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Tämä opas käsittelee golfkenttien työn-
tekijöiden työturvallisuutta. Olitpa alan 
konkari tai ensimmäistä kesää kentällä 
töissä, suosittelemme, että luet oppaan 
aina kauden alussa. 

Työturvallisuuden, -suojelun ja -hyvin-
voinnin edistämisen kannalta on tärkeää, 
että työnantaja ja työntekijät tekevät 
hyvää yhteistyötä.

Kokonaisvastuu ja päätösvalta työ- 
turvallisuudesta ja toteutettavista toimen-
piteistä on golfkentän toimitusjohtajalla 
tai toiminnanjohtajalla. Lainsäädäntö  
määrittelee työnantajan ja työntekijän 
yleiset ja yhteistoimintavelvollisuudet. 

Työturvallisuus on kaikkien työn- 
tekijöiden vastuulla, joten jokaisen työn-
tekijän velvollisuus on ilmoittaa havaitse-
mistaan turvallisuusriskeistä lähimmälle 
esimiehelleen.

Golfkentillä työtapaturmat liittyvät 
usein koneiden ja laitteiden käyttöön, 
mutta myös kemikaaleja käsiteltäessä voi 
sattua vahinkoja, pelaajien pallot voivat 
harhautua kauas väyliltä ja väärät työ-
asennot voivat aiheuttaa rasitusvammoja.  

Työturvallisuuteen liittyvät ohjeet on 
luotu työtapaturmien ja vahinkojen 
vähentämiseksi. Tärkeää on työtehtävien 
suunnittelu, riskien ennakointi ja haasta-
vien työtilanteiden harjoittelu ohjatusti. 
Oikea asenne, työrytmi, työtahti ja työtapa 
auttavat välttämään vahinkoja.

Hyvällä työpaikalla turvallisuusasiat 
ovat kunnossa. Huolellinen perehdytys 
työtehtäviin luo pohjan työturvallisuu-
delle. Jos olet epävarma siitä, miten sinun 
tulee toimia, kysy neuvoa! Jos näet  
jonkun työskentelevän työturvallisuutta  
riskeeraten, opasta häntä!

Työsuojeluvastuu on kaikilla
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Golfkentillä panostetaan vahvasti asiak-
kaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen. 
Turvallisuus lähtee aina vaaratilanteiden 
tunnistamisesta ja mahdollisten riskien 
arvioinnista. 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että 
työnantaja selvittää ja tunnistaa työ- 
tehtävistä, -tilasta, -ajasta, -ympäristöstä ja 
-olosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaarate-
kijät. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan 
poistaa on työnantajan arvioitava niiden 
merkitys työntekijöiden turvallisuudelle 
ja terveydelle ja pohdittava, miten 
vahingot ovat vältettävissä.

Työn riskien arviointi antaa kokonais-
kuvan työpaikan työturvallisuuden ja 
työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. 
Selvittämällä vaaratekijät ja arvioimalla 
riskit varmistetaan turvallinen työympä-
ristö ja terveelliset työolot. Näin tuetaan 
myös henkilöstön hyvinvointia.

Työn riskien arviointi on jatkuvaa 
toimintaa. Riskien arviointia tarvitaan 
muutostilanteiden yhteydessä kuten 
toiminnan laajentuessa, organisaation 
uudelleenjärjestelyjen, toimitilojen 
remontin, uusien koneiden käyttöönoton 
tai henkilöstömuutosten yhteydessä.

Säännöllisesti toteutettavan kokonais-
valtaisen vaarojen tunnistuksen rinnalla 
työpaikalla on tärkeää olla myös toiminta-
tapa päivittäiseen turvallisuushavaintojen 
tekemiseen.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
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Työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, 
että työntekijä osaa tehdä työnsä oikein 
ja turvallisesti, omaa ja muiden terveyttä 
vaarantamatta. Työnsä aloittavalle uudelle 
työntekijälle on järjestettävä golfkeskuk-
sessa kattava opastus tuleviin työtehtäviin 
ja perehdytys työpaikkaan. Tavoitteena 
on, että työntekijällä on riittävä osaaminen 
työtehtäviensä hoitamiseen. 

Perehdyttäminen alkaa työhönotosta, 
jossa käydään läpi golfkeskukseen, sen 
toimintaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat. 
Lisäksi töihin perehdytetään golfkentän 
eri työpisteissä, konehalleissa, varastoti-
loissa ja klubitalossa. Osana perehdytystä 
käydään läpi, miten suojavälineitä, henkilö-
suojaimia ja suojavaatetusta käytetään oikein. 

Golfkeskuksissa työntekijän on oman 
turvallisuutensa lisäksi huolehdittava 
myös asiakkaiden turvallisuudesta.  
Turvallisuutta edistää työntekijöiden ja 
asiakkaiden hyvä yhteistyö ja toistensa 
huomioon ottaminen.

Jokaisella golfkeskuksella on hyvä olla 
perehdyttämissuunnitelma. Perehdyttä-
minen on myös tärkeä osa työpaikan 
työsuojeluohjelmaa.

Nuoret työntekijät

Golfkentillä työskentelee kauden aikana 
paljon nuoria. Alle 18-vuotiaita työnteki-
jöitä koskee erityslainsäädäntö. 

Työhön saa ottaa 14 vuotta täyttäneen 
(tai samana vuonna täyttävän) henkilön 
enintään puoleksi koulun loma-ajasta. 
Loma-aikana alle 15-vuotiaan työaika saa 
olla enintään seitsemän tuntia vuorokau-
dessa ja 35 tuntia viikossa. Nuorille 
sopivan kevyeksi työksi katsotaan esimer-
kiksi asiakaspalvelu tai avustavat tehtävät 
vaikkapa kentällä tai kahvilassa. Muuhun 
työhön saa ottaa 15 vuotta täyttäneen, 
oppivelvollisuutensa suorittaneen henkilön. 

Työturvallisuutta mietittäessä kannattaa 
panostaa nuorten työntekijöiden osalta 
turvallisiin työtapoihin. Tutkimuksen 
mukaan alle kaksi vuotta palveluksessa 
olleet työntekijät joutuvat 1,2–1,3 kertaa 
todennäköisemmin onnettomuuteen kuin 
työtekijät keskimäärin. 18–24-vuotiaiden 
ikäryhmässä onnettomuusriski on 
1,4-kertainen keskiarvoon verrattuna. 

Työhön perehdyttäminen
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Vapaaehtoinen lisäkoulutus

Työturvallisuuskortti
Työturvallisuuskorttikoulutus on päivän 
mittainen koulutus, joka antaa perustiedot 
työympäristön vaaroista ja työsuojelusta 
työpaikalla.

Ensiapukoulutus
Työnantaja voi järjestää henkilöstölleen 
ensiapukoulutusta työterveyshuollon 
kanssa, jos työterveyshuollossa työsken-
telee pätevä ensiapuopettaja. Vaihtoehtoi-
sesti kurssin voi tilata Suomen Punaiselta 
Ristiltä tai muulta ensiapukoulutusta 
tarjoavalta taholta. Ensiapukoulutuksissa 
noudatetaan Suomen Punaisen Ristin 
suosituksia. Koulutus tapahtuu pääosin 
käytännön harjoituksia tehden. Sisällöissä 
otetaan huomioon kohderyhmä ja osallis-
tujien erityistarpeet. Työntekijät voivat 
myös oma-aloitteisesti hakeutua ensiapu-
kursseille, joita useat kansalaisjärjestöt 
järjestävät.

