuormai-
men ajaminen liian läheltä juomakuppeja, 
seinää, ovensuita tai parsirakenteita.

Korvausesitys osoitetaan lomitustoimen 
vastuuhenkilölle. Jos yrittäjä on tyytymä-
tön lomittajan työhön, siitä on syytä neu-
votella heti lomittajan ja hänen esimie-
hensä kanssa. Osapuolten tulisi ratkaista 
ristiriidat avoimella keskinäisellä neuvot-
telulla, ja välttää niiden kertomista muille 
lomittajille, tai erityisesti muille maata-
lousyrittäjille ja naapureille.

Lomitus on yhteistyötä 

Lomituksessa eri osapuolilla on runsaasti 
erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Pai-
kallisyksikkö vastaa siitä, että palvelu 
tarjotaan lomituspalvelulain mukaisesti. 
Samalla se on työnantajana vastuussa 
muun muassa lomittajien palvelussuhteen 
ehdoista sekä lomittajan fyysisestä että 
henkisestä työturvallisuudesta. 

On tärkeää, että paikallisyksikkö palve-
lun tarjoajana ja työnantajana etukäteen 

myös varautuu erilaisiin mahdollisiin 
ongelma- ja häiriötilainteisiin palvelun 
tarjoamiseen liittyvissä asioissa. Etukäteen 
tulee luoda toimintatavat ja -ohjeet erilai-
sia tilanteita varten.

On muun muassa tärkeä luoda toimin-
tamallit siitä, missä tilanteissa otetaan 
yhteyttä esimerkiksi työterveyshuoltoon, 
työsuojeluhenkilöstöön (työsuojeluvaltuu-
tettu, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvi-
ranomainen) ja Melaan. Samoin tulee 
laatia toimintamallit, sekä sopia niiden 
käytöstä muun muassa siitä, millä tavoin 
ristiriitatilanteissa toimitaan, ja millä 
tavoin on tarpeellista kirjata ylös työhön 
liittyvä epätavallinen tapahtumien kulku.

Listätietoja:
Keskeinen työturvallisuuslainsäädäntö 
lomitustyössä:
• Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 

1231/1996
• Maatalousyrittäjien lomituspalvelu- 

asetus 1333/1996
• Työsopimuslaki 55/2001
• Työturvallisuuslaki 738/2002
• Laki eräiden teknisten laitteiden  

vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004
• Valtioneuvoston asetus työvälineiden 

turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, 
403/2008

• Kemikaalilaki 744/1989 alempiasteisine 
säädöksineen

• Laki muorista työntekijöistä 998/1993 
• Valtioneuvoston asetus nuorille  

työntekijöille erityisen haitallisista ja 
vaarallisista töistä 188/2012

• Maankäyttö - ja rakennuslaki 132/1999

Lomitusopas. Mela, 18.9.2013.
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Tilojen työolot kuntoon  
yhteistyössä kolmikantamallin avulla
Työhyvinvointipäällikkö, työsuojelupääl-
likkö Sirkka Rajala, Järvi-Pohjanmaan 
yhteistoiminta-alue, Alajärvi

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuu-
desta ja ennalta ehkäisemään työtapatur-
mia. Työturvallisuuslakia sovelletaan 
myös työhön, jota työntekijä tekee sopi-
muksen mukaan työnantajan osoittamissa 
olosuhteissa, kuten lomitustyössä.

Lomitustyössä se on haastavaa, koska 
lomittaja työskentelee maatalousyrittäjien 
omistamissa työskentelytiloissa, ja työs-
kentelyolosuhteet vaihtelevat aina lomi-
tuspaikkojen mukaan. Niinpä työolojen 
turvallisuutta joudutaan katsomaan ja 
kehittämään jatkuvasti yhteistyössä yrittä-
jien kanssa, koska laki koskee ja sitoo 
molempia osapuolia. Yhteistoiminnallinen 
työn ja työolosuhteiden kehittämistapa 
sitouttaa ja motivoi kaikkia osapuolia. 
Tuloksellisuutta ja työelämän laatua edis-
tetään antamalla myös lomittajille vaiku-
tusmahdollisuuksia omaa työtään koske-
vissa asioissa. Samalla koulutettujen 
lomittajien osaaminen saadaan näin 
paremmin käyttöön.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan 
on myös järjestelmällisesti selvitettävä ja 
tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työ-
ympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat 
haitta- ja vaaratekijät, sekä arvioitava nii-
den merkitys ja vaikutus työntekijän tur-
vallisuudelle ja terveydelle. Työolosuhde-
kartoitusta voidaan käyttää ja hyödyntää 
yhteisenä työkaluna lomatoimessa, kun 
tehdään tilakohtaisesti lomittajan työn 
vaarojen arviointia ja riskikartoitusta.

Tiloille tehdään palvelusuunnitelman 
yhteydessä tilaolosuhdekartoitus, jonka 
avulla arvioidaan tilan työturvallisuutta 
lomittajalle kuuluvissa työtehtävissä. Kol-
mikantamalli koostuu työnantajan, lomit-
tajan ja maatalousyrittäjän yhteisen näke-
myksen muodostamisesta tilan työskente-
lyolosuhteista. Arviointiprosessi 

käynnistyy lomittajien tekemällä työolo-
suhdekartoituksella, jonka tekemisestä 
tiedotetaan tiloille etukäteen. Arvioin-
neista nousee esille lomittajan näkemys 
maatilan työskentelyolosuhteista.

Tilakohtainen työolosuhdekartoitus 
toimii lomittajien työhön perehdyttämi-
sen, opastamisen ja täydennyskoulutus-
tarpeen arvioinnin apuna. Työturvalli-
suusosaamisessa asenne on olennaisen 
tärkeä. Työturvallisuuden huomioiminen 
ja ymmärtäminen ovat mukana kaik-
kialla, missä työtä tehdään. Tilan kaikkiin 
olosuhteisiin ei voida vaikuttaa, mutta 
työolosuhteita tilalla voidaan parantaa. 
Lomitusohjaaja sopii yrittäjän kanssa 
tilalle tilakäynnin. Käynti järjestetään 
siten, että tilalla on lomittaja työssä. 
Samalla voidaan tarkistaa ja ohjeistaa 
lomittajan työskentelytapoja huomioiden 
mahdolliset työturvallisuusriskit ja muut 
vaihtelevat tekijät.

Lomitusnetti on Melan asiointipalve-
luohjelma (www.mela.fi), joka on yhtei-
nen työkalu lomittajille, yrittäjille ja loma-
toimelle. Sinne yrittäjät ja lomittajat voivat 
omilla tunnuksillaan täydentää tilaa kos-
kevia, työturvallisuuteen liittyviä huomi-
oita. Lomittajat voivat tarkastaa sieltä 
maatilaan liittyviä tietoja ennen lomituk-
sen alkua.

Tilakäynneillä voi myös hyödyntää 
lomituspalvelusta vastaavan yksikön työ-
suojelupäällikön sekä työsuojeluvaltuute-
tun asiantuntemusta. Työn terveellisyy-
teen liittyvissä asioissa voi yhteistyö-
kumppanina toimia työterveyshuolto, jos 
tila kuuluu työterveyshuoltoon.

Eri osapuolten tekemistä työolosuhde-
kartoituksista tehdään aina yhteenveto, 
jota täydennetään lomittajien tapaturma- 
ja sairauslomatilastoista saaduilla tie-
doilla. Tietoja hyödynnetään yksilö- ja 
ryhmäkehityskeskusteluissa sekä yhtei-
sissä koulutustilaisuuksissa. 

