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Maataloudessa on erityisen tärkeää selvit-
tää töiden tarkoituksenmukaiset ja turvalliset 
menetelmät, toimintatavat tilalla, koneiden 
ja laitteiden käyttö sekä seurata työntekijän 
oppimista. Kannattaa muistaa, että kaikki 
eivät opi samalla tavalla. Työntekijän kanssa 
on hyvä keskustella tehtävän ja työpaikan 
riskeistä, työssä tarvittavien henkilönsuojain-
ten, suojalaitteiden ja olosuhteisiin soveltuvan 
työvaatetuksen käytöstä ja kunnossapidon 
merkityksestä. Turvalliset työmenetelmät ja 

Opas työnopastukseen maatiloilla

Tutkimusvastaava Markku Lätti ja asiantuntija Veli-Matti Tuure, TTS

Kuva 1. Suunnitelmallinen ja huolella tehty työntekijöiden työnopastus tukee 
yrityksen tuottavuutta ja menestymistä. Kuva: Markku Lätti

YLEISTÄ MAATALOUDESTA

Tuotantoaan laajentavissa tai jo ennestään suuri-
kokoisissa maatalousyrityksissä palkkatyövoiman 
käyttö on yksi keskeisistä keinoista, joka auttaa 
maatalousyrittäjää tai yrittäjäperhettä selviyty-
mään päivittäisistä ja kausittaisista töistä ja siten 
osaltaan varmistamaan jaksamisen ja hyvinvoin-
nin. Lisäksi yhä useammassa tuotantoaan laajen-
tavassa maatalousyrityksessä koetaan tarvetta ja 
harkitaan parhaillaan työntekijän palkkaamista. 
Jotta työvoiman palkkaamisesta saadaan paras 
mahdollinen hyöty pitkällä aikavälillä, työntekijä 
kannattaa opastaa työhönsä systemaattisesti ja 
huolella. 

Työntekijän työnopastus, joka on osa perehdyttä-
mistä, on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. 
Sen avulla helpotetaan uuden työntekijän so-
peutumista työpaikkaan ja luodaan edellytykset 
turvalliseen ja tuloksekkaaseen työskentelyyn. 
Työnopastuksesta hyötyvät siis sekä työntekijät 
että työnantaja. Työnopastus on hyvä suunnitella 
ja resursoida jo hyvissä ajoin ennen työntekijän 
palkkaamista, ettei se jää työntekijän tilalle saapu-
essa muiden kiireiden jalkoihin.

TYÖNOPASTUS  MITÄ SE ON?
Työnopastus on työpaikalla annettavaa vä-
litöntä työtehtävän opetusta ja neuvontaa, 
jossa opastettavalle annetaan työtehtävien 
kannalta tärkeimmät tiedot ja taidot sekä 
oikea asenne työn suorittamiseksi turvalli-
sesti ja suunnitelman mukaisesti. Työnopas-
tuksella pyritään varmistamaan työn hyvä 
sujuminen ja laatu sekä työntekijöiden työ-
turvallisuus.

Työnopastus kannattaa nähdä investointi-
na, joilla parannetaan tuotannon tehoa ja 
laatua, lisätään henkilöstön osaamista, tu-
etaan työssä jaksamista sekä vähennetään 
poissaoloja ja työtapaturmia. Tämä julkaisu 
on suunnattu ensisijaisesti maatalousyrit-
täjille, jotka suunnittelevat työntekijöiden 
palkkaamista tai jo käyttävät tilan ulkopuo-
lista työvoimaa, ja työnopastusta maatiloilla 
käytännössä toteuttaville.



TTS:n tiedote: Maataloustyö ja tuottavuus 9/2013 (651)2

työtavat tulisi maatiloilla opettaa siten, että 
ergonomisesti oikeat työliikkeet ja työasen-
not otetaan huomioon sekä työt tehdään 
turhaa kiirettä ja riskejä välttäen.

Työnopastajalta edellytetään hyvää ym-
märrystä työkokonaisuudesta, työssä tar-
vittavista taidoista ja tiedoista sekä myös 
työntekijöiden arvioinnista. Työnopastuk-
sen perimmäisenä tavoitteena on työn 
kokonaiskuvan hahmottaminen, asioiden 
vaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä työ-
tehtävien osien hallitseminen tehokkaasti, 
turvallisesti ja laadukkaasti. Työnopastus on 
ennakoivaa työsuojelua, jolla voidaan myös 
parantaa työn laatua ja työmotivaatiota.

MIHIN TYÖNOPASTUSTA 
TARVITAAN?
Suunnitelmallisen ja hyvin hoidetun työno-
pastuksen tuloksena opastettava oppii 
työtehtävät nopeasti ja heti oikein. Opittu-
jen tietojen ja taitojen avulla työntekijä voi 
työskennellä itsenäisesti ja havaita ja suojau-
tua työympäristön vaara- ja haittatekijöiltä. 
Työnopastuksella voidaan vaikuttaa myös 
työyhteisön toimivuuteen ja tuotannon 
kannattavuuteen.

Työnopastus vaikuttaa seuraaviin asioihin:
  työturvallisuus
  työn kehittäminen
  yhteisen työn toimivuus
  laatu
  kannattavuus.
Jokainen maatilan työntekijä tarvitsee 

aluksi opastusta työssään. Harva pystyy uu-

della tilalla ja uusissa olosuhteissa toimimaan 
täysin oikein, vaikka olisi tehnyt paljon ky-
seistä työtä aikaisemminkin. Työntekijät ar-
vostavatkin työtehtäviin saamaansa ohjaus-
ta ja opastusta. Maatilan töissä tapaturmien 
mahdollisuus on suuri. Joskus uudella työn-
tekijällä voi myös olla tarve päteä ja osoittaa 
osaamistaan väärissä tilanteissa.