Tulityökortti
Tulityökortti on Suomen pelastusalan 
keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määrä-
aikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus 
tulitöiden tekemiseen. Tulityöt ovat palo-
vaaran aiheuttavia töitä. Näitä ovat 
esimerkiksi työtehtävät, joissa käytetään 
liekkiä tai joista syntyy kipinöitä. Kortti 
hankitaan ja määräajan ylittäneet kortit 
uusitaan päivän mittaisilla tulityökursseilla.

Kasvinsuojelutodistus
Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvin-
suojeluaineiden osto ja käyttö on edellyt-
tänyt kasvinsuojelututkinnon suoritta-
mista marraskuusta 2015 lähtien. Kasvin-
suojeluainetutkinto tarvitaan ostettaessa 
ja käytettäessä ammattikäyttöön tarkoitet-
tuja kasvinsuojeluaineita tai jos kasvin-
suojeluaineiden käyttö on ammattimaista. 
Lisäksi on suositeltavaa, että ruiskutus-
päätöksen tekijä ja alan neuvojat suorit-
tavat tutkinnon. Ammattikäyttöön hyväk-
syttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa 
ostajan pitää esittää tutkintotodistus. 
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Työtilat

Hyvä työympäristö on tarkoituksen-
mukainen, turvallinen, terveellinen ja 
viihtyisä. Erityisen tärkeää on työtilojen 
toimivuus, järjestys ja siisteys. 

Hyvä järjestys työpaikalla ehkäisee 
tapaturmia ja materiaalivahinkoja, 
parantaa tavarankulun sujuvuutta, antaa 
hyvän kuvan golfkeskuksesta ja parantaa 
asiakastyytyväisyyttä. 

Pitämällä työtilat siistinä myös helpo-
tetaan työntekoa. Työtilat tulee suunni-
tella ja järjestää niin, että tarpeellisille työ- 
välineille ja tavaroille on toimivat paikat. 

Golfkeskuksella tulee olla jätehuollosta 
ohjeistus, joka käydään läpi perehdytyksen 
yhteydessä.

Henkilöstötilat
Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä on oltava työntekijöiden käytettävissä 
työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden 
lukumäärä huomioon ottaen seuraavat 
henkilöstötilat: 

•	Riittävät ja asianmukaisesti varustetut 
pukeutumis- ja vaatesäilytystilat. Niiden 
tulee olla työntekijöiden määrään 
nähden riittävän tilavia ja helposti 
käytettävissä. Henkilökohtaisille tava-
roille tulee olla lukittava säilytystila. 
Riittävät ja asianmukaisesti varustetut 
peseytymistilat. Näiden tulee olla 
pukeutumistilojen välittömässä yhtey-
dessä, tai tilojen välillä on oltava 
helppo kulkuyhteys.  

•	Mahdollisuus tarvittaessa kuivattaa 
työvaatteet ja -jalkineet hyvin ilmastoi-
dussa kuivatustilassa työpäivän jälkeen 
seuraavaa työpäivää varten. Tarkoituk-
seen sopivat riittävän suuri, tehokkaasti 
tuuletettu kuivaushuone tai riittävällä 
lämmitys- ja tuuletusteholla varustetut 
kuivauskaapit.

•	Henkilöstön käyttöön tarkoitettu riittävä 
ja asianmukainen ruokailutila, joka tulisi 
hygienia- ja terveysvaatimusten vuoksi 
varata ja sisustaa yksinomaan ruokailua 
varten. Työntekijöiden mukanaan 
tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja 
lämmittämistä varten tarvitaan asianmu-
kaiset laitteet. 

•	 Lepohuone, jossa työtekijä voi levätä 
esimerkiksi taukojen aikana. Vähimmäis- 
ratkaisuksi riittää oleskelutila, jossa voi 
viettää tauot ja odotusajat. 

•	Asianmukaisesti varustetut wc-tilat. 
Yleisölle tarkoitettuja wc-tiloja ei 
yleensä pidetä riittävinä työntekijöiden 
käyttöön. Jos työntekijät työskentelevät 
syrjäisillä työpaikoilla, jossa ei ole 
sopivaa vesijohtojärjestelmää,  
järjestetään kemiallinen wc. 

Työympäristö
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Henkilöstötilojen toteutukseen vaikuttaa 
työn luonne, työntekijöiden siirtyminen 
työkohteesta toiseen ja työntekijöiden 
määrä.

Henkilöstötiloissa tulee kiinnittää 
huomiota poistumis- ja kulkuteiden  
järjestelyyn, pintamateriaalien ja kalusteiden 
kulutuskestävyyteen sekä helppoon siivot-
tavuuteen. 

Konehallit ja varastotilat
Konehalleissa ja varastotiloissa säilytetään 
työvälineitä ja -koneita. Tilojen on oltava 
riittävän kokoiset, ja ne tulee pitää hyvässä 
järjestyksessä ja siisteinä. 

Työtilat ovat usein pölyiset. Esimerkiksi 
ruohonleikkureiden teroituskoneet tuovat 
ilmaan pölyä. Laitteet tulee suojata huolel-
lisesti, ja tehokkaan imurijärjestelmän 
asennus on suositeltavaa. 

Kemikaalien, kuten esimerkiksi lannoit-
teiden ja rikkaruohojen torjunta-aineiden, 
säilyttämisessä on noudatettava huolelli-
suutta ja varovaisuutta. Ne on säilytettävä 
vaatimusten mukaisissa pakkauksissa niille 
varatuilla paikoilla. Pakkauksissa on 
oltava suomenkieliset ja ruotsinkieliset 
käyttöohjeet. Palavat nesteet, kuten koneissa 
käytettävä bensa, tulee ensisijaisesti 

säilyttää omassa palo-osastossaan ja erillään 
sytytyslähteistä. 

Golfharjoitushallit 
Talvikaudella golf-harjoittelu siirtyy sisä-
halleihin. Tehtävät halleissa voivat olla 
esimerkiksi hallintotehtäviä, kahvilassa 
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työskentelyä, asiakaspalvelua vastaan-
otossa, golfopetusta ja hallin huoltoon 
liittyviä teknisiä tehtäviä. 

Suomessa on kiinteärakenteisia golf-
harjoitushalleja, mutta halleista puolet 
ovat ylipainehalleja, niin kutsuttuja kupla-
halleja. Haastavimmat tehtävät liittyvät 
juuri ylipainehalleihin. Jos niiden kangas 
rikkoutuu esimerkiksi ilkivallan seurauk-
sena, on kohta paikattava kuumailma-
puhaltimella. Kuumailmapuhaltimen 
käsittely vaatii perehdyttämistä, jotta työ 
tulee tehdyksi huolella eikä työtä tehtä-
essä satu tapaturmia. Toinen perehdy-
tyksen paikka ovat öljypolttimet, joilla 
ylipainehallit lämmitetään.

Golfharjoitushalleissa työskentelevän 
kannattaa olla valppaana liikkuessaan 
hallissa. Vaikka hallissa pallot lyödään 
verkkoihin, pallot saattavat joskus 
harhautua lyöntipaikkojen tuntumaan. 
Lyöntipaikkojen takana käveltäessä 
kannattaa tarkkailla lyöjiä, koska tilaa on 

usein niukasti ja svingin kaari voi yllättää 
laajuudellaan.