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa 
otetaan huomioon sekä tilan olosuhteet 
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että lomittajan fyysiset ja henkiset toimin-
takykyominaisuudet. Erilaiset työskentely-
lämpötilat ja työvaiheet asettavat aina 
haasteita työn sujuvuudelle. Näin ollen 
työn kuormittavuustekijöiden huomioimi-
sella voidaan ennaltaehkäistä tai vähentää 
työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle 
aiheutuvia haitta- tai vaaratekijöitä.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu 
huolehtia työntekijän työturvallisuudesta. 
Tämä pitää sisällään myös sen, että on 
hankittava ja annettava työntekijän käyt-
töön vaatimukset täyttävät, ja tarpeen- 
sekä tarkoituksenmukaiset henkilönsuo-
jaimet. Työolosuhdekartoituksen yhtey-
dessä saadaan tietoa muun muassa siitä, 
mitä henkilönsuojaimia tarvitaan, ja mitkä 

suojaimet ovat tarpeenmukaisia sekä työ-
hön että käyttäjälleen soveltuvia. 

Kolmikantamallin tarkoitus on, että 
työt voidaan tehdä turvallisesti ja hyvässä 
yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. 
Tavoitteena on myös edistää sekä lomitta-
jan että maatalousyrittäjän hyvinvointia. 
Lähtökohtana on, että kaikki työtapatur-
mat sekä terveyttä vaarantavat tekijät 
työssä ovat estettävissä!

Lisätietoja:
Työsuojelutoiminta kunta-alalla – kohti 
turvalisuutta, työhyvinvointia ja tulokselli-
suutta. Kaistila Maija-Liisa ja Maisonlahti 
Päivi, Työturvallisuuskeskus, 2010.
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Lomittajien työterveyshuolto 

Birgitta Kinnunen,  
Työterveyslaitos 

Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuoltolain (1383/2001) 
mukaan työnantajan velvollisuutena on 
järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. 
Sen kustannuksista vastaa työnantaja. 
Työterveyshuollon sisältö määräytyy 
työstä, työjärjestelyistä ja työpaikan olo-
suhteista. Sairaanhoitopalveluiden ostami-
nen työterveyshuollon yhteyteen on työn-
antajalle vapaaehtoista. Työterveyshuol-
lon tavoitteena on yhdessä työnantajan ja 
työntekijöiden kanssa edistää työn ja työ-
ympäristön terveellisyyttä ja turvalli-
suutta, työyhteisön toimintaa sekä 
ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja 
tapaturmia. 

Lomittajat ovat työsuhteessa lomituk-
sen vastuukuntaan. Työnantaja eli vastuu-
kunta voi ostaa työterveyspalvelut ter-
veyskeskuksesta, järjestämällä palvelut 
itse tai yhdessä toisen työnantajan kanssa, 
tai ostamalla palvelut yksityiseltä palve-
luntuottajalta. Kunnat ovat tehneet työter-
veyshuoltoa koskevat sopimukset useim-
miten terveyskeskuksen työterveyshuol-
lon kanssa. 

Lomituksen käytännön järjestelyistä 
vastaa paikallisyksikkö, joka toimii yhden 
tai useamman kunnan alueella. Samalla 
paikallisyksiköllä voi olla sopimus useam-
man työterveyshuollon palveluntuottajan 
kanssa. Työnantajana vastuukunta sopii 
kirjallisesti työterveyshuollon palvelun-
tuottajan kanssa työterveyspalvelujen 
yleisistä järjestelyistä sekä sisällöstä ja 
laajuudesta. Lomittajien työterveyshuolto 
on tarkoituksenmukaisinta järjestää 
lähellä lomitettavia tiloja tai lomittajan 
asuinpaikkaa. Työnantajan ja työterveys-
palvelujen tuottajan välinen sopimus, 
toimintasuunnitelma työterveyshuollosta 
sekä työpaikkakäyntiraportit on pidettävä 
työntekijöiden nähtävänä työpaikalla.

Työterveyshuollon toteuttaminen

Työnantajalla on oltava kirjallinen toimin-
tasuunnitelma työterveyshuollon toteutta-
misesta. Tämä toimintasuunnitelma voi 
olla osa työpaikan työsuojelun toiminta-
ohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa 
kehittämisohjelmaa tai -suunnitelmaa. 
Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosit-
tain, esimerkiksi työpaikkakäynnin yhtey-
dessä. Lomittajan työpaikka on yhteinen 
lomitettavan maatalousyrittäjän kanssa. 

Työterveyshuollon toiminnan kohden-
tamiseksi tulee sen saada käyttöönsä 
kaikki oleelliset tiedot tilalla lomittajan 
terveyteen mahdollisesti vaikuttavista 
tekijöistä. Lomitettavilla tiloilla näiden 
omistajien olisi annettava työterveyshuol-
lon käyttöön työpaikkaselvityksen laati-
miseksi tiedot, jotka ovat tarpeen lomitta-
jien työstä aiheutuvan terveydellisen vaa-
ran tai haitan arvioimiseksi ja 
ehkäisemiseksi. 

Lomittajien työterveyshuollon suunnit-
telussa ja toteuttamisessa voidaan hyö-
dyntää ”Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 
maatalousyrittäjien työterveyshuollossa” 
-oppaan ohjeita. 

Lomittajan työterveyshuoltoon 
kuuluvat:
• työolojen selvittäminen työpaikka- 

käynneillä ja muilla työterveyshuollon 
tekemillä selvityksillä

• työhönsijoitustarkastus  
(VNa 708/2013, 7 §)

• määräaikaistarkastukset, joiden määrit-
telemisessä otetaan edellä mainitun 
asetuksen lisäksi huomioon muun 
muassa VNa terveystarkastuksista eri-
tyistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa 
töissä (1485/2001), VNa työntekijöiden 
suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaa-
roilta (85/2006), VNA kemiallisista teki-
jöistä työssä (715/2001), VNP työnteki-
jöiden suojelemisesta työhön liittyvältä 
biologisten tekijöiden aiheuttamalta 
vaaralta (1115/1993), 
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• neuvonta ja ohjaus
• työntekijöiden työssä selviytymisen 

edistäminen ja seuranta sekä kuntou-
tukseen ohjaus

• ensiapuvalmiuden opastaminen.

Työnantaja voi ostaa sairaanhoitopalve-
lut työterveyshuollon yhteyteen. Tästä on 
sovittava erikseen työterveyshuoltosopi-
muksessa. Terveyskeskuksella ei ole vel-
vollisuutta tarjota sairaanhoitopalveluita 
työterveyshuollossaan. 

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon toiminta perustuu työ-
paikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityk-
seen kuuluvat tietojen hankkiminen 
ennakkoon, työpaikkakäynti sekä rapor-
tointi ja tilastointi. Työpaikkakäynnillä 
työterveyshuollon henkilöstö perehtyy 
lomittajan työpaikkaan ja tämän työn 
erityispiirteisiin. Työpaikkakäynti suunni-
tellaan yhdessä työterveyshuollon, työn-
antajan ja lomituksen kohteena olevan 
tilan väen kanssa. Koska samalla lomitta-
jalla on yleensä eri tiloja lomitettavinaan, 
olisi hyvä kohdentaa työpaikkakäynnit 
niille tiloille, joiden maatalousyrittäjät 
eivät kuulu työterveyshuoltoon. 