Uusien työntekijöiden lisäksi jo pitem-
päänkin työssä olleet tarvitsevat opastusta 
ja tukea erityisesti työtehtävien muutoksissa. 
Tämä koskee myös työpaikalla työskentele-
viä ulkopuolisen työnantajan työntekijöitä. 
Lisäksi kannattaa muistaa, että opittuja asi-
oita on syytä kerrata säännöllisin väliajoin. 

Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan 
työnantajan on huolehdittava työntekijän 
kunnollisesta työnopastuksesta ja turvalli-
suudesta oli työsuhde sitten lyhyt- tai pit-
käaikainen. Puutteellisen tai laiminlyödyn 
perehdytyksen ja työnopastuksen vastuun 
kantaa työnantaja. Kenellekään ei pidä antaa 
työtehtäviä, jotka ylittävät hänen tietonsa ja 
taitonsa.

TYÖNOPASTUKSEN TOTEUTUS
Työnopastukseen valmistaudutaan kartoit-
tamalla opastettavaan työhön liittyvät riskit 
ja suunnittelemalla työnopastus huolellisesti 
etukäteen. Ennen varsinaisen työnopastuk-
sen toteuttamista tunnistetut riskit pyritään 
mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai 
ainakin vähentämään niitä. Samoin työs-
sä tarvittavien välineiden – mukaan lukien 
henkilönsuojaimet – saatavuus ja kunto 
tarkastetaan. Työnjaon ja opastuksen suun-
nittelussa opastajan on otettava huomioon 
opastettavan ikä, koulutus- ja työkokemuk-
sen kautta kertynyt tietotaito sekä muut 
henkilökohtaiset suoriutumisedellytykset. 
Työnopastukseen kuuluu varsinaisen opas-
tustilanteenkin jälkeen jatkuva seuranta sekä 
palautteen antaminen. Lisäksi opastettavaa 

on hyvä rohkaista aktiivisesti osallistumaan 
työpaikan työturvallisuuden ja -terveyden 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kartoita maatilan riskit
Työpaikoilla tehtävä riskien arviointi on tullut 
entistä tärkeämmäksi, kun työturvallisuus-
laissa on tiukennettu työnantajan vastuuta 
työntekijöihin kohdistuvista tapaturmavaa-
roista. Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 
mukaan työnantajan tulee riittävästi huo-
lehtia tilan työturvallisuusriskien hallinnasta. 
Tämä laki pätee myös maatiloilla, joilla on 
työntekijöitä. Työssä tai työympäristössä ha-
vaitut vaarat ja vaaratilanteet on poistetta-
va tai vaaroja vähennettävä hyväksyttävälle 
tasolle jo ennen työn aloittamista. Vakavan 
tapaturman sattuessa työntekijälle työn-
antajalta saatetaan esimerkiksi kysyä, onko 
maatilalla tehty työturvallisuuden osalta ris-
kinkartoitusta. 

Maatila riskienhallintaa varten on ole-
massa niin kutsuttu Maatila-RH-välineet 
(https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/
agronet/Tilanjohtaminen/riskienhallinta), 
joihin sisältyvien tarkistuslistojen avul-
la voidaan arvioida maatilan riskejä. Tilan 
riskien arviointiin kannattaa myös kysyä 
apua vakuutusyhtiöiltä, Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksesta, työsuojelupiireistä, työter-
veyshuollosta, maatalouslomituksen pai-
kallisyksiköistä tai alan neuvojilta, sillä usein 
tilan työturvallisuusriskit vaativat tilan työ-
tehtävien arviointia. Ulkopuolinen henkilö 
voi havaita sellaisia riskejä, joille tilan oma 
väki on ”sokeutunut”. Sähkölaitteiden osalta 
tarkastuksen tekee sähköalan ammattilai-
nen.

Maatilan riskien arvioinnissa saatetaan 
huomata useita kehittämiskohteita tilalla. 
Maatalousyrittäjän velvollisuus on pitää 
kaikki työntekijöiden käyttämät koneet ja 
laitteet sellaisessa kunnossa, ettei niistä ai-
heudu vaaraa kenenkään terveydelle. Tapa-

Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työn-
antaja vastaa työntekijöidensä perehdyttä-
misestä ja työnopastuksesta; työntekijälle on 
annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä, työstä, työpaikan työolosuh-
teista, työ- ja tuotantomenetelmistä, työssä 
käytettävistä työvälineistä ja niiden oikean-
laisesta käytöstä sekä turvallisista työtavoista.

Kuva 2. 
Maatilojen 
monipuoliset 
ja vaihtuvat 
työtehtävät 
vaativat 
perusteellista 
ja jatkuvaa 
työnopas-
tusta. Kuva: 
Markku Lätti