Halleissa työskentely voi olla raskasta, 
ja ne ovat usein varsin viileitä. Ilmanpaine 
aikaansaa sen, että ilmavirta puhaltaa 
jatkuvasti, ja lämmityksen luoma tausta-
humina uuvuttaa työpäivän aikana. 
Muista riittävä lepo työpäivien välissä!

Golfklubit 
Golfklubilla tehtävät työt vaihtelevat 
kovasti kentän koon ja toimintatavan 
mukaan. Tyypillisesti työskennellään 
erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä niin 
sisätiloissa kuin ulkona. Caddiemasterit 
vastaavat lähtöaikavarauksista, pelimak-
suista, jäsentiedoista sekä muusta päivit-
täisestä asiakaspalvelusta. Peliin liittyvän 
asiakaspalvelun lisäksi he saattavat 
valvoa yhteisten tilojen yleistä siisteyttä, 
myydä kahvilan tai pro-shopin tuotteita 
tai esimerkiksi huolehtia golfautojen 
pesusta ja latauksesta. 
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Klubilla työskentelyn terveysriskit liit-
tyvät istumiseen ja siitä aiheutuviin lihas-
jumeihin. Huolehdi siitä, että työtuolisi on 
hyvä, säädöt sinulle sopivat ja nouse 
säännöllisesti työpöydän äärestä. Lisäksi 
ulko-ovesta käyvä viima osuu monesti 
caddiemasterin työpisteeseen – pukeudu 
sisällä riittävän lämpimästi, vaikka ulkona 
paistaisikin aurinko. 

Usein caddiemasterit auttavat myös 
yritystapahtumien ja kisojen järjestelyissä 
sekä toimivat kentänvalvontatehtävissä 
kentänvalvojan rinnalla. 

Kentällä liikuttaessa on oltava valp-
paana: on tunnettava reitit ja seurattava 
pelitilanteita, jotta ei päädy pelaajien 
tielle ja saa osumaa pallosta. Usein 
golfautoissa on lippu, joka varoittaa 
kentällä liikkuvasta kummun takaakin. 
Myös vaatteet, joiden värit erottuvat  
taustasta, lisäävät turvallisuutta kentällä.

Kahvilat ja ravintolat
Golfklubien kahviloiden ja ravintoloiden 
työtehtävät vaihtelevat kovasti niiden 
koon ja työtapojen mukaan. On kahvi-
loita, joiden tarjoilu käsittää lähinnä 
kahvit, virvoitusjuomat ja kenttäeväät, ja 
kahvilaa saatetaan pyörittää caddiemasterin 
toimiston yhteydessä. Yhä useampi ravin-
tola tarjoaa laadukasta ruokaa pelaajille, 
ja sen myötä keittiössä toimivan henkilö-
kunnan vaatimukset kasvavat. 

Golfklubien kahviloissa ja ravintoloissa 
ruokaa valmistavalta henkilökunnalta 
vaaditaan salmonellatodistus. Jos työsuhde 
kestää yli 3 kk, heillä on oltava hygienia-
passi, jolla on tarkoitus varmistaa alalla 
työskentelevien ihmisten perustiedot 
hygieniasta. Keittiöhenkilökunnalla tulee 
olla myös oma sosiaalitilansa. 

Jos golfklubilla on anniskeluoikeudet, 
jokaisessa vuorossa on työskenneltävä 
henkilö, jolla on anniskeluvastaavan 
todistus. Lisäksi on hyvä muistaa, että alle 
18-vuotias ei saa myydä alkoholia, ellei 
hän ole suorittanut riittävää ammatti-

koulutusta tai tutkintoa ja saanut siitä 
todisteeksi anniskelupassia. 

Kahvila- ja ravintolatiloissa on kiinni-
tettävä erityisesti huomiota lattioiden 
puhtauteen, jotta vältetään liukastumiset. 
Myös työtilojen lämpötila on pidettävä 
työskentelyyn sopivana. 

Tavallisimmat keittiötehtävissä tulevat 
vammat ovat palo- ja sormivammat.  
Keittiössä työskentelevät on perehdytet-
tävä hyvin erilaisten koneiden ja laitteiden, 
kuten esimerkiksi rasvakeittimien, lieden, 
lämpökaappien ja erilaisten leikkureiden 
turvalliseen käyttöön. 

Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla 
on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta. Ravinto-
lassa on oltava yksi ensiapukurssin käynyt 
työntekijä sekä ensiapuvarustus. 

Ensiapuvarustukseen luetaan ensiapu-
välineet, paarit ja muut kuljetusvälineet, 
hätäsuihkut ja silmien huuhteluvälineet, 
ensiavun huonetila ja ensihoidon välineet. 
Ensiapuvälineistölle on määrättävä 
hoitaja, joka tarkastaa ensiapuvälineiden 
määrän ja kunnon sekä säilytyspaikan  
siisteyden vähintään kerran kuukaudessa.

Kahviloiden ja ravintoloiden työntekijät 
on perehdytettävä myös työn ergonomiaan. 
Työtehtävissä siirretään raskaista taakkoja, 
joten oikeiden nostotapojen opettaminen 
on tärkeää. 
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Työnantaja tarjoaa useimmiten työvaatteet 
golfkentän työntekijöille. Niiden mahdol-
lisesta käytöstä työajan ulkopuolella sovi-
taan aina työnantajan kanssa.

Työvaatteiden tulisi suojata työntekijää 
esimerkiksi mekaaniselta tai fysikaaliselta 
vaaralta tai haitalta. Työvaatteet valitaan 
niin, että ne ovat käyttöön sopivia. 

Asiakaspalvelutilanteissa työvaatetus 
on lähellä tavallista golfvaatetusta. Huolto- 
ja ylläpitotehtävissä työvaatteet suunnitel-
laan tehtävän ja vaihtelevan sään mukaan. 
Pelikauden aikana ollaan ulkona niin 
helteellä, tuulessa ja sateessa kuin 
melkein pakkaslukemissa.

Golfkentällä työskenteleville tärkeää 
on myös näkyminen. Moni golfkeskus 
valitseekin vaatteiden väriksi kirkkaan 
oranssin tai keltaisen, jotka erottuvat 
maastosta helposti.

Roikkuvia remmejä, lenkkejä tai  
kiinnikkeitä vältetään turvallisuussyistä. 
Pidä työhaalareiden henkselit ylhäällä, 
muuten ne ovat työturvariski!

Turvavarusteet ja henkilösuojaimet
Golfkeskuksissa on hyvin monenlaisia 
työtehtäviä, ja turvavarusteiden ja henkilö- 
suojainten tarve vaihtelee. 

Golfkentän hoitajien tärkein turvava-
ruste on turvajalkineet. Ne suojaavat, kun 
työkoneita käytettäessä käy vahinko. 
Suojakäsineet on myös hyvä pitää 
mukana, koska ne suojaavat leikkuu-
koneiden terien viilloilta, mahdollisilta 
kemikaaleilta sekä käsin töitä tehtäessä 
hiertymiltä. Suojalasit suojaavat silmiä 
kenttää huollettaessa lentäviltä kiviltä, 
soralta tai puunkappaleilta. Hengitys-
suojainta tulee käyttää aina kemikaaleja 
käsiteltäessä, esimerkiksi lannoitteita  
ruiskutettaessa. 