Työterveyshuolto voi lähettää etukä-
teen työnantajan täytettäväksi esitietolo-
makkeen työoloista ja muuta materiaalia, 
esimerkiksi riskien hallinnan arviointilo-
makkeen sekä työkyvyn tukemisien ja 
varhaisen välittämisen mallin. Työpaikka-
selvityksen yhteydessä tehdään vaarojen 
tunnistaminen lomittajan työssä yhdessä 
työnantajan edustajan, lomittajan ja työ-
terveyshuollon henkilöstön kanssa. Jos 
tilalla on tehty riskinarviointi, voidaan 
tietoja hyödyntää maatalousyrittäjän 
luvalla lomittajan työolojen riskien arvi-
oinnissa sekä työpaikkaselvityksessä.

Työpaikkakäynnin valmistelutoimet:
Lomittajan esimies 
• sopii tilan kanssa lomittajan työhön 

kohistuvasta työpaikkakäynnistä 
• täyttää esitietolomakkeen työstä
• laatii /tarkistaa kemikaaliluettelon 

(tilalla yleisimmin, ja toisaalta riskialt-
teimmat käytetyt aineet)

• tiedot sairauspoissaoloista 
• kokoaa tiedot sattuneista työtapatur-

mista sekä läheltä piti -tapauksista
• kokoaa aiemmat vaarojen tunnistus- ja 

riskinarviointitiedot (Työturvallisuus-
lain mukainen lomittajan työn 
riskikartoitus)

• kokoaa tiedot työssä tarvittavista sekä 
käytettävistä henkilönsuojaimista.

Työterveyshuolto
• perehtyy tilaa koskeviin esitietoihin ja 

aiempiin työpaikkaselvityksiin
• arvioi kemikaalien ja muiden tervey-

den altisteiden terveydellisen merkityk-
sen lomittajan työssä käyttömäärien 
perusteella; tarvittaessa etsii käyttötar-
peen mukaiset, sopivat 
henkilönsuojaimet 

• keräämiensä tietojen perusteella arvioi 
lomittajan työn vaarat ja niiden tervey-
dellisen merkityksen.

Työpaikkakäynnillä arvioidaan lomitta-
jan työn terveysvaarat, kuormitustekijät ja 
omat voimavarat sekä niiden terveydelli-
nen merkitys lomittajan työkyvylle. Fyy-
sisten ja psyykkisten altisteiden lisäksi 
lomittajien terveyteen ja työkykyyn voivat 
vaikuttaa työaikajärjestelyt, työolosuhtei-
den vaihtelevuus sekä se, että mahdolli-
suudet yksilöllisiin työaikajärjestelyihin 
ovat rajalliset. 

Työpaikkakäynnistä työterveyshuolto 
antaa raportin työnantajalle. Raportissa 
annetaan työolojen kehittämisehdotukset 
tärkeimmistä työn tekemisen terveyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista. 
Työterveyshuoltolain mukaan työpaikka-
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selvitys on pidettävä työntekijöiden näh-
tävillä työpaikalla. Työterveyshuollon ja 
työnantajan tulee sopia siitä, miten työ-
paikkakäyntien raportit käydään läpi 
lomitusyksikössä. Työpaikkakäyntiraport-
teja tulee käsitellä siten, ettei loukata 
kenenkään yksityisyyden suojaa. 

Terveystarkastus

Terveystarkastusten sisältö ja tiheys mää-
räytyvät työn vaatimusten, altisteiden ja 
työntekijöiden henkilökohtaisten ominai-
suuksien mukaan. Terveystarkastusten 
tarkoituksena on työntekijöiden työ- ja 
toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja 
seuranta. Tarkastusten avulla pyritään 
siihen, että työkyvyn aleneminen, työssä 
jaksamisen ongelmat ja mahdolliset 
ammattitaudit todetaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.

Lomittajien työn altisteina ovat muun 
muassa melu, pöly ja fyysinen kuormitus, 
joiden vuoksi säännölliset määräaikaistar-
kastukset ovat tarpeellisia. Valtioneuvoston 
asetus 1485/2001 antaa tarkemmat ohjeet 
erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavien 
töiden perusteella tehtävistä terveystarkas-
tuksista. Sairastumisen vaaraa aiheutta-
vissa töissä alkutarkastus on pyrittävä 
tekemään ennen kuin työntekijä aloittaa 
lomitustyöt. Tarkastus on tehtävä viimeis-
tään kuukauden kuluessa työn aloittami-
sesta. Määräaikaistarkastukset tehdään 
altisteesta riippuen 1–3 vuoden välein.

Koska lomittajien työssä esiintyy 
yleensä orgaanista pölyä, muun muassa 
eläinepiteeliä ja mahdollisesti homepölyä, 
terveystarkastuksissa kiinnitetään huomio 
lomittajien hengitysteiden, ihon ja lima-
kalvojen kuntoon. Alkutarkastuksessa on 
perusteltua ottaa IgG-luokan homevasta-
aineet. Kokeen tulos kertoo aikaisem-
masta altistumisesta homeelle, ja on ver-
tailuarvona myöhemmin tarvittaville mää-
rityksille. Lomittajan työssä melualtistus 
vaihtelee työstä ja lomituspaikasta riip-

puen. Työmelusta aiheutuvia vaaroja kos-
kevien määräyksen (85/2006) mukaan 
lomittajan viikoittainen melualtistus ei saa 
ylittää raja-arvoa 87 dB. Terveystarkastuk-
seen kuuluu kuulontutkimus ja melulta 
suojautumisen neuvonta. 

Lomittajaksi ei sovi henkilö, jolla on 
maatalousalan altisteista aiheutuva hengi-
tystieallergia (esim. vilja- tai maatalous-
eläinallergia), hoidosta huolimatta oirei-
leva astma, tai henkilöllä on pitkäaikai-
nen tuki- ja liikuntaelinsairaus. 
Lomittajaksi aikovan henkilön on sovel-
luttava fyysisen ja henkisen terveytensä 
puolesta yksintyöskentelyyn, matkatyö-
hön sekä epäsäännölliseen työrytmiin.

Terveystarkastusten sisältöön vaikutta-
vat myös työntekijä ikä, sukupuoli, fysio-
logien tila sekä fyysisen ja psyykkisen 
toimintakyvyn seuraamisen tarve. Ter-
veystarkastus voidaan tehdä työtehtävien, 
työntekijän työkyvyn tai terveydentilan 
muuttuessa. Terveystarkastus voi olla tar-
peen, kun arvioidaan työssä selviytymi-
sen mahdollisuuksia, tai ennen palvelus-
suhteen päättymistä työllistymisen tervey-
dellisten edellytysten selvittämiseksi. 

Terveystarkastuksen perusteella laadi-
taan yhteistyössä lomittajan kanssa 
hänelle henkilökohtainen terveyssuunni-
telma. Suunnitelman tavoitteena on tukea 
lomittajan työssä selviytymistä sekä seu-
rata lomittaja terveyttä ja työkykyä. 
Annettu neuvonta ja ohjaus kirjataan 
terveyssuunnitelmaan.

Neuvonta ja ohjaus

Neuvonta ja ohjaus työterveyttä ja -turval-
lisuutta koskevissa asioissa on tarpeen 
sekä työnantajille että lomittajille, koska 
lomittajilla on paljon työperäisiä sairauk-
sia ja vakavien työtapaturmien riski on 
korkea. Neuvonta ja ohjaus perustuvat 
työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan 
kirjattuihin asioihin. 
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Turvallisten työtapojen opastaminen 
sekä henkilönsuojainten käytön moti-
vointi ovat tärkeitä. Työterveyshuolto 
auttaa käyttötarpeen mukaan käyttäjäl-
leen sopivien henkilönsuojainten valin-
nassa ja opastaa niiden oikeasta käytössä. 
Omaan terveyteensä vaikuttamisen lisäksi 
henkilönsuojainta käyttävä lomittaja on 
hyvänä esimerkkinä maatalousyrittäjille. 
Työnantajan velvollisuutena on hankkia 
käyttötarpeen mukaiset suojaimet lomitta-
jien käyttöön sekä opastaa ja valvoa nii-
den käyttöä.