Työnopastusta tarvitaan aina, kun
  työ on tekijälleen uusi
  työtehtävät vaihtuvat tai monipuolistuvat
  työmenetelmät tai -olosuhteet muuttuvat
  hankitaan ja otetaan käyttöön uusia koneita, lait-

teita, -välineitä tai aineita
  työ toistuu harvoin
  tilanne poikkeaa tavanomaisesta
  turvallisuusohjeita laiminlyödään, työpaikalla 

sattuu työtapaturma tai todetaan ammattitauti
  annetussa työnopastuksessa havaitaan puutteita
  havaitaan virheitä toiminnassa tai puutteita tuot-

teiden ja palvelujen laadussa
  työntekijä palaa töihin pitkän poissaolojakson jäl-

keen, esimerkiksi sairaslomalta tai vanhempain-
vapaalta.
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turman sattuessa työnantajaa vastaan voi-
daan nostaa syyte, jos työturvallisuuslakia 
on rikottu. Haitta- ja vaaratekijöiden tunnis-
tamisen jälkeen mietitään toimenpiteitä ja 
toteutusaikatauluja vaarojen vähentämiseen 
esimerkiksi taulukon 1 periaatteen mukaan. 
Sietämättömän ja merkittävän riskin vaa-
ranpaikat on syytä laittaa kuntoon ensitilas-
sa, jos se käytännössä vain on mahdollista. 
Akuutteja nopeasti korjattavia tehtäviä ei 
sen enempää kannata analysoida, mutta 
kaikki tehtävät ja vaaranpaikat kannattaa 
kirjata ylös ja tiedottaa niistä työntekijöitä 
opastuksen yhteydessä. 

Hyvä käytäntö on myös pitää läheltä piti 
-tilanteista kirjaa, jota sitten käytetään opas-
tuksessa hyväksi vaaranpaikoista kerrottaessa.

Suunnittele työnopastus ennakkoon
Maatilat ja ihmiset ovat erilaisia, jolloin 
työnopastus on aina jonkin verran räätä-
löitävä maatilan olosuhteiden ja erityispiir-
teiden mukaan. Myös tuotantoon liittyvien 
tavoitteiden, esimerkiksi korkeatasoisen tuo-
tantohygienian ylläpidon tuominen työno-
pastussisältöön on arvioitava tilakohtaisesti. 

Koska käytännöt ovat monissa asioissa tila-
kohtaisia, kannattaa jo suunnitteluvaiheessa 
muistaa, että kokenutkin uusi työntekijä 
tarvitsee hyvän työnopastuksen. Työnantaja 
joutuu aina jossain määrin seurailemaan ja 
tunnustelemaan, miten asiat on omaksuttu, 
ja toimimaan sitten työnopastuksessa tilan-
teen mukaan. 

Jokaisella tilalla on omat käytäntönsä ja 
työntekijän odotetaan yleensä noudattavan 
niitä tarkasti. Tärkeä lähtökohta on, että ti-
lan oman väen kesken on mietitty ja yhdes-
sä sovittu toimintatavat, jotta työntekijälle 
annetut ohjeet ovat selkeät ja yksiselitteiset. 
Lisäksi työnopastus sujuu helpommin ja kat-
tavammin, kun asiat ovat kirjattuna johon-
kin. Tällöin työntekijällä on mahdollisuus 
myös itsekseen kertailla asioita. 

Työnopastusta suunniteltaessa voi miet-
tiä, mitä asioita on valmisteltava ennen 
työntekijän saapumista, mitä asioita on 
käytävä läpi heti työntekijän saavuttua, mi-
tä asioita alkuaikoina ja miten ja missä vai-
heessa omaksuminen tarkistetaan eli miten 
oppimista seurataan. Työnopastamiseen 
on varattava riittävästi aikaa työtehtävän 

vaativuudesta riippuen. Riittävän ajan re-
sursointi opastukseen on erittäin tärkeää, 
mikä käytännössä on erittäin haasteellista 
etenkin sesonkiaikoina. Tehtävästä riippuen 
oppiminen/tehtävän täydellinen sisäistämi-
nen voi kestää hyvinkin kauan. Kannattaa-
kin muistaa, että työtehtävien opettelua 
on hyvä porrastaa. Ei kaikkea heti samalla 
kertaa. Aluksi esimerkiksi helppoja tehtä-
viä, myöhemmin vaikeampia. Lisäksi riittävä 
määrä toistoja. Myös työkierto opastuksen 
välineenä kannattaa pitää mielessä suunnit-
teluvaiheessa. Välillä tehdään jotain muuta 
ja annetaan asian muhia. On myös hyvä tie-
dostaa, että kaikki eivät opi samalla tavalla, 
joten työnopastus on tarvittaessa suunnitel-
tava yksilöllisesti. Ihminen voi oppia kuun-
telemisen, katsomisen, vuorovaikutuksen ja 
tekemisen kautta.

Työnopastuksen sisältö ja käytetyt mene-
telmät valitaan työtehtävien laadun ja työn-
tekijän aikaisempien työkokemusten sekä 
koulutuksesta saatujen tietojen ja taitojen 
perusteella. 

Periaatteessa työnopastuksessa voidaan 
edetä ns. viiden askeleen menetelmän mu-

Taulukko 1. Riskin merkityksen arviointi todennäköisyyden ja 
seurausten perusteella.

Todennäköisyys Seuraukset

Vähäiset Haitalliset Vakavat

Epätodennäköinen 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski

Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski

Todennäköinen 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski

Oppija muistaa
  20 % kuulemastaan
  30 % näkemästään
  50 % näkemästään JA kuulemastaan
  70 % itse sanomalla toistamastaan
  90 % itse sanomalla JA tekemällä toistamastaan.

Kuva 3. Viiden 
askeleen 
menetelmä 
omaksumisen 
peruskeinona. 
Lähde: Vartiai-
nen ym. 1989.