Eri laitteita käytettäessä suositellaan 
kuulosuojainten käyttöä. Monissa kuulo-
suojaimissa on radio, jonka kuuntelu työn 
lomassa on piristävää. Koska varoitus-
äänet ovat osa golfin etikettiä, pidä 
radion ääni riittävän hiljaisella, jotta 
kuulet mitä ympärilläsi tapahtuu.

Työvaatetus
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Moottorisahaa tai raivaussahaa käytet-
täessä suositellaan käytettävän niille 
suunniteltuja turvavarusteita: kypärää, 
silmikkoa, suojahousuja, -takkia ja turva-
saappaita. 

Aurinkoisella säällä on erittäin tärkeää 
käyttää riittävän suojaavaa aurinkovoidetta. 
Päähine, lippis tai mieluiten auringon-
suojahattu suojaa sekä auringonpistokselta 
että ihon palamiselta. Sadesäällä sadeva-
rusteet tekevät työskentelystä turvalli-
sempaa ja mukavampaa.

Yhteydenpitovälineet
Asiakkaiden ja omasta turvallisuudesta 
huolehtiminen edellyttää hyvää ja 
jatkuvaa viestintää. Kentällä on pystyttävä 
nopeasti kertomaan poikkeustilanteista ja 

hälyttämään apua. Lisäksi etäällä työsken-
televien ja yksin työskentelevien turvalli-
suudesta on huolehdittava. 

Älypuhelin on nykyisin tavallisin  
yhteydenpitoväline. Sen lisäksi golf-
keskuksessa voi olla käytössä radio- 
puhelimet. Jotta työskentely kentällä on 
turvallista, työntekijän huomion tulee olla 
kiinnitettynä omiin töihin ja ympäristön 
tapahtumiin – käytä viestintävälineitä 
vain työasioissa!

Muista nämä suojavarusteet
Turva-

jalkineet
Suoja-

käsineet Suojalasit Kuulo- 
suojaimet LISÄKSI

Päivittäinen  
työ kentällä: 

Mönkijällä  
liikkuessa: 

Siimaleikkuria  
käytettäessä: 

Ruohon- 
leikkurilla  
ajaessa: 

Kemikaaleja  
käsiteltäessä: 

Hengityssuojain 
ja nestemäisten 
kemikaalien 
kanssa lisäksi 
suojavaatteet

Flymolla ruohoa  
leikattaessa: 

Raivaussahan  
käyttäjällä: 

Suojalasit tai plek-
sillä tai verkolla 
varustettu silmikko

Moottorisahan  
käyttäjällä: 

Metsurin kypärä, 
jossa pleksillä tai 
verkolla varustettu 
silmikko

Viiltosuojauksella 
varustetut housut 
ja takki
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riskistä. Lisäksi tiellä liikkujia on hyvä 
varoittaa hitaasti liikkuvista työkoneista.

Työskentely bunkkereissa 
Bunkkereiden hoitaminen on vaativaa. 
Erityistä varovaisuutta on noudatettava, 
kun leikkaat ruohoa bunkkerin reunoilta. 
Jos ajamassasi ruohonleikkurissa ei ole 
sivusuunnassa liikuteltavaa terää, pysyt-
tele riittävän etäällä bunkkerin jyrkästä 
seinämästä ja hoida käsileikkurilla vaikeat 
paikat. Bunkkeriin kaatuva ruohonleik-
kuri voi vahingoittaa vakavasti.

Jos ajat bunkkeriin kolmipyöräisellä 
mönkijällä tasoittamaan hiekkaa, jätä 
suosiolla jyrkimmät kohdat käsin hoidet-
tavaksi. Mönkijä kaatuu helposti. 

Tule nähdyksi bunkkerissa
1. Greenibunkkerit ja osa väylä- 

bunkkereistakin voivat olla niin 
syviä, että pelaajat eivät huomaa 
kentänhoitajaa.

2. Pysäytä leikkuri näkyvälle paikalle 
bunkkerin lähelle.

3. Astu leikkurin penkiltä alas ja asetu 
paikalle, josta pelaajat näkevät sinut 
hyvin. Nosta käsi pystyyn merkiksi 
siitä, että pelaajat voivat lyödä.

4. Anna pelaajien pelata rauhassa 
väylä loppuun ja jatka sitten  
työskentelyä bunkkerissa.

Työskentely vesiesteiden lähellä
Vesiesteiden reunat ovat usein kasvilli-
suuden peittämät laajalta alueelta ja 
hetteiset. Aina ei ole helppoa hahmottaa, 
missä vesieste alkaa. Usein vesiesteiden 
reuna-alueet ovat myös kaltevat ja 
hankalat ajaa. Suunnittele vesiesteen 
reunoilla työskentely koneen kyvyn ja 
oman turvallisuutesi mukaan. Hoida 
hankalat reuna-alueet käsileikkureilla. 
Näin vältyt turhilta tapaturmilta! 

Kenttämestari vastaa golfkentän turvalli-
suudesta: turvallisen työskentelyn  
suunnittelusta ja toteutuksesta. Suurin 
riski kentällä työskenteleville ovat 
harhautuneet golfpallot – osumat sattuvat 
kipeästi ja ovat päähän osuessa hengen-
vaarallisia.

Turvallisuuden parantamiseksi ja 
pelaamisen sujuvoittamiseksi tehdään 
monet huoltotoimista mahdollisimman 
varhain aamulla, jolloin pelaajia on 
vähemmän. Päivän aikana tehtävistä  
huoltotoimista viestitään monilla kentillä 
aktiivisesti. Tiedot huollettavista väylistä 
tulee olla pelaajien nähtävillä caddie-
masterin toimistossa sekä huollettavien 
väylien tiiauspaikoilla. 

Eri tilanteisiin on golfkentillä omat 
sovitut toimintatapansa, jotka kentällä 
työskentelevän on osattava. Perehdytyksen 
aikana käydään usein eri tilanteita läpi, 
jotta oikeassa tilanteessa kyetään toimi-
maan oikein ja nopeasti.

Golfkentällä liikkuminen

Golfkentällä liikkuminen vaatii jatkuvaa 
tarkkaavaisuutta ja tilannearviota. Kentän 
turvallisuus vaatii pelaajien ja kenttä-
henkilökunnan hyvää yhteistyötä. Pelaajien 
ja kenttähenkilökunnan turvallisuuden 
vuoksi golfkentällä noudatetaan yhdessä 
sovittuja liikkumissääntöjä. 

Kenttähenkilökunnan on turvallisinta 
kulkea kenttää menosuuntaan ja selvästi 
väylien ulkopuolella. Tällöin pelaajat 
pysyvät helpommin näkökentässä, mikä 
helpottaa lyöntietäisyyksien arviointia ja 
kentänhoitajan sijoittumista turvallisesti. 

Monien kenttien halki tai reunoilla 
kulkee myös yleisiä teitä, joilla liikkuu 
jalankulkijoita, pyöräiljöitä ja autoja.  
Liikkumista koskevat yleiset tieliikenne-
säännöt. Kentän halki liikkuvia jalan-
kulkijoita suositellaan muistutettavan 
tarkkaavaisuudesta alueella, kuten 
esimerkiksi harhautuvien pallojen 

Golfkentällä työskentely
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oman turvallisen työskentelyn lisäksi 
myös sen aiheuttamat haitat ja riskit 
pelaajille. 