Lomittaja tarvitsee työssään vuorovai-
kutustaitoja. Henkisesti kuormittavia 
tilanteita työssä voi tarvittaessa purkaa 
oman esimiehen kanssa, työnohjauksessa 
ja tarpeen mukaan myös työterveyshuol-
lon kanssa. Työterveyshuollon tehtäviin 
kuuluu tarvittaessa järjestää työstä tai 
työtilanteista johtuvien psyykkisten reak-
tioiden hallitsemiseksi tarpeellinen neu-
vonta ja ohjaus, esimerkiksi väkivalta- tai 
onnettomuustilanteiden ja niiden jälkihoi-
don varalle.

Työkyvyn tukemiseksi voi työantaja 
järjestää kuntoremonttikursseja. Työter-
veyshuolto osallistuu kurssilaisten valin-
taan ja neuvontaan. Tarvittaessa työter-
veyshuolto ohjaa lomittajia kuntoutuk-
seen. Kuntoutus voi olla työntekijän 
tarpeiden mukaisesti ammatillisesti syven-
tävää lääketieteellistä varhaiskuntoutusta 
(ASLAK®), työkykyä ylläpitävää ja paran-
tavaa valmennusta (TYK) tai todettujen 
oireiden perusteella valittua kuntoutusta.

Ensiapuvalmiuden ohjaaminen on osa 
työterveyshuollon tehtäviä. Työpaikkasel-
vityksen perusteella arvioidaan ensiapu-
valmiuden tarve. Työn luonteen vuoksi 
on suositeltavaa, että jokainen lomittaja 
on saanut ensiapukoulutuksen. Ensiapu-
koulutus voi olla EA-1 -kurssi tai 4-8 tun-
nin hätäensiapukoulutus. Työnantajan 
tulee varustaa lomittajat tarpeellisilla ensi- 
apuvälineillä. 

Neuvonta ja ohjaus ovat tärkeä osa 
työterveyshuollon hyvän työterveyshuol-
tokäytännön mukaista toimintaa. Neuvon-
taa ja ohjausta voidaan toteuttaa sekä 
yksilö- että ryhmäneuvontana. 

Yhteistyö työnantajan, lomittajan ja 
työterveyshuollon kesken

Työterveyshuoltolaissa korostetaan 
yhteistoimintaa työnantajan, työntekijöi-
den ja muiden tahojen kanssa työterveys-
huollon järjestämisessä ja suunnittelussa. 
Yhteistoimintaa voidaan toteuttaa esimer-
kiksi kutsumalla lomituksen edustaja 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon 
yhteistyöryhmän jäseneksi.

Työnantajan tulee laatia työpaikalle 
ohjeet työkyvyn tukemisesta, joissa muun 
muassa kerrotaan miten otetaan puheeksi 
työkykyä edistävät asiat, ja miten tukitoi-
met ja seuranta on järjestetty. Työkyvyn 
tukemisen menettelytavoista sovitaan 
yhdessä työterveyshuollon kanssa. Yli 
kahdenkymmenen henkilön työpaikalla 
on oltava kirjallinen ohjeisto työkyvyn 
hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen 
toimintakäytännöistä. Alle kahdenkymme-
nen henkilön työpaikalla työkyvyn hallin-
nan, seurannan ja varhaisen tuen toimin-
tatavat sovitaan työpaikkakäynnillä ja 
kirjataan työpaikkakäyntiraporttiin. 

Työnantajan on seurattava työnteki-
jöidensä työssä selviytymistä, ja järjestet-
tävä työssä selviytymisen edistämisen 
toimenpiteitä työterveyshuollon ammatti-
henkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. 
Työnantaja ilmoittaa lomittajan sairaus-
poissaolosta työterveyshuoltoon viimeis-
tään, kun poissaolo on kestänyt yhtäjak-
soisesti tai yhteensä 30 päivää viimeisen 
12 kuukauden aikana. Jos lomittajan sai-
raus pitkittyy, työnantaja, työntekijä ja 
työterveyshuolto yhdessä selvittävät työn-
tekijän mahdollisuudet jatkaa työssään. 
Jos työnantaja maksaa palkan työnteki-
jöilleen, on työantaja oikeutettu saamaan 
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samalta ajalta työntekijän sairauspäivära-
han. Sairauspäiväraha on haettava 60 
päivän kuluttua työkyvyttömyyden alka-
misesta Kelalta (Kansaneläkelaitos). 

Työterveyshuollon tehtävänä on arvi-
oida lomittajan jäljellä oleva työkyky, ja 
selvitettävä yhdessä työnantajan ja lomit-
tajan kanssa työhön paluun mahdollisuu-
det. Työterveyslääkäri laatii lausunnon 
lomittajan jäljellä olevasta työkyvystä ja 
mahdollisuuksista jatkaa työssään. Lomit-
taja toimittaa työterveyslääkärin lausun-
non Kelalle viimeistään silloin, kun saira-
uspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Lau-
sunnon toimittaminen on edellytys 
sairauspäivärahan maksamiselle 90 sai- 
rauspäivärahapäivän jälkeen. Tarvittaessa 
järjestetään asiasta yhteisneuvottelu työn-
antajan, lomittajan ja työterveyshuollon 
kesken.

Työnantajaa koskeva tietosuoja 
työterveyshuollossa

Työnantaja saa käsitellä työntekijän terve-
ystietoja vain, jos tiedot on kerätty työnte-
kijältä itseltään tai hänen kirjallisella 
suostumuksellaan. Työterveyshuollossa 
laadittavat todistukset ja lausunnot anne-
taan työntekijälle itselleen, joka toimittaa 
ne työnantajalle tai muulle taholle (esim. 
Kela, vakuutusyhtiö). Lomitusyksikössä 
terveystietoja saavat käsitellä vain nimetyt 
henkilöt, jotka hoitavat työsuhteeseen 
liittyviä tehtäviä. Salassapitovelvollisuus 
koskee heitä sekä työsuhteen aikana että 
sen päätyttyä. 

Lomittajan työnantajalla on oikeus toi-
mittaa työterveyshuoltoon työntekijää 
koskevat lääkärintodistukset, ellei työnte-
kijä ole kieltänyt niitä luovuttamista. 
Lisäksi työnantajalla on velvollisuus 
ilmoittaa työterveyshuoltoon työntekijän 
yli 30 päivän kestävät sairauspoissaolot.

Jos työnantaja asioi työterveyshuollon 
kanssa sähköpostilla, tulee huolehtia siitä, 

että käytössä on riittävän vahva tietojen 
salaus, ja osapuolet voidaan luotettavasti 
tunnistaa. Suojaamattomassa sähköposti-
yhteydessä ei saa lain mukaan lähettää 
arkaluonteisia tai salassa pidettäviä hen-
kilötietoja (mm. terveystietoja). Näitä tie-
toa ei saa välittää salaamattomalla sähkö-
postilla edes työntekijän nimenomaisella 
suostumuksella.