Opastustilanteen aloittaminen
- Kannusta oppimaan
- Arvioi tietojen ja taitojen taso
- Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus
- Aseta tavoite ja välitavoitteet

Mielikuvaharjoittelu
- Pyydä selostamaan työ
- Seuraa prosessointia
- Anna pelkistetyt säännöt
- Pyydä toistamaan ajatuksissa

Opetus
- Pyydä analysoimaan tehtävä
- Näytä työ
- Selosta ja perustele miksi
- Anna toimintasäännöt

Taidon kokeilu ja harjoitteleminen
- Anna kokeilla
- Anna palaute
- Anna kokeilla uudelleen
- Arvioi taitotaso

Opitun varmistaminen
- Anna työskennellä yksin
- Anna palaute
- Rohkaise kysymään
- Päätä opastus

Havaittujen riskitekijöiden 
esille tuomiseen 
kannustaminen

Riskitekijöiden 
tunnistaminen ja 
poistaminen

Riskit
Epätyypilliset poikkeamat

Prosessin kuvaus opastettavaa 
tehtävää laajemmin
Normaali työnkulku
Tyypilliset poikkeamat

Toimintaohjeet

Tarvittava informaatio
Toimintaohjeet
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kaan tai sitä soveltaen (kuva 3). Tiloilla ei ole 
ehkä mahdollisuutta eikä aikaa dokumen-
toida kaikkea työopastuksessa tapahtuvaa, 
kuten mallissa kuvataan, mutta tällainen 
malli on hyvä olla lähtöajatuksena työno-
pastuksen suunnitteluun. Etenkin kausityö-
voiman kohdalla kannattaa käyttää mene-
telmää soveltuvin osin. 

Työntekijälle tulee antaa työnopastusta 
varsinaiseen työhön, koneiden ja välineiden 
käyttöön, aineiden ja materiaalien käsitte-
lyyn ja turvallisuusmääräysten noudattami-
seen. 

Työnopastuksen suunnittelusta vastaavan 
on hyvä kiinnittää huomiota siihen, anne-
taanko opastusta

  uudelle vai vanhalle työntekijälle
  maatalousalan kokemusta/koulutusta 
omaavalle vai kokemattomalle henkilölle

  ulkomaalaiselle tai vierasta kieltä puhu-
valle henkilölle

  iältään nuorelle tai vanhalle henkilölle
  muita työntekijän työhön vaikuttavia 
ominaisuuksia huomioon ottaen (esim. 
mahdolliset henkilökohtaiset rajoitteet, 
erityistaidot).

Työnopastusta suunniteltaessa on muis-
tettava, että siinä käsitellään työtehtäviä 
laadun, ergonomian, turvallisuuden, hygi-
eenisyyden ja tehokkuuden näkökulmista. 
Maa- ja puutarhatilojen työnantajilla tuot-
teiden laadun varmistaminen on usein en-
simmäisenä opetettavien asioiden listalla, 
mutta aivan yhtä tärkeää on opettaa työn-
tekijöille oikeat työmenetelmät, turvalliset 
ja terveelliset työn suoritustavat sekä henki-
lökohtaisten suojainten, suojalaitteiden sekä 
työvaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttö-, 
huolto- ja säilytystavat. 

Erityisen tärkeää on opettaa ergonomises-
ti oikeat työliikkeet ja -asennot rasitusvam-
mojen ennaltaehkäisemiseksi. Ergonominen 
ohjaus on tärkeää varsinkin uusille työnteki-
jöille, ennen kuin he tottuvat mahdolliseen 
virheelliseen työtapaan. Lisäksi annetaan 
perustiedot työhön liittyvistä kemikaaleista, 
niiden vaaroista, oikeaoppisesta käsittelystä 
ja suojautumisesta niiden haitoilta.

Riskien arvioinnin kohdalla jo todettiin, et-
tä työssä tai työympäristössä havaitut vaarat 
ja haittatekijät on poistettava tai vaaroja ja 
haittatekijöitä on vähennettävä hyväksyt-
tävälle tasolle jo ennen työn aloittamista. 
Työnopastuksen suunnitteluvaiheessa on 
muistettava, että jäljelle jäävistä vaarois-
ta ja haittatekijöistä tulee antaa erityistä 
opastusta kiinnittämällä huomiota näiden 
tunnistamiseen ja menettelytapoihin hait-
tojen ennalta ehkäisemiseksi. Työsuojelun 
haaste on työn ”näkymättömät” vaarat, joita 
esiintyy usein poikkeuksellisissa tilanteissa, 
esimerkiksi häiriötilanteissa sekä erilaisissa 
puhdistus- ja huoltotöissä. Näihin tilanteisiin 
työntekijöille tulee olla selkeät turvalliset toi-
mintaohjeet.

Työnopastus on kattava vasta sitten, kun 
näkymätönkin on tehty näkyväksi ja kun 
”opastetun silmät on avattu” arvioimaan jat-
kuvasti oman työnsä riskejä. Tärkeää on, et-
tä työntekijöitä rohkaistaan ja motivoidaan 
kysymään sekä tuomaan esiin kaikki työhön 
liittyvät vaaratilanteet ja piilevätkin vaarat.

Työnopastustilanne
Onnistuneen työnopastuksen edellytyk-
senä on työnantajan ja työntekijän hyvä 
vuorovaikutus ja opastettavan aktiivinen 
osallistuminen. Työntekijän aikaisemmat 
tiedot, taidot ja kokemukset muodostavat 

pohjan uuden oppimiselle. Maatilan työ on 
toisinaan vaiheittain etenevää, jolloin jonkin 
vaiheen ymmärtäminen väärin voi näkyä 
huonona työn laatuna tulevissa työnvai-
heissa tai huonona lopputuotteen laatuna. 
Työnantajan viestin on kulkeuduttava työn-
tekijän korviin ilman häiriöitä, ja työntekijän 
tulee ymmärtää vastaanottamansa sanoma. 
Tämä tuskin toteutuu esimerkiksi silloin, jos 
yrittää opastaa työntekijää kovassa melussa 
jonkun koneen käydessä. 