Muista, että siimaleikkuri saattaa osua 
pieniin kiviin, jotka laitteesta kimmotessaan 
saattaa lentää kauas: huomioi lähellä 
työskentelevät ja pelaavat ihmiset sekä 
ennakoi riskit arvioimalla leikattavan 
alueen pohja ennen sillä työskentelyä. 

Ruohonleikkurit 
Kentällä ruohonleikkureita on paljon ja 
eri käyttöön tarkoitettuja. Ne ovat liiken-
teessä koko päivän, joten niiden teriä on 
puhdistettava ja teroitettava usein. 
Leikkureiden käyttöön ja päivittäiseen 
huoltoon liittyvät kentänhoitajien 
suurimmat yksittäiset tapahtumariskit. 
Sammuta kone aina ennen kuin alat 
huoltaa tai tankata sitä!

Ole erityisen huolellinen huoltaessasi 
ruohonleikkureiden teriä. Kaikkien  
leikkureiden teriin joutuu oksia, käpyjä, 
kiviä tai muita esineitä, jotka estävät 
terien pyörimisen. Terät haavoittavat 
sormia helposti, minkä vuoksi työ- 
käsineiden käyttö on aina suositeltavaa. 
Ruohonleikkureiden terien teroittamisesta 
ja koneiden muusta isommasta huollosta 
huolehtivat aina ammattilaiset.

Voit joutua tekemisiin myös työkoneiden 
hydrauliikan kanssa. Muista aina 
sammuttaa kone, ennen kuin irrotat 
hydraulisen laitteen letkun. Käynnissä 
olevan koneen letkusta voi syöksyä 
nestettä kovalla paineella, mikä voi  
aiheuttaa tapaturmia. 

Ennen koneen tankkaamista muista aina 
varmistaa, mitä polttoainetta siihen voi 
laittaa: kaksitahtibensaa, tavallista bensaa 
vai dieseliä.

Raivaus- ja moottorisahat
Kenttien ja vesiesteiden laidoilla, minne 
ei pääse ruohonleikkureilla, käytetään 
usein raivaussahoja. Raivaussahan siima 
tai terä lennättää ympärilleen kiviä ja 

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Golfkentillä käytettävien laitteiden kirjo 
vaihtelee tavallisista keittiökoneista raivaus-
sahoihin ja isoihin ruohonleikkureihin. 
Käytettävissä koneissa, laitteissa ja henkilö-
suojaimissa on oltava CE-merkintä, jolla 
valmistaja vakuuttaa, että kyseessä oleva 
kone tai laite soveltuu tarkoitettuun käyt-
töön golfkentällä. Koneista ja työvälineistä 
tulee olla saatavilla suomen- ja ruotsin-
kieliset käyttöohjeet. 

Huolehdi siitä, että sinut perehdytetään 
työssäsi tarvittavien laitteiden ja työ- 
välineiden käyttöön hyvin ennen niiden 
käyttöä. Jos olet epävarma siitä, miten 
konetta tulee käyttää, kysy neuvoa. Jos 
koneita käyttäessäsi huomaat niissä 
vikoja tai huoltotarvetta, ilmoita niistä 
välittömästi esimiehellesi.

Turvalliset ajoreitit on määritelty 
kentänhoitajien työtä ajatellen. Muista, että 
reitit muuttuvat usein sen mukaan, onko 
golfkenttä auki vai suljettuna. Valitse aina 
turvallisin ajoreitti. Kiinnitä erityisesti 
huomiota turvallisuuteen, kun liikut 
väylillä päiväsaikaan.

Koneiden ajaminen kentällä vaatii 
osaamista ja erityistä huolellisuutta. 
Kosteilla väylillä renkaat eivät pidä ja 
jarrutuksissa voi tulla yllätyksiä. Muista 
aina tilannenopeus! Erityistä varovaisuutta 
tulee noudattaa, kun kenttää huolletaan 
vesiesteiden tai bunkkereiden läheisyydessä 
ja kun ajetaan jyrkissä rinteissä. 

Kuuntele kokeneempien neuvoja ja 
harjoittele ajotilanteita! Noudata myös 
valmistajien ja maahantuojien ohjeita 
koneiden käytöstä, koska se vaikuttaa 
onnettomuustilanteissa vastuisiin. 

Siimaleikkuri
Siimaleikkuri on yksi tavallisimmista 
kentällä käytettävistä koneista, ja se on 
myös yksi aloitteleville kentänhoitajille 
ensimmäisenä käyttöön annettavista  
laitteista. Sitä käytettäessä on huomioitava 
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puunkappaleita, joten käyttäjän on 
suojauduttava asianmukaisesti. 

Myös moottorisahaa käytetään kentällä 
tehtävissä isommissa raivaustöissä. Moottori-
sahan käyttö on vaativampaa kuin raivaus-
sahan, ja sitä käyttävät useimmiten siihen 
koulutuksen saaneet asiantuntijat. 

Flymo
”Kelluva” käsin ohjattava Flymo-leikkuri 
on kätevä, kun leikataan ruohoa alueella, 
jonne pyörillä kulkevilla koneilla ei päästä. 
Flymon kädensijassa on sormin puristet-
tava turvakytkin, joka on vedettävä kiinni, 
jotta moottori kävisi. 

Kentällä on monia paikkoja, kuten 
liukkaat ja jyrkät rinteet, joissa Flymon 
käyttäjä joutuu hakemaan tasapainoa 
kädensijan avulla. Tällöin turvakytkin 
pysyy kiinni vedettynä, leikkurin terät 
pyörivät ja koneen käyttäjän jalkaterät 
ovat vaarassa esimerkiksi liukastuttaessa 
tai kompastuttaessa. Riskit voi minimoida 
seisomalla itse tasaisella alustalla, kun 
ohjaa Flymoa.

Traktori
Traktoreita saavat käyttää vain niihin 
perehtyneet kentänhoitajat. Traktoreita 
käytetään kentällä tavaroiden kuljetuk-
seen, siirtelyyn ja nosteluun. Niitä ei saa 
käyttää esimerkiksi henkilönostimina.

Traktorin perään kiinnitetään myös 
työkoneita, jotka saavat voimansa  
traktorin moottorista nivelakselin väli-
tyksellä. Nivelakseli on suojattu muovi-
vaipalla, jotta nopeasti pyörivä nivel-
akseli ei aiheuttaisi tapaturmia. Muovi-
laippa on hyvä tarkistaa säännöllisesti: 
katso, että suoja on paikallaan, lukittuna 
ja hyvässä kunnossa!

Kemikaalit golfkentällä

Golfkentän hoidossa Suomessa käyte-
tään vain vähäisiä määriä lievästi 
myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Näitä 
ovat esimerkiksi eräät apilan ja sieni-
tautien torjuntaan käytettävät kasvin-
suojeluaineet, joita saavat käyttää vain 
ruiskuttajatutkinnon suorittaneet henkilöt. 
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Kemikaalien kanssa työskenneltäessä 
tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita 
ja noudattaa valmistajien antamia ohjeita. 
Niiden käyttö pyritään ajoittamaan ilta- ja 
yöaikaan, jolloin kentällä ei ole asiakkaita.