Lisätietoja:
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö maa- 
talousyrittäjien työterveyshuollossa -opas. 
Birgitta Kinnunen, Jukka Mäittälä, Pirjo 
Pulkkinen-Närhi ym., Työterveyslaitos, 
2007. 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
(759/2004).

Sairausvakuutuslaki (1224/2004) ja  
sen muutokset (1113/2005; 156/2010).

Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveys-
huollon periaatteista, työterveyshuollon 
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013. 

Valtioneuvoston asetus kemiallisista  
tekijöistä työssä (715/2001).

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuk-
sista erityistä sairastumisen vaaraa aiheut-
tavissa töissä (1485/2001).

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden 
suojelemisesta melusta aiheutuvilta  
vaaroilta (85/2006).

Valtioneuvoston päätös työntekijöiden 
suojelemisesta työhön liittyvältä biologis-
ten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 
(1115/1993).
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Työsuojelun viranomaisvalvonta

Ylitarkastaja Reijo Kallio Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualue ja tarkastaja Aila Saarentaa, 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualue

Työsuojelun aluehallinto

Työsuojelusäädösten valvonta on sosiaali- 
ja terveysministeriön työsuojeluosaston 
johtamaa viranomaistoimintaa. Kentällä 
tätä toteuttavat aluehallintovirastojen viisi 
työsuojelun vastuualuetta (www.tyo- 
suojelu.fi). Työsuojelun vastuualueen 
(jäljempänä työsuojeluviranomainen) 
toimialueet muodostuvat maakuntajaon 
pohjalta. 

Työsuojeluviranomaisen edustajana 
toimivat työsuojelutarkastajat tekevät työ-
paikoille suunnattuja työsuojelutarkastuk-
sia valvoen näin työsuojelusäädösten ja 
-määräysten noudattamista sekä antavat 
työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kos-
kevaa neuvontaa. Työsuojeluviranomaiset 
toteuttavat myös muun muassa koneiden, 
kemikaalien ja henkilökohtaisten suojain-
ten tuotevalvontaa.

Työsuojeluvalvonta 

Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdis-
tuu pääsääntöisesti työnantajaan, lomituk-
sessa siis maatalouslomituksen paikal-
lisyksikköön, johon valvontakäynnin 
tekee maatalouteen perehtynyt tarkastaja. 
Tarkastuksesta sovitaan yleensä etukä-
teen. Tällöin määritellään tarkastuksessa 
esille otettavat asiat ja tarvittavat asiapa-
perit. Samoin sovitaan, keitä työnantaja 
kutsuu mukaan, ja tehdäänkö tarkastuk-
sen yhteydessä tilakäynti. 

Tarkastuksessa voi tarpeen mukaan 
olla paikalla sekä kunnan työsuojelu- että 
lomitushallinnon organisaatioiden edusta-
jia. Yleensä paikalle kutsutaan myös työn-
tekijöiden edustaja, ellei jo työsuojeluval-
tuutettuna satu olemaan lomittaja. Käsitel-

tävien asioiden mukaan voidaan myös 
työterveyshuollon edustaja kutsua 
mukaan. Työsuojelutarkastus voidaan 
tehdä viranomaisen aloitteesta tai joko 
työnantajan tai työntekijän pyynnöstä. 
Tarkastuksen syy voi myös olla sattunut 
työtapaturma tai todettu ammattitauti.

Työsuojelutarkastuksessa käydään läpi 
edellisen tarkastuksen tarkastuskertomus. 
Samalla todetaan lomittajien tapaturmat ja 
ammattitaudit, sekä pyritään selvittämään 
niihin johtaneet syyt ja löytämään keinot 
niiden ehkäisemiseksi. Tarkastuksessa 
käsitellään myös lomituksessa huomioon 
otettavat uudet säädökset, kuten esimer-
kiksi työturvallisuuslaissa, laissa työsuoje-
lun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu-
yhteistoiminnasta, työaikalaissa, vuosilo-
malaissa, laissa nuorten työntekijöiden 
suojelusta ja työterveyshuoltolaissa sekä 
niiden nojalla annetuista alemmissa sää-
döksissä asetetut velvoitteet.

Tarkastuksen yhteydessä voidaan tut-
kia myös lomittajien työvuorolistat sekä 
käytettävien henkilökohtaisten suojainten 
laatu ja merkinnät. Tarkastuksen koh-
teena ovat myös lomittajien perehdytys-, 
työnopastus- ja yhteydenpitojärjestelmä, 
työssä käytettävät kemikaalit ja niiden 
käyttöturvallisuustiedotteet, väkivallan 
uhka, ensiapuvalmius ja työkykyä ylläpi-
tävät toiminnat. Tarkastuksessa käsitel-
lään myös lomittajien esimiesten tehtäviin 
kuuluvaa työympäristön ja työtapojen 
turvallisuuden valvontaa.

Työolosuhdekartoitus
Lomitettavien maatilojen työympäristö 
vaihtelee suuresti. Työsuojelutarkastuk-
sella selvitetään, kuinka hyvin työnantaja 
on tietoinen lomittajien työolosuhteista 
tiloilla, tutkimalla lomitushallinnon käy-
tössä oleva menetelmä tilojen työolosuh-
teiden kartoittamiseksi. Keskustelussa 
käsitellään tilakartoitukseen liittyviä 
ongelmia. Kartoituksen tulee kattaa olo-
suhteissa tapahtuvat muutokset, ottaen 
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huomioon vuodenaikojen vaihtelujen 
aiheuttamat tekijät. Työolosuhdekartoitus 
on syytä rajata koskemaan vain lomittajan 
työolosuhteita. Kartoituksen tekemisessä 
voi olla hyötyä yhteistyöstä työterveys-
huollon kanssa.

Kartoituksessa tehdystä riskien arvioin-
nista tulee antaa viljelijälle kirjallinen 
dokumentti. Yhteydenpidossa tilalle tulee 
pyrkiä rakentavaan yhteistyöhön lomitta-
jan työn tekemiseksi entistä turvallisem-
maksi. Kartoituksessa pyritään määrittele-
mään suoritettavat toimenpiteet ja aika-
taulu, mikäli vakavia puutteita ilmenee tai 
korjaustoimenpiteet ovat myöhästyneet. 
Joissakin tapauksissa voidaan joutua har-
kitsemaan rajoituksia lomittajapalvelujen 
myöntämiselle. Kartoituksen tekijä laatii 
kartoituksesta pöytäkirjan, jossa annetaan 
tarpeelliset ohjeet mahdollisesti havaittu-
jen epäkohtien korjaamiseksi.

Tarkastus maatilalla
Tarkastus maatilalle voidaan tehdä joko 
viranomaisen tai lomitushallinnon aloit-
teesta. Lomittaja voi kieltäytyä tekemästä 
vaaralliseksi kokemaansa työtä. Mikäli 
lomittaja on kieltäytynyt tai työsuojeluval-
tuutettu on kieltänyt työsuojelun valvon-
talain perusteella lomittajaa tekemästä 
vaarallista työtä, tai muissa epäselvissä 
tapauksissa lomatoimiston ja viljelijän 
välillä ei päästä yhteisymmärrykseen olo-
suhteiden turvallisuustasosta, voivat osa-
puolet pyytää työsuojelutarkastajan 
mukaan tilakäynnille. Tällöin tarkastaja 
määrittelee tarkoituksenmukaisen turval-
lisuustason puolueettomasti perustaen 
ratkaisunsa vallitsevaan normistoon. 