Työntekijöitä kannattaa rohkaista kysy-
mään ja kertomaan omin sanoin työtehtä-
västä. Tämä on tärkeää etenkin vierastyö-
voiman kohdalla. Yhteinen kieli opastajan 
ja opastettavan välillä on ymmärtämisen 
kannalta ja väärinkäsitysten välttämiseksi 
erittäin tärkeää. Lisäksi kulttuurien tuntemi-
nen vierastyövoiman kohdalla on edellytys 
sen huomioimiselle työnopastuksessa ja si-
ten väärinkäsitysten välttämiselle ja molem-
minpuoliselle ymmärtämiselle. Tarkempaa 
tietoa eri kulttuurien huomioonottamisesta 
ulkomaisten työntekijöiden työnopastuk-
sessa löytyy Työtehoseuran Internet-sivuilta 
osoitteesta http://www.tts.fi /images/stories/
tts_julkaisut/tr43.pdf.  

Työntekijöiden opastuksessa työohjei-
den selkeys on aina etu. Moni työntekijä 
on Maavoima-hankkeen (ks. s. 8) haastat-
telujen perusteella sitä mieltä, että he eivät 
kaipaa kirjallisia työohjeita helppoihin ja yk-
sinkertaisiin tilan töihin, mutta koneiden ja 
eläinten kanssa ne ovat usein tarpeen. Lisäk-
si saattaa olla tarpeen muistuttaa ilmeisestä 
vaarasta varoitusmerkillä. 

Käyttäjälleen uusille koneille ja laitteille 
pitää olla selkeät käyttöohjeet. Käyttöohjei-
den lukeminen ja kertaaminen eivät tavalli-
sesti olisi pahitteeksi yrittäjälle itselleenkään. 
Käyttökoulutukseen on syytä sisällyttää op-
pimisen varmistaminen seuraamalla opas-
tettavaa työssä jonkin aikaa. Uuden koneen/
laitteen käytön opastuksen neuvottele-
minen myyjäorganisaation tai valmistajan 
kanssa mukaan koneen tai laitteen hankin-
tavaiheessa on hyvä käytäntö, jonka soisi 
yleistyvän. Koneiden teknisen käytön lisäksi 
työnopastajan on muistettava sisällyttää 
opastukseen mukaan myös työympäristö, 
olosuhteet ja toiminta erilaisissa tilanteissa. 

Työntekijää on hyvä kannustaa kysymään 
ja kertomaan myös ongelmista tai rikkoutu-
neista välineistä tai paikoista. Työntekijöitä 
tähän velvoittaa jo työturvallisuuslakikin. 
Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin muis-
taa eri kansallisuudet ja kulttuureista johtu-
vat tavat ja käyttäytymissäännöt, jotka voi-
vat vaikuttaa työntekijän haluun kertoa tai 
ilmoittaa ongelmista tai puutteista. 

Kuva 4. Päivittäin toistuvissa töissä ergonomisesti oikeiden työmenetelmien ja -tapojen opas-
taminen on erityisen tärkeää työntekijöiden tehokkaan, turvallisen ja terveellisen työskentelyn 
varmistamiseksi. Kuva: Markku Lätti
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Työnopastuksessa kannattaa ottaa huomioon ja tar-
kistaa tehtävän edellyttämät erityispätevyydet, kuten 
työvälineen ajo- tai käyttöoikeus, ruiskuttajatutkinto, 
hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti ja ensi-
aputaidot. Hyvä työnopastus edellyttää suunnitelmal-
lisuutta, dokumentointia sekä jatkuvuutta ja huolel-
lista valmentautumista. Seuranta ja arviointi kuuluvat 
hyvään käytäntöön. Opittuja asioita on syytä ajoittain 
kerrata ja täydentää sekä korostaa uusia tai poikkeavia 
tilanteita ja käytäntöjä.

Työnopastuksessa opetetaan:
  varsinainen työ

 - esimerkiksi koneiden, laitteiden, työvälineiden 
ja aineiden oikeat käyttötavat sekä turvallisuus-
määräykset

  oikeat työmenetelmät sekä toimintatavat
 - joita on noudatettava, kun aloitetaan ja lopete-

taan työ, puhdistetaan, säädetään, huolletaan ja 
korjataan koneita sekä silloin, kun häiriöitä esiin-
tyy tai koneet ja laitteet vioittuvat

 - jos sattuu tapaturma
 - jos havaitaan turvallisuusasioiden laiminlyöntiä

  suojainten, suojalaitteiden sekä suojavaatetuksen 
oikeat ja turvalliset käyttötavat, huolto ja säilytys.

Opastettavista töistä kannattaa laatia yksityiskoh-
taiset työnopastusohjeet, joiden avulla opastus suori-
tetaan vaihe vaiheelta. Työtehoseuran Internet-sivuilta 
www.tts.fi  löytyy esimerkkejä työnopastusohjeista sekä 
pohja, jota muokkaamalla voi itse laatia tilalleen tarkoi-
tuksenmukaiset työnopastusohjeet tilan eri töihin.