Vaaralliset aineet on aina säilytettävä 
lukituissa tiloissa. Niiden käyttöohjeet on 
hyvä säilyttää mapissa aineiden lähellä. 
On myös suositeltavaa, että kun kemikaaleja 
ollaan käyttämässä, on hyvä kerrata 
niiden käyttöohjeet sekä jättää käytettävää 
kemikaalia koskeva sivu näkyviin mapissa. 
Jos niitä käytettäessä sattuu vahinko, 
voivat auttajat nopeasti tarkistaa, mistä 
aineesta on kyse, ja kykenevät antamaan 
lisätietoja ensihoitajille. 

Myös lannoitteita käsiteltäessä on 
käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, 
kuten suojakäsineitä ja -haalareita.

Nestemäisiä lannoitteita käsiteltäessä on 
käytettävä roiskesuojausta. Lisäksi mukana 
pitää kuljettaa pullossa puhdasta huuhtelu-
vettä, jos nestettä varovaisuudesta 

huolimatta roiskuu iholle tai silmiin. Kerro 
näistä tapauksista aina esimiehellesi. 

Kun käsittelet hienojakoisia aineita, 
esimerkiksi kalkkia, sinun on käytettävä 
hengityssuojainta ja silmäsuojaimia. Kalkki- 
pölyä jää helposti paljaalle iholle, ja se 
kuivattaa ihoa, joten käy kalkin levittä-
misen jälkeen suihkussa.

Nostot ja siirrot

Kaikkien työntekijöiden tulee kiinnittää 
huomiota työnsä ergonomisiin kuormitus-
tekijöihin. Golfkentillä käsitellään 
painavia kuormia. Esimerkiksi lannoite-
säkit ja ruohonleikkureiden telit ovat 
hyvin raskaita. 

Kentillä on usein tarjolla hyviä apu-
välineitä: nostimia, liinoja ja mattoja. 
Apuvälineiden käyttö kannattaa opetella 
etukäteen. Ne ovat turhan usein käyttä-
mättöminä työpaikalla, ja harjoittelemalla 
ne saadaan käyttöön.
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Jos työhön sisältyy paljon nostoja, 
työpisteet voi suunnitella niin, että nostot 
tehdään tasolta toiselle esimerkiksi taso-
nostimien avulla. Nostot lattialta ylös 
kannattaa minimoida. Esimerkiksi leikku-
reiden teroittaminen kannattaa suunni-
tella niin, että niiden siirtämisessä 
hyödynnetään erilaisia nostimia.

Näin teet käsin noston oikein.
1. Suunnittele nosto etukäteen 

Kannattaa ensin katsoa, mistä taakka 
siirretään ja mihin. Mieti, mihin astut 
ja miten päin kuljetat tavaran. 

2. Pyydä apua 
Avun pyytämisestä tulisi tehdä hyvä 
tapa. Kun apua saa, kannattaa sopia 
etukäteen, millä sanalla taakka 
nostetaan: yksi, kaksi, kolme vai 
yksi, kaksi, kolme, hep. Jos työpari 
nostaa taakan eri komennolla, 
syntyy vammautumisriski.

3. Käytä oikeita otteita ja muista 
hyvä tasapaino  
Kun nostat, tärkeää on hyvä tasa-
paino ja hyvät kengät. Koukista 
polvia, jännitä keskivartalon lihaksia 
ja nosta taakka ns. jaloilla. Samalla 
voi hengittää ulos. 
Eri taakoista otetaan kiinni eri tavalla. 
Yleensä taakka pidetään mahdolli-
simman lähellä vartaloa. Painavasta 
säkistä kannattaa ottaa kiinni ristik-
käisistä kulmista. Kuumat esineet, 
vaikkapa kattilat, täytyy kuitenkin 
pitää etäällä vartalosta.

4. Vältä kiertoa ja vetoa 
Kun nostat, pidä vartalo suorassa. 
Selkävammojen riski kasvaa, jos 
kierrät vartaloa. Kun taakka pitää 
siirtää viereen, liiku oikeaan kohtaan 
jalkoja siirtämällä. Multa- ja lannoite-
säkit ovat usein pinossa, jolloin 
säkkiä pitää vetää ulospäin ennen 
kuin sen voi nostaa alas. Suunnittele 
nosto hyvin ja jos mahdollista, 
hyödynnä apuvälineitä.

Sähköt ja ukonilma kentällä

Golfkentällä on sähköt yleensä vain 
kastelujärjestelmän ohjauskaapeleissa. 
Kaapelit ovat pääosin maan alla, mutta niitä 
voi olla näkyvissä sadetuksen käynnistys-
kaapelien lähellä. Jos käytät raivaussahaa 
kaapeleiden lähellä, ole erityisen varo-
vainen, sillä niihin osuessasi voit saada 
voimakkaan sähköiskun.

Golfkentillä on paljon avointa tilaa, 
minkä vuoksi kentät ovat ukkosella 
vaarallisia paikkoja. Kun ukkonen 
nousee, on työskentely ja pelaaminen 
kentällä keskeytettävä ja hakeuduttava 
nopeasti rakennusten suojaan. Älä hae 
suojaa koskaan puiden alta, sillä salama 
iskee usein yksinäisiin puihin.

Golfkentillä on käytössä varoitustorvet, 
joiden käytöstä ukkosen noustessa 
päättää yleensä kenttämestari tai caddie-
master. 
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Yksi soitto merkitsee sitä, että ukkonen 
on nousemassa kentän päälle ja kentällä 
työskentelevien on varauduttava poistu-
miseen.

Kaksi soittoa tarkoittaa sitä, että ukkonen 
on aivan kentän lähellä tai päällä. Kentältä 
on poistuttava mahdollisimman ripeästi 
suojaisaan paikkaan.

Korkealla työskentely

Golfkentällä joudutaan työskentelemään 
korkealla, esimerkiksi varastoissa ja kone-
halleissa. Tärkeää on ennakoiva työtapa ja 
varmistettu työturvallisuus. Lainsäädännön 
lisäksi turvallista työskentelyä ohjaavat eri 
valmistajien laitekohtaiset ohjeet.  

Korkealla tehtävässä tilapäisessä työssä 
on käytettävä ensisijaisesti kiinteitä ja 
pysyviä työskentelytasoja, joilla työ voidaan 
suorittaa turvallisesti ja ergonomisesti. Jos 
tämä ei ole mahdollista, työnantajan on 
valittava sellaiset työvälineet, jotka työ-
tehtävä ja olosuhteet huomioiden ovat 
mahdollisimman sopivat turvallisuuden 
varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Työnantajan on myös kiinnitettävä 
huomiota siihen, että työvälineet 
suojaavat riittävästi putoamiselta. Työ-
välineillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi 
telineitä, tikkaita, köysiä ja erilaisia tila-
päisiä työskentelytasoja sekä putoamisen 
estäviä suojarakenteita ja -laitteita.

Työnantajan on kiinnitettävä huomiota 
telineiden turvalliseen pystyttämiseen, 
käyttöön ja purkamiseen. Apuna on 
käytettävä valmistajan ohjeita, lujuus- ja 
vakavuuslaskelmia sekä pystytys-, käyttö- 
ja purkusuunnitelmaa. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä telineen riittävään lujuu-
teen, jäykkyyteen ja seisontavakavuuteen. 