Myös lomittajalle sattuneen vakavan 
työtapaturman johdosta työsuojelutarkas-
taja pyydetään kyseiselle tilalle, jossa 

tarkastus tehdään yleensä yhdessä tapah-
tunutta tutkivan poliisin kanssa. Tutki-
muksessa selvitetään tapaturmaan johta-
neet tekijät, ja kirjoitetaan tapaturmase-
lostus. Mikäli tutkinnassa havaitaan 
tapaturman johtuneen vakavista puut-
teista ja laiminlyönneistä, voi tapaus 
edetä oikeuskäsittelyyn.

Lomittajan työkyky
Tarkastustilaisuudessa pyritään muodosta-
maan myös kokonaiskuva kunnan lomit-
tajien työskentelyolosuhteista, työtyytyväi-
syydestä ja työssä jaksamisesta. Käytän-
nön esimerkein tehdään selväksi, kuinka 
vastuut jakautuvat työsuojelun osalta eri 
tahojen kesken. Tavoitteena on lomittajien 
sijoittaminen kunkin henkilökohtaisia 
ominaisuuksia vastaaville tiloille. Näin 
vahvistetaan työssä viihtymistä, vähenne-
tään tapaturmariskejä ja ylläpidetään 
Nolla -tapaturman tavoitetta. Tavoitteen 
saavuttamiseksi tulee lomituksen paikal-
lisyksikössä olla ajan tasalla olevat tiedot 
kunkin lomittajan työkyvystä, lomitetta-
vien tilojen työolosuhteista ja selkeä toi-
mintaohjelma asioiden hallitsemiseksi.

Lomittajien työkyvyn arvioimisessa on 
työterveyshuollolla tärkeä merkitys. Paikal-
lisyksikön ja työterveyshuollon yhteyden-
pidon tulee olla tiivistä ja luottamuksel-
lista. Arviointi on tehtävä säännöllisesti, ja 
siinä on huomioitava ammatillisen päte-
vyyden säilyminen, ja toisaalta ikääntymi-
sen tuomat muutokset työkykyyn. Mikäli 
lomittajan työkyvyssä tai ammattitaidossa 
ilmenee puutteellisuuksia, on paikallisyk-
sikön viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin lomittajan ammattitaidon ja 
työkyvyn palauttamiseksi. Toimenpide voi 
olla kuntouttaminen, kouluttaminen tai 
työn apu- ja suojavälineiden osoittaminen.



Työturvallisuuskeskus     81

Muu lomitustyön asiantuntijatuki

MELA maatalousyrittäjien 
hyvinvointia tukemassa 

Pia Lahin, Mela 

Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apura-
hansaajien sosiaaliturvaa kattavasti. Mela 
huolehtii asiakkaidensa lakisääteisistä 
työeläke- ja työtapaturmavakuutuksista. 
Se hoitaa myös vapaa-ajan tapaturmava-
kuutusta, ryhmähenkivakuutusta, luopu-
mistukea, Mela-sairauspäivärahaa, maata-
louslomitusta ja antaa työturvallisuus- 
opastusta. 

Melan laatima työhyvinvointiohjelma 
tähtää terveiden työvuosien lisäämiseen. 
Avainasemassa tässä työssä ovat maata-
lousyrittäjien työterveyshuolto, lomitus-
palvelut, kuntoutus sekä työturvallisuu-
den ja työssä jaksamisen asiantuntijapal-
velut. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä 
ylläpitävä toiminta sekä hyvinvointipalve-
lujen yrittäjäkohtaisuus korostuvat 
ohjelmassa.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto
Maatalousyrittäjien työterveyshuolto aut-
taa yrittäjiä ylläpitämään ja parantamaan 
työkykyään, ehkäisemään työperäisiä 
sairauksia ja ohjaa tarvittaessa kuntoutuk-
seen. Hyvä terveys ja siitä huolehtiminen 
ovat olennainen osa maatalousyrityksen 
riskien hallintaa.

Mela edistää maatalousyrittäjien hyvin-
vointia tiedottamalla työterveyshuoltopal-
velujen hyödyistä ja kannustamalla heitä 
liittymään työterveyshuoltoon. Työter-
veyshuoltoon liittynyt asiakas saa asian-
tuntijapalveluiden lisäksi alennusta 
MATA-työtapaturmavakuutusmaksusta. 

Merkittävä osa yrittäjän työterveyshuol-
toa ovat tilakäynnit. Maatalouden työym-
päristöön kuuluu monia vaara- ja kuormi-
tustekijöitä. Tilakäyntien avulla saadaan 
selville työolosuhteiden terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheuttamat vaarat. Melan 

ylläpitämään tilakäyntirekisteriin kerätään 
tietoja keskeisistä työolojen terveysvaa-
roista ja toimenpide-ehdotuksista niiden 
korjaamiseksi.

Yrittäjän suostumuksella lomahallinto ja 
paikallinen työterveyshuollon toimija voi-
vat sopia yhteisistä tilakäynneistä. Laaja-
alaisesta asiantuntemuksesta hyötyvät 
kaikki osapuolet. Turvallinen ja terveelli-
nen työympäristö on tärkeä niin yrittäjälle 
kuin lomittajalle. Yhteistyö lomahallinnon 
kanssa liittyy tilan työolosuhteiden arvi-
ointiin siltä osin, kun ne koskevat sekä 
maatilan yrittäjää että lomittajaa. 

Lomituspalvelut
Lomituspalvelut ovat keskeinen tuki yrit-
täjien työssä jaksamiselle. Mela edistää 
yrittäjien, lomituspalvelujen hallinnon ja 
lomittajien välistä vuoropuhelua aktivoi-
malla yhteistoimintaryhmien toimintaa. 
Mela huolehtii, että lomituspalveluja käyt-
täville tiloille tehdään palvelusuunnitel-
mat säännöllisesti. Paikallisyksiköitä kan-
nustetaan huolehtimaan lomittajien kou-
lutuksesta ja riittävästä perehdytyksestä 
tilojen töihin. 

Kuntoutus
Melan hoitamaa MYEL -kuntoutusta voi 
saada, jos yrittäjän työkyky on uhattuna 
sairauden tai vamman vuoksi. Melan on 
kuntoutettava tapaturman uhri tai ammat-
titautiin sairastunut niin pitkälle kuin 
mahdollista. Kuntoutustarve arvioidaan 
työterveyshuollossa koskien myös Kelan 
hoitamaa kuntoutusta.

Melan työturvallisuus- ja 
työhyvinvointityö
Melan työturvallisuustyön tavoitteena on 
ennaltaehkäistä ja vähentää maatalous-
yrittäjien tapaturmia ja ammattitauteja. 
Mela tuottaa ja jakaa maatilan työturvalli-
suuteen liittyvää tietoa kattavasti. 

Mela järjestää varhaisen välittämisen 
koulutuksia ja hyvinvointipäiviä yrittäjille 
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ja heidän sidosryhmilleen. Varhaisen 
välittämisen malli on tarkoitettu tuke-
maan maatalousyrittäjiä työssä selviytymi-
sessä sekä auttamaan tilan toimintaa 
uhkaavissa ongelmissa. Tarkoitus on roh-
kaista auttajaa, esimerkiksi lomahallinnon 
edustajaa, ottamaan puheeksi havaitsemi-
aan merkkejä henkisestä kuormittumi-
sesta tai muutoksista tilan toiminnassa.

Puheeksi ottamisen jälkeen toimenpi-
teistä sovitaan yrittäjän ehdoilla. Viimei-
senä vaiheena mallin toimintaketjussa on 
seuranta, jolloin varmistetaan avun 
perillemeno.