Työnopastusohjeet voivat toimia samalla tarkastus-
listoina, joiden avulla voidaan varmistaa, että työnteki-
jän työnopastus täyttää viranomaisvaatimukset ja tilan 
toiminnan laatuvaatimukset. Listalla olevat kohdat 
selvitetään yhdessä opastettavan kanssa, minkä jälkeen 
asiat merkitään käsitellyiksi ja opastettava allekirjoittaa 
dokumentin. Näin kaikki asiat tulee käytyä varmasti läpi 
ja mahdollisimman samansisältöisenä henkilöstä riippu-
matta. Yhtenäinen tapa opastaa onkin erittäin tärkeää. 
Dokumentointi toimii myös osoituksena molemmille 
osapuolille käydystä työnopastuksesta. Ja jos työnte-
kijälle sattuu työtapaturma, tämä on tärkeä asiakirja 
osoittamaan viranomaisten suuntaan, mihin tehtäviin 
työntekijä on saanut opastusta ja minkälaista. Työno-
pastusohjeet voivat toimia myös työohjeina kiinteissä 
työpisteissä, esimerkiksi lypsyasemalla tai -robotilla.

Tarkkaile, että työntekijä
  Nostaa raskaat taakat jalkalihaksilla, selkä suorana ja 

taakka mahdollisimman lähellä vartaloa
  Välttää taakkoja käsitellessä selän kiertoliikettä
  Käyttää mahdollisuuksien mukaan fyysistä kuormi-

tusta vähentäviä apuvälineitä ja työtasoja
  Pukeutuu kylmällä lämpimästi niin, ettei mikään ke-

honosa altistu kylmälle tai vedolle
  Kuormittaa tasaisesti kehon molempia puolia, esim. 

toispolviasento mansikanpoiminnassa
  Käyttää kolmipisteotetta työkoneen ohjaamoon 

noustessaan ja sieltä poistuessaan.
Lisätietoa ergonomiasta mm. Maatalouden ergonomia-
ratkaisut - ERKKI-tietopankki (www.ttl.fi ).

Tapaturmien taustalla usein normaalista poikkeava tilanne
Lähes kaikissa tapaturmissa on sekä organisatorisia, teknisiä että inhimillisiä tapaturma-
tekijöitä. Yleisimmät organisatoriset tapaturmatekijät ovat työntekijän (työkunnon) val-
vonnan tai työnopastuksen puutteet ja korjauksen laiminlyönti. Maavoima-hankkeessa 
tutkituista vuosina 1985–2008 MTOT-raportoiduista tapaturmatapauksista 83 %:ssa tilan-
ne poikkesi normaalirutiinista, joten poikkeustilanteiden huomioiminen työnopastukses-
sa on erittäin tärkeää työturvallisuuden, tuotannon keskeytymättömyyden ja tuotteiden 
laadun kannalta. Tämä korostuu etenkin yksintyöskentelyn kohdalla. Työturvallisuuslain 
tarkoittamassa yksintyöskentelyssä työntekijälle on järjestettävä yhteydenpitoväline, 
mutta tilan sisäisessäkin toiminnassa esimerkiksi radiopuhelimet lisäävät työturvallisuutta 
ja turvallisuudentunnetta sekä säästävät aikaa ja rahaa. Yksintyöskentelyn rajoitukset ja 
muut ohjeet on syytä ottaa huomioon työnopastuksessa.

Inhimilliset tapaturmatekijät jakautuvat kolmelle työtoiminnan säätelyn tasolle sen 
mukaan, kuinka tutussa tilanteessa virheet tapahtuvat:

  Tietopohjaisessa säätelytasossa tilanne on uusi ja edellyttää käyttäjältä toiminnallista 
analyysiä ja suunnittelua. 

  Sääntöpohjaisessa säätelytasossa normaalirutiinista poikkeava tilanne jää huomaa-
matta tai tunnistamatta tai tarvittavan toiminnon toteutus epäonnistuu, vaikka ti-
lanne on periaatteessa tuttu.

  Taitopohjaisessa säätelytasossa tapaturmatekijät ovat rutiinitilanteessa kokeneelle 
käyttäjälle sattuvia virheitä. 

Inhimillisistä virheistä 60 % tapahtui toimittaessa tietopohjaisella säätelytasolla. Uusi 
tilanne oli jäänyt tunnistamatta tai relevanttia tilanteeseen liittyvää informaatiota ei ollut 
osattu kerätä tai toimintoanalyysi ja päättely oli tehty väärin. Kokemuksen myötä työ-
toiminnan säätely siirtyy alemmalle säätelytasolle (tietopohjainen > sääntöpohjainen > 
taitopohjainen). 

Työnopastuksessa kannattaakin tuoda esille kaikki tarpeellinen tieto ja materiaali, mi-
tä työntekijä voi tarvita (käyttöohjeet, työohjeet, muistilistat jne.), ja mistä ne löytyvät 
tarvittaessa. Näin pystytään välttämään juuri tietopohjaiseen säätelytasoon liittyviä ta-
paturmia.

Työnopastuksessa olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:
  Työntekijä olisi opastettava tunnistamaan normaali mutta myös normaalista poik-

keava työnkulku.
  Normaalin työnkulun lisäksi opastukseen tulisi sisällyttää toimintaohjeet myös tyy-

pillisten poikkeamien varalta.
  Normaalista poikkeavien työnkulkujen kohdalla olisi nostettava esille niitä asioita ja 

tarvittava informaatio, joihin tuolloin tulisi kiinnittää huomiota ja jota informaatiota 
tarvitaan oikean ratkaisun tekemiseen.

  Työnopastuksen tulisi sisältää kuvaus kohteena olevan prosessin luonteesta ja tavoit-
teista opastettavaa tehtävää laajemminkin, jotta poikkeavissa tilanteissa toimintoana-
lyysi ja johtopäätökset osattaisiin tehdä oikein.