Työtelineille on tehtävä käyttöönotto-
tarkastus ennen käyttöä. Työteline on 
koottava ja rakennettava elementtitelineen 
käyttöohjeen taikka rakennesuunnitelman 
ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Teline 
on varustettava telinekortilla, josta käy 

ilmi telineen suurin sallittu kuorma, 
tarkastuspäivämäärä ja tarkastuksen 
suorittaja.

Tikkaat ja henkilönostimet
Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. 
Nojatikkaita saadaan käyttää vain tilapäisinä 
kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittä-
miseen ja irrottamiseen sekä muihin 
vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluontoisiin 
töihin. Nojatikkaiden pituus saa olla enin-
tään kuusi metriä. Tikkaat on asetettava 
tukevalle alustalle siten, että ne eivät 
kaadu eivätkä luista. Ne on asetettava 
oikeaan nojakulmaan tikkaiden liuku-
misen estämiseksi sekä käytettävä liuku-
esteitä ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen 
estäviä laitteita. Tikkaat on tarvittaessa 
erotettava ympäristöstään, esimerkiksi 
riittävän havaittavalla kulkuesteellä tai 
kulun estävällä lippusiimalla.

A-tikkaita saa käyttää työalustana vain 
siten, että työntekijä seisoo niillä alle 
metrin korkeudessa. Jos niitä käytetään 
työalustana niin, että työntekijä seisoo 
1–2 metrin korkeudessa, on A-tikkaiden 
seisontavakavuuden täytettävä työpukille 
asetetut vaatimukset (sivuttaistuet). 
A-tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa 
joudutaan käyttämään huomattavan 
suurta voimaa vaativia työkaluja eikä 
töissä, joissa aiheutuu A-tikkaiden kaatumis-
vaara tai palonvaara. A-tikkaita saa käyttää 
vain tasaisella ja painumattomalla alustalla.  

Henkilönostimelle on tehtävä käyttöön-
ottotarkastus ennen käyttöä. Henkilö-
nostimessa tulee olla suoritettuna 
vuotuinen määräaikaistarkastus, jonka 
tekee valtuutettu asiantuntija.

Teleskooppi- ja nivelpuominosturissa 
on käytettävä henkilökohtaisia putoamis-
suojaimia (valjaita kiinnitysköysineen). 
Henkilönostimen käyttöön vaaditaan 
työnantajan antama kirjallinen lupa.
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Korkealla olevat työpisteet

Noin 1 metrin korkeus
 - portaat

Yli yhden, mutta alle viiden metrin 
korkeus
 - portaat
 - kiinteä tikas
 - nojatikas

Yli viiden metrin korkeus
 - työmaahissi
 - henkilönostin
 - kiinteä tikas

Korkealla tehtävän työn osalta on myös 
määritelty se, millaisilla nostimilla tai  
telineillä työtä voidaan tehdä ja miten 
putoamissuojaus on järjestettävä.

Lyhytkestoinen työ
 - henkilönostin
 - siirrettävä teline
 - työmaapukki
 - kiinteä tikas
 - A-tikas

Pidempiaikainen työskentely
 - teline
 - henkilönostin

Putoamissuojaus
 - kaiteet
 - telineiden ja tikkaiden  
kaatumisen estävät toimenpiteet

Henkilökohtainen putoamissuojaus
 - valjaat ja tarrain
 - turvaköyden kiinnittäminen
 - ankkuripisteen kestävyys
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Työsuojeluvastuu ja työsuojeluyhteis-
toiminta
Työsuojelu on yhteistyötä, johon osallistuvat 
kaikki golfkeskuksissa työskentelevät. 
Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin 
edistämisen kannalta on tärkeää, että 
työnantajat ja työntekijät toimivat yhteis-
työssä.

Työsuojeluasiat ovat kaikkien työ-
yhteisöön kuuluvien vastuulla, mutta 
vastuu ja päätösvalta toteuttavista toimen-
piteistä ovat työnantajalla. 

Lainsäädäntö määrittelee työnantajan ja 
työntekijän yleiset ja yhteistyövelvollisuudet. 
Työturvallisuuslaki velvoittaa heidät yhteis-
toiminnassa ylläpitämään ja kehittämään 
työturvallisuutta ja työterveyttä työpaikoilla.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitel-
tävistä asioista ja niiden käsittelystä työn-
antajan ja työntekijöiden ja heidän edus-
tajiensa kanssa säädetään ns. työsuojelun 
valvontalaissa. Työsuojelun yhteistoiminta 
ei tuo päätösvaltaa eikä vastuuta työsuojelu-
valtuutetuille tai työsuojelupäälliköille.

Työnantajaa edustaa työsuojeluyhteis-
toiminnassa työsuojelupäällikkö, jonka 
nimeää työnantaja, ellei itse toimi työsuojelu-
päällikkönä. 

Vähintään 10 hengen työpaikoissa 
henkilöstö valitsee keskuudestaan 
työsuojeluvaltuutetun ja tälle kaksi vara-
valtuutettua edustamaan heitä. 

Lisäksi työpaikoissa, joissa säännöllisesti 
työskentelee vähintään 20 työntekijää, on 
perustettava työsuojelutoimikunta. 

Työsuojelutoimikunnassa ovat edustet-
tuna työnantaja ja työntekijät. Työsuojelu-
valtuutetun ja työsuojelutoimikunnan 
toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 

Käytännön työsuojeluasioista vastaavat 
esimiehet työnantajan edustajina toimi-
valtansa mukaan.

Yksittäistä työntekijää tai työntekijä-
ryhmää koskeva asia käsitellään kyseisen 
työntekijän ja hänen esimiehensä kesken. 
Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua asian 
käsittelyyn.

Laajempaa työntekijäryhmää koskevat 
asiat ja työpaikkaa yleisesti koskevat 
työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään 
työnantajan kanssa. Työasiat käsitellään 
työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön 
kanssa ja yli 20 hengen työpaikoilla 
työsuojelutoimikunnassa. 

Työtekijä on velvollinen noudattamaan 
työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja 
ohjeita. Niistä kerrotaan työhön perehdy-
tettäessä sekä myöhemmin tarpeen 
mukaan. 

Kaikki työntekijät vastaavat siitä, että 
he eivät toiminnallaan tai tahallisella laimin-
lyönnillään vaaranna itseään tai työ- 
tovereitaan eivätkä aiheuta terveydellistä 
vaaraa. Jos työntekijä havaitsee turvalli-
suutta vaarantavia epäkohtia, hänen on 
ilmoitettava niistä viipymättä esimiehelleen. 

Työnantajalla tulee olla työsuojelun 
toimintaohjelma, johon on kirjattu 
yrityksen työturvallisuuden ja työterveyden 
tavoitteet ja työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestäminen sekä työsuojeluvastuut.

Vapaaehtoistyö 
Vapaaehtoistyön kuuluminen työ- 
turvallisuuslain piirin edellyttää, että 
työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän 
välillä on sopimus ja että hän tekee 
samaa tai samankaltaista työtä kuin 
työpaikan muut työntekijät.

Ulkopuoliset toimijat
Jos golfkeskuksessa toimii useampia 
työnantajia, heidän tulee toimia työsuojelu-
asioissa yhteistoiminnassa siten, että eri 
osapuolet tuntevat toistensa töihin liittyvät 
vaara- ja haittatekijät.