Mela-asiamiehistä osa toimii työturvalli-
suusasiamiehinä, jotka luennoivat työtur-
vallisuudesta ja työhyvinvoinnista paikalli-
sissa tilaisuuksissa. Asiamiehet vastaavat 
suojainnäyttelyistä, joihin voi tutustua 

maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa hoi-
tavissa yksiköissä tai terveyskeskuksissa. 

Lisätiedot: www.mela.fi > 
työhyvinvointi.

Hyvinvoinnin tueksi  
– kuntoremonttikurssi
Voimia tilan arkeen -kuntoremonttikurssi 
on tarkoitettu kaikille työkykyisille ja 
työikäisille maatalousyrittäjille. Tavoit-
teena on yrittäjien kokonaisvaltainen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Kurssiin sisältyy kolmen päivän mittainen 
aloitusjakso ja samanmittainen seuranta-
jakso. Ohjelmaan sisältyy muun muassa 
kunnon mittausta, terveysliikuntaa, työer-
gonomiaa ja voimavaroja elämään -luento. 
Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon 
kautta.
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Maaseudun tukihenkilöverkko
Maaseudulla toimii oma tukihenkilö-
verkko, josta saa vapaaehtoistukea ja 
-apua vaikeissa elämäntilanteissa. Tukihen-
kilö auttaa silloin, kun on tarve keskustella 
mieltä askarruttavista asioista toisen ihmi-
sen kanssa. Keskustelu tukihenkilön 
kanssa on ehdottoman luottamuksellista. 
Lisätietoa tukihenkilöverkon toiminnasta 
ja tukihenkilöiden yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta www.tukihenkilo.fi.

MTT:n työturvallisuuteen liittyvä 
tutkimus-, kehitys- ja testaustyö 

Marja Kallioniemi, MTT

MTT eli Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus toimii maa- ja metsätalousmi-
nisteriön alaisuudessa. Tutkimuksen kes-
kiössä on ruokajärjestelmän vastuullisuus, 
kilpailukyky ja luonnonvarojen kestävä 
hyödyntäminen. Tieteellinen yhteistyö on 
verkottunut niin koti- ja ulkomaisten yli-
opistojen, tutkimuslaitosten, kuin alan 
yritysten, järjestöjen, oppilaitosten sekä 
viranomaisten kanssa. 

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloit-
tavaan Luonnonvarakeskukseen yhdiste-
tään Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuskeskus RKTL, Maa- 
ja metsätalousministeriön tietopalvelukes-
kus Tike sekä MTT. Luonnonvarakeskuk-
sen yhteinen tavoite on biotalouden 
kehittäminen sekä siihen pohjautuvan 
hyvinvoinnin rakentaminen. 

MTT tutkii ja kehittää maa- ja metsäta-
louden työturvallisuutta tutkimushankkei-
den, koneisiin ja laitteisiin liittyvän mit-
taus- ja testaustoiminnan sekä standardi-

sointityön avulla. Vuonna 2013 meneillään 
olevat tutkimushankkeet ovat paneutu-
neet muun muassa 
• ulkomaisen työvoiman työ- 

turvallisuuteen ja -terveyteen  
maatiloilla Pohjoismaissa, 

• työvoiman ja -määrän hallintaan jaksa-
misen sekä hyvinvoinnin turvaajina, 

• maatilarakentamisen työturvallisuuteen, 
• työturvallisuusneuvonnan vaikutuksiin 

hevostaloudessa sekä 
• maatalousyrittäjien työurien pidentä- 

miseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. 
MTT Asiakasratkaisujen palveluihin 

sisältyy kasvinsuojeluaineiden testauspal-
velu. Tällöin tutkitaan aineiden biologista 
tehokkuutta, käyttökelpoisuutta sekä kas-
vinsuojeluaineiden jäämiä. Kasvinsuojelu-
aineita testataan maan eri puolilla. 

MTT Vakolassa Vihdissä tehdään mit-
taus- ja testauspalveluita kuten 
• koneiden ja laitteiden pakkaskokeita, 
• työkoneiden tärinämittauksia, 
• ohjaamorakenteiden lujuuskokeita, 
• melumittauksia sekä 
• traktoreiden tyyppihyväksyntätestejä. 

MTT Vakola tarkastaa koneita ja antaa 
lausuntoja koneiden vaatimustenmukai-
suudesta. MTT Vakola on niin sanottu 
ilmoitettu laitos tietyille EY-tyyppitarkas-
tettaville konetyypeille. Mittaukset, testa-
ukset ja tarkastukset pohjautuvat standar-
deihin. Keskeisimmät mittaukset on 
akkreditoitu Finasin eli Finnish Accredita-
tion Service toimesta. MTT Vakola on 
Suomen Standardisoimisliiton (SFS) toimi-
alayhteisö traktoreiden sekä maatalous- ja 
metsäkoneiden alalla.
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Tapauskuvauksia sattuneista tapaturmista  
ja ohjeita niiden välttämiseksi

• Vahingoittunut lomittaja oli ottamassa 
tuorerehua siilosta. Siilon keskeltä oli 
rehua jo aikaisemmin otettu muita 
osien enemmän, jolloin keskelle siiloa 
oli syntynyt syvä kuoppa. Lomittaja oli 
horjahtanut kuoppaan ja pudotessaan 
syvänteeseen oli satuttanut selkänsä 
johonkin kovaan montun pohjalla, 
ilmeisesti nosturiin. Seurauksena oli 
selkänikaman murtuma.

Vahingon välttämiseksi olisi työn-
tekijä pitänyt paremmin perehdyttää 
työhönsä, ja käydä mahdolliset vaa-
ratekijät läpi ennen työn aloittamista. 
Perehdyttämiseen tulisi käyttää riittä-
västi aikaa, ja sen yhteydessä tulee 
korostaa myös huolellisuuden 
merkitystä.

• Lomittaja oli hakenut tuorerehua trak-
torin etukuormaajalla. Peruuttaessaan 
ruokintapöydällä hän oli noussut seiso-
maan nähdäkseen paremmin. Tällöin 
lypsykoneen alipaineputki osui vahin-
goittuneen takaraivoon ja painoi pään 
hytin reunaa vasten. Seurauksena oli 
pahoja vammoja kasvoihin.

Varsinainen syy tapaturmaan oli 
traktorin ohjaamon lasien huurtumi-
nen lämpimässä ja kosteassa nave-
tassa. Vastaavanlaisten tapaturmien 
estämiseksi olisi traktorin ohjaamon 
tuulilasin ja mahdollisesti muidenkin 
lasien oltava avattavia, liikuttaessa 
pakkassäällä kylmästä ulkoilmasta 
lämpimään navettaan. Myös ohjaa-
mon lämmityslaitteen tehoon ja kun-
toon olisi kiinnitettävä huomiota. 
Lomittajalla tulee olla myös taito ja 
lupa ajaa traktoria.

• Lomittaja oli puhdistanut sikalan lanta-
käytävän käsikolalla 50x50 cm:n 
aukosta lantakuiluun, jossa puristin 
työnsi sen edelleen lantalaan. Käytävän 
puhdistuksen jälkeen lomittaja jätti 
teräksisen luukun auki, seuratakseen 

puristimen toiminta samalla kun levit-
täisi käytävälle kuivikkeita. Kävelles-
sään kohti aukkoa lomittaja liukastui 
istualleen ja molemmat jalat luiskahti-
vat aukkoon. Hän ehti nostaa toisen 
jalkansa pois aukosta, mutta toisen 
puristin leikkasi nilkasta poikki. Yksi 
työskennellyt lomittaja onnistui raahau-
tumaan … ja sai hälytettyä apua.