  Huolellisuuden merkitystä olisi korostettava rutiinitilanteissa, joihin saattaa sisältyä 
riskejä.

Kuva 5. Työkohteessa oleva työohje helpottaa uutta työntekijää tekemään vaaditut 
työt niiden oikeassa järjestyksessä ja oikein. Kuva: Markku Lätti
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On tärkeää varmistaa, että työntekijä on 
ymmärtänyt opastettuihin asiakohtiin liitty-
vät asiat. Osa suunnitelman sisällöstä voi olla 
tulokkaalle tuttua jo ennestään, ja toisaalta 
hänellä voi olla sellaisia oppimistarpeita, joita 
ei ole opastussuunnitelmassa otettu huomi-
oon. Tilan töihin palaavalta vanhalta työnteki-
jältäkin on hyvä varmistaa, kuinka työntekijä 
muistaa tehtävät. Tehtävien laatuvaatimusten 
kertaaminen tuskin on haitaksi kenellekään. 
On myös hyvä kannustaa työntekijöitä kysy-
mään, kuten jo aikaisemminkin on todettu.

Työnopastus käytännössä
Työnopastuksesta vastaavan on hyvä tun-
tea koko tuotantoprosessi ja siihen liittyvät 
työmenetelmät. Jotkut maatilan työteh-
tävät voivat vaikuttaa tuotantoprosessissa 
eteenpäin, jolloin työ tulee tehdä ottaen 
huomioon tuotantoprosessin tulevat vai-
heet. Tuotannon laadun kannalta tämä voi 
olla erittäin tärkeää. Laatuasioiden ymmärtä-
minen ja tieto huonon laadun seurauksista 
tilalle motivoi työntekijääkin yrittämään par-
haansa. Toiminnan seurausten havainnollis-
tamiseen/motivointiin kannattaa käyttää 
erilaisia apuvälineitä esimerkiksi tulostaulua 
tai jotain vastaavaa visualisoinnin välinettä. 
Yleensä maatilan työnantaja tekee samoja 
töitä itsekin ja on ”rakentanut” kyseiset tuo-
tantojärjestelmät omin käsin, jolloin hän on 
myös paras asiantuntija omalla tilallaan.

Toisinaan tilan isäntä tai emäntä on anta-
nut vastuun työvoiman opastamisesta jolle-
kulle toiselle kuten vanhemmalle työnteki-
jälle tai perheenjäsenelle. Näissä tilanteissa 
yrittäjän on hyvä tarkkailla opastusta aluksi 
ja työn laatua säännöllisesti. Opastettavalle 
esitetään tehtävän tai toiminnan rakenne ja 
sen keskeiset ominaisuudet sekä tehtävään 
liittyvät säännöt ja periaatteet, jotta hän saa 

kokonaiskuvan suoritettavasta työstä. On 
ensiarvoisen tärkeää, että opastaja on moti-
voitunut ja osaa työn hyvin. 

Varsinkin silloin, jos opastajalla ja opastet-
tavalla ei ole yhteistä kieltä, uusi työntekijä 
oppii muun muassa esimerkkiä seuraamalla, 
kuvista, työnantajan eleistä ja ilmeistä ja itse 
varovasti kokeilemalla. Yhteisen ymmärtä-
misen edistämiseksi voidaan käyttää hyväksi 
myös kekseliäisyyttä, esimerkiksi assosiaati-
oita (mielleyhtymiä). 

Työntekijöitä tulisi opastuksessa kannustaa 
turvallisiin työtapoihin ja palkita heitä siitä. 
Kannattaa myös muistaa, että maatalousyrit-
täjän/työnopastajan malli tehdä työtä, suh-
tautua työhön, tuotantoeläimiin ja työtur-
vallisuuteen siirtyy helposti työntekijöille sekä 
hyvässä että pahassa. Oma asenne pitää siis 
olla kunnossa, jotta voi vaatia työntekijältä sa-
maa. Tilan työntekijöiden työtavat muodos-
tavat yhdessä tilan työkulttuurin. Tilanteissa, 
joissa opastajina toimii useita henkilöitä, tu-
lee välttää neuvojen ristiriitaisuuksia. Hyvä 
työnopastaja myös neuvoo opastettavalleen 
työkohtaiset piilevät vaarat, joihin työntekijä 
voi itse kiinnittää huomiota ennalta.

Jos työnopastuksesta on olemassa tilalla 
kirjallinen malli, se voi auttaa työtulosten 
ja työnopastuksen seurannassa ja kehittä-
misessä. Ongelmien tai hyvien kokemusten 
kirjaaminen voi osoittautua myöhemmin 
tarpeelliseksi tiedoksi. Näin luodaan edelly-
tykset työtaitojen kehittymisen seurantaan. 
Työnopastuksen sisältöä on silloin myös hel-
pompi kehittää.

Jatka työnopastusta työn ohessa 
Tehtäväkohtaisen työnopastuksen jälkeen 
työntekijän osaamisen kehittymistä on seu-
rattava ja tarvittaessa opastettava häntä työn 
ohessa. Maatilalla tapahtuvissa muutoksissa 

ja yllättävissä tilanteissa viljelijät ja työntekijät 
joutuvat sopeutumaan tilanteisiin usein no-
peasti, jos muutoksia tulee esimerkiksi kasvu-
kaudella sesonkiaikaan. Tuttujen työtapojen 
nopeat muutokset ovat aina alussa vaikeita 
ja stressaavia. Tällöin voi olla haastavaa ohjata 
työntekijöitä nopeasti työtehtävien lomassa. 
Vaarana on, että kiireessä unohtaa esimerkik-
si kertoa tärkeitä asioita kaikille niille työnte-
kijöille, jotka tietoja tarvitsevat. 