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto edistää turvallista ja 
terveellistä työn tekemistä sekä ehkäisee 
terveyshaittoja, työhön liittyviä sairauksia 
ja tapaturmia. Työterveyshuoltolaki velvoit- 
taa työnantajan järjestämään henkilöstölle 
työterveyshuollon, kun työntekijöitä on 

Työsuojelu ja työterveyshuolto
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yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä 
työtunneista tai työsuhteen kestosta. Laki-
sääteinen työterveyshuolto painottuu 
työstä ja työoloista aiheutuvien terveys-
vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn. 
Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työn-
tekijöiden terveyttä, työkykyä ja  
turvallisuutta.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei 
sisällä sairaanhoitoa, mutta työnantajalla 
on mahdollisuus yleislääkäritasoisen 
sairaanhoidon tarjoamiseen. Myös erikois-
lääkärikonsultaatiot ovat mahdollisia, 
mutta niiden tarve perustuu työterveys-
lääkärin arvioon.

Työssä jaksaminen
Suomessa golfkauden huippu on luonnol-
lisesti kesällä, joskin lämpimät talvet ovat 
pidentäneet merkittävästi pelikautta Etelä-
Suomessa. Pitkä päivä mahdollistaa aamun 
aikaiset ja illan myöhäiset kierrokset, 
mikä voi johtaa tarpeeseen tehdä pitkiä 
työpäiviä. 

Kentänhoitajan työ on myös hyvin 
fyysistä. Raskaiden kuormien nostaminen 
on päivittäistä ja usein työskennellään 
lähes koko päivä suorassa auringon- 
paisteessa. Muista

•	 pitää lakisääteiset tauot 

•	 syödä säännöllisesti päivän aikana

•	 juoda riittävästi, varsinkin kuumalla 
säällä

•	 tasapainottaa mahdollisia ylitöitä  
ylimääräisillä vapailla.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Työturvallisuuslaki määrää, että työntekijän 
on työpaikalla vältettävä sellaista muihin 
työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja 
muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa 
heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen 
vaaraa. 

Epäasiallinen kohtelu on hyvän tavan 
vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. 
Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen 
rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos 

Työsuojelu ja työterveyshuolto
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joku kokee ”hurtin huumorin” loukkaa-
vaksi, siitä on luovuttava. Työpaikalle 
eivät kuulu myöskään huutaminen, 
raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin liittyvien asioiden käsittely. 

Jos työntekijä kokee epäasiallista 
kohtelua, hänen tulee ilmaista häiritsijälleen 
selkeästi, ettei hyväksy sitä. Avukseen hän 
voi ottaa tukihenkilön kuten työsuojelu-
valtuutetun tai luottamusmiehen. Jos 
epäasiallinen kohtelu jatkuu, työntekijän 
tulee ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Jos 
taas esimies kohtelee alaistaan epä- 
asiallisesti, ilmoitus tulee tehdä tämän 
esimiehelle. Työnantajan velvollisuus on 
puuttua asiaan ja lopettaa epäasiallinen 
kohtelu. 

Tapaturmavakuutus
Golfkentän työntekijät ovat golfkenttäyh-
tiöltä palkkaa saavina työntekijöinä laki-
sääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. 
Vakuutus kattaa tapaturmat, jotka tapah-
tuvat työpaikalla tai työmatkoilla.

Hoitoon hakeutuminen määräytyy sen 
mukaan, miten työnantajasi on järjestänyt 
työterveyshuollon. Kysy ohjeet esi- 
mieheltäsi.

Korvauksen saamiseksi on tärkeää, että 
siitä ilmoitetaan heti ensiavun jälkeen 
työnjohdolle, joka tekee siitä edelleen 
tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. 
Vaikeista vammoista on työnantajan 
ilmoitettava aina viranomaisille.



Työturvallisuuskeskus     23

Työnantajan on huolehdittava työn- 
tekijöiden ja muiden työpaikalla olevien 
henkilöiden ensiavun järjestämisestä. 

Työpaikalla on oltava ensiapua varten 
asianmukaiset tarvikkeet ja välineet sekä 
riittävä määrä ensiapukoulutuksen 
saanutta henkilöstöä.

Jos saavut ensimmäisenä paikalle, 
toimi näin:

1. Tee tilannearvio ja pyri selvittämään, 
mitä on tapahtunut.

2. Selvitä, onko loukkaantuneita, ja 
arvioi avun tarve.

3. Soita paikalle ensiaputaitoinen 
henkilö keskuksen ohjeen mukaisesti. 
Kerro tapahtuneesta aina kenttä-
mestarille, caddiemasterille tai 
kentän toimitusjohtajalle. 

4. Tee tarvittaessa hätäilmoitus  
soittamalla numeroon 112. 

 - Kerro mitä on tapahtunut:  
onnettomuus vai sairaskohtaus.

 - Kerro tapahtumapaikka mahdolli-
simman tarkasti.

 - Onko ihmisiä vaarassa?

 - Vastaa selkeästi kysymyksiin.

 - Katkaise puhelu vasta luvan 
saatuasi.

 - Opasta auttajat paikalle.

Työvuorossa on oltava ensiapukoulu-
tuksen saanut. Tarpeen arvioi työnantaja 
työterveyshenkilöstön avulla.

Mitä paremmin olet varautunut onnetto-
muuden mahdollisuuteen, sitä helpompi 
sinun on toimia rauhallisesti ja säilyttää 
toimintakykysi.

5. Aloita hätäensiaputoimet: Turvaa 
hengitys ja verenkierto. Tyrehdytä 
verenvuoto. Aseta tajuton kylki- 
asentoon. Pidä loukkaantunut  
lämpimänä.

6. Kun ensiaputoimet ovat käynnissä, 
pyydä tapahtuman mahdollisilta 
silminnäkijöiltä yhteystiedot. 
Tärkeintä on kuitenkin aina  
loukkaantuneen auttaminen!

7. Muista turvallisuus: näkyvät työasut 
tai heijastinliivit erottuvat kentän 
vihreästä. Lisäksi esimerkiksi 
kummun päällä oleva kone tai 
vaikka sinne nostettu golfbägi 
auttavat pelaajia huomaamaan teidät 
paremmin.

Ensiapu ja tapaturmat
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Golfkeskusalan työturvallisuus

Golfkentillä työtapaturmat liittyvät usein 
koneiden ja laitteiden käyttöön, mutta 
myös kemikaaleja käsiteltäessä voi sattua 
vahinkoja, pelaajien pallot voivat harhautua 
kauas väyliltä ja väärät työasennot voivat 
aiheuttaa rasitusvammoja. 

Lainsäädäntö määrittelee työnantajan ja 
työntekijän yleiset ja yhteistoiminta-
velvollisuudet. Työturvallisuuden ja työ-
hyvinvoinnin edistämisen kannalta on 
tärkeää, että työnantajat ja työntekijät 
toimivat yhteistyössä.

Työturvallisuuteen liittyvät ohjeet on 
luotu työtapaturmien ja vahinkojen 
vähentämiseksi. Tärkeää on työtehtävien 
suunnittelu, riskien ennakointi ja haastavien 
työtilanteiden harjoittelu ohjatusti. Oikea 
asenne, työrytmi, työtahti ja työtapa 
auttavat välttämään vahinkoja.