Tapaturman välttämiseksi on 
lomittajaa huolellisesti perehdytet-
tävä koneen käyttöön ja varoitettava 
sen vaaroista. Tapauksessa korostui 
lattioiden puhtauden ja lattian pinta-
materiaalin liukastumattomuuden 
merkitys. Vakavien tapaturmien ja 
sairastumisen varalta yksin työsken-
neltäessä tulee hälytysjärjestelmän 
olla järjestetty.

• Lomittajalta jäivät päivän työtunnit 
vajaaksi, koska lomansaaja teki itse 
suuren osan navettatöistä. Saadakseen 
työtuntinsa täyteen lomittaja suostui 
sirkkelöimään pellolta kerättyjä juura-
koita polttopuuksi. Sirkkeli oli talon 
vanhanisännän itsensä tekemä, eikä 
kaikilta osin täyttänyt turvallisuusvaati-
muksia. Juurakot olivat hankalia käsi-
tellä käyrän muotonsa vuoksi. Katkais-
tessaan tällaista käyrää juurakkoa, tart-
tui se kiinni terään, joka pysähtyi. 
Yrittäessään irrottaa puuta terästä, 
lähtikin terä yllättäen pyörimään. 
Samanaikaisesti lomittajan käsi kos-
ketti terää sillä seurauksella, että käm-
menen lihaksia ja jänteitä vaurioitui 
pysyvästi. Hovioikeus tuomitsi viljeli-
jän vastuullisena maksamaan lomitta-
jalle korvauksia.

Vastaavanlaisten tapaturmien vält-
tämiseksi on koneiden ja laitteiden 
oltava työturvallisuusmääräysten 
mukaisessa kunnossa, eikä lomitta-
jalle saa osoittaa muuta kuin hänen 
kykyjensä ja valmiuksiensa mukaista 
työtä. Työnjohdon ja isäntäväen tulee 
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ennakkoon keskustella töiden sisäl-
löstä ja työturvallisuusvaaroista. 
Lomittajalla tulee olla valmiuksia ja 
uskallusta kieltäytyä ns. vaarallisista 
töistä, joksi juurakoiden sirkkelöinti 
voidaan myös katsoa kuuluvaksi.

• Vahingoittunut lomittaja oli aamulla 
mennyt hakemaan lehmiä lypsylle. 
Laitumella oli myös kaksi lihasonnia, 
joista toinen hyökkäsi lomittajan päälle 
ja pyöritti tätä sarvillaan pitkin maata. 
Tapaturmassa lomittajalta murtui kaksi 
kylkiluuta. Lisäksi hän sai ruhjeita 
ympäri kehoa.

Lypsykarja tulee pitää erillään 
muusta karjasta. Isäntäväen ja mah-
dollisten muiden lomittajien tulee 
ilmoittaa, jos jotakin tavallisuudesta 
poikkeavaa havaitaan eläinten käyt-
täytymisessä. Lomitustoiminnan alka-
essa tulee aina käydä isäntäväen 

kanssa keskustelu mahdollisista 
muutoksista tilalla valitseviin nor-
maaleihin olosuhteisiin.

• Hakiessaan paalattuja olkia navetan 
parrelta puinen ajosilta lomittajan alla 
petti. Sylissään 10 kilon olkipaali lomit-
taja putosi kainaloitaan myöten ajosil-
taan syntyneeseen aukkoon. Seurauk-
sena oli kylkiluun murtuma, lihasvam-
moja ja mustelmia.

Portaat, ajosillat ja siltojen raken-
teet tulee tarkistaa säännöllisesti ja 
tarvittaessa ne tulee korjata kuntoon. 
Varsinkin puurakenteiset, maata vas-
ten tai muuten kosteudelle alttiina 
olevat rakenteet vaativat erityistä 
tarkkaavaisuutta. Lomittajien työtur-
vallisuuden kannalta on olennaista, 
että työntekijä saa riittävästi tietoa jo 
ennakolta maatilan olosuhteista ja 
mahdollisista tapaturmavaaroista.
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Oikeustapauksia

• ”Lomittaja oli ryhtynyt korjaamaan 
epäkunnossa olevan lannanpoistoko-
neen vaijeria, jolloin etusormi oli jäänyt 
käynnissä olleen koneen vaijerin ja sen 
käyttökelan väliin ja katkennut.

Käräjäoikeus tuomitsi viljelijän 
työturvallisuuslain säännösten rikko-
misesta ja ruumiinvamman tuottami-
sesta sakkoihin.”

• ”Lomittaja oli pudonnut tuorerehusäili-
öön johtavilta tikkailta ja loukkaantu-
nut lievästi. 

Työturvallisuuslain 8 §:n mukai-
sen työpaikan jatkuvan seurannan 
yhteydessä lomitusta hoitava paikal-
lisyksikkö oli aikaisemmin huomaut-
tanut isäntää tikkaiden 
vaarallisuudesta.

Lomitusta hoitava paikallisyksikkö 
eväsi viljelijältä lomitusavun, kunnes 
tuorerehun käsittelyn turvallisuus oli 
varmistettu.”

• ”Lomittaja kieltäytyi sijaisapulomituk-
sen tekemisestä. Myös lomitusta hoi-
tava paikallisyksikkö eväsi lomittaja-
avun, koska työpaikka ei vastannut 
työturvallisuuslain vaatimuksia ja työ 
oli liian raskasta.

AVI vahvisti lomitusta hoitavan 
paikallisyksikön päätöksen, josta 
viljelijä valitti eduskunnan oikeus-
asiamiehelle. Päätös pysyi 
muuttumattomana.”

• ”Kunnan lomittajat kieltäytyivät lomi-
tuksesta, koska viljelijä vahti työtä ja 
huomautteli siitä.

Lomitusta hoitava paikallisyksikkö 
pyysi asiasta työsuojelutoimiston 
kannanottoa. Työsuojelutoimisto 
edellytti lausunnossaan, että lomitta-
jalle on annettava työrauha. Muussa 
tapauksessa lomitusta hoitava paikal-
lisyksikkö on oikeutettu epäämään 
lomituksen.”



Oikeustapauksia
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Maatalouslomittajan  
työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Tässä oppaassa painotetaan ennakoivaa 
työturvallisuustoimintaa, vaarojen enna-
koivaa tunnistamista sekä kiinteää yhteis-
työtä lomittajan, lomituspalveluja käyttä-
vän maatalousyrittäjän sekä lomittajan 
esimiehen kesken. Olennaista on, että 
työtä, työoloja ja työvälineistä sekä niiden 
käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot ovat 
jatkuvasti ajan tasalla ja ne välitetään 
myös lomittajan tiedoksi ja käyttöön. Näi-
den pohjalle rakentuu myös maatalous- 
lomittajien terveys, turvallisuus ja hyvin-
vointi työssä, siis työhyvinvointi.

Lomitustyö maatilalla sisältää jatkuvasti 
muuttuvia ja haasteellisia tilanteita myös 
työsuojelun näkökulmasta vaaroineen, 
haittoineen, mutta myös haasteineen, 
mahdollisuuksineen sekä mielekkäine 
työtehtävineen. Tämä opas tarjoaa tukea, 
tietoa ja työvälineitä ennakoivaan vaaro-
jen tunnistamiseen sekä niiden ennakoin-
tiin ja samalla hyvien, toimivien ja turval-
listen työtapojen kehittämiseen sekä nii-
den soveltamiseen käytännön työssä. 