Suunnittelemalla työnopastus ennakkoon 
ja käyttämällä tilan tarpeisiin rakennettuja 
työnopastusohjeita voi säästyä monelta va-
hingolta. Joskus työntekijää auttaa, jos hänel-
lä on käytössään kirjalliset työnopastusohjeet, 
josta voi kerrata työnopastuksessa läpikäytyjä 
asioita. On inhimillistä, että ihminen unohtaa 
nopeammin kuin oppii, eikä kaikkia asioita 
välttämättä muista yhdellä kertaa. Työno-
pastuksen voi alun perinkin tehdä vaiheit-
tain siten, että opastaa ensin alkuun ja jatkaa 
myöhemmin opastusta samalla, kun työtä 
tehdään. Opastusta tulisikin tehdä ”aluksi 
ja koko ajan”. Näin voidaan helpottaa myös 
työntekijöiden stressiä, joka taas jouduttaa 
uuteen tilanteeseen sopeutumista.

Työnopastuksessa huomioitava
Jokainen työ vaatii oman opastuksen, ja 
joskus yksittäiset työnvaiheetkin kannattaa 
opastaa kaikki erikseen osaamisen varmista-
miseksi. Esimerkiksi kotieläintiloilla työnvai-
heet voivat olla monimutkaisia ja merkittä-
viä koko tuotannon kannalta. Tilan oma väki 
näkee tilanteen usein toisin, koska työ on 
heille tuttua. Tämä on otettava huomioon 
opastuksessa. Töiden monipuolisuus usein 
yllättää työntekijät. Maatilan tuotantopro-
sessin työtehtäviä voi jakaa ja opettaa myös 
työntekijöiden kykyjen mukaan, jotta työ on 
varmasti turvallista. 

Kuva 6. Työntekijöille tulee opastuksessa korostaa työn ohjeiden 
mukaisen ja huolellisen suorittamisen merkitys lopputuotteen laadun 
ja tuotannon kannattavuuden kannalta. Kuva: Markku Lätti

Kuva 7. Eläintenhoitajista monet ovat kiinnostuneita kehittymään työs-
sään. Hyvää työntekijää voikin palkita maksamalla esimerkiksi vasikoiden 
terveyteen tai eläinten hyvinvointiin liittyvän kurssin. Kuva: Markku Lätti
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Yksintyöskentely
Työntekijöitä ei saa koskaan jättää teke-
mään töitä yksin, ellei heillä ole siihen 
riittävää osaamista. Yksin työskenteleville 
työntekijöille tulee antaa riittävä opastus 
työhön ja ohjeet poikkeus- ja hätätilantei-
den varalta. Kun työntekijä jätetään työs-
kentelemään yksin esimerkiksi navettaan 
tai metsään, tekijän osaamisesta on var-
mistuttava vaikka viiden askeleen mene-
telmää soveltaen. Työntekijöitä kannattaa 
kannustaa myös kysymään, sillä hänen on 
tärkeä ymmärtää, mitä häneltä odotetaan 
työtehtävässään.

Kaikkia töitä ei kuitenkaan voi jättää 
työntekijälle yksin tehtäviksi, esimerkiksi eri-
tyistä vaaraa sisältävät työt. Muun muassa 
isoimpien eläinten siirtoja ei koskaan saisi 
teetättää eikä itsekään tehdä yksin. Kannat-
taa myös muistaa, että työnantajan on työ-
suojelulainsäädännön (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738 (29§)) mukaan järjestettävä 
yhteydenpitomahdollisuus työntekijän ja 
työnantajan välillä, jos työntekijä jätetään 
tekemään tilalla töitä yksin. Työnantajan on 
myös varmistettava mahdollisuus avun hä-
lyttämiseen.

Oppimisen esteitä
Vastuu työnopastuksen onnistumisesta on 
sekä työnantajalla että työntekijällä. On hy-
vä tiedostaa, että pelko ja jännitys vaikeut-
tavat oppimista. Vieraskielisyys voi aiheuttaa 
väärinymmärryksiä, samoin kaikki häiriöt ja 
melu, joka heikentää sanoman perillemenoa. 
Lisäksi aikaisemmin väärin omaksuttu ajat-
telu- tai työtapa saattaa jopa estää uuden 
oppimisen.

Työntekijöiden ajatuksia, kysymyksiä ja 
mielipiteitä kannattaa kunnioittaa, koska 
työhön ei useinkaan ole yhtä ainoaa oike-
aa tapaa, vaan asioita voi tehdä monella 
tavalla. Joissakin tapauksissa voi olla mah-
dollista, että työntekijä on oppinut muilla 
tiloilla työskennellessään taitoja, jotka ovat 
tehtävään sopivampia kuin uudessa työ-
paikassa opastetut. Avainasemassa ovat 
tällöin tilan työnopastajat, joiden kannat-
taa pitää itsensä avoimena uusille ideoille 
kuitenkaan unohtamatta varsinaista opas-
tustehtävää. Työntekijöitä kannattaa kan-
nustaa kysymään ja kyseenalaistamaan, sil-
lä heillä voi olla sellaista osaamista, tietoa 
ja näkemystä, joiden avulla tila voi kehit-
tää toimintatapojaan. Kahdensuuntainen 
tiedonvälitys/-vaihto koettiinkin Maavoi-
ma-hankkeen haastatteluissa tärkeäksi eli 
valmius myös itse ottaa tietoa vastaan, olla 
valmis omaksumaan uusia toimintatapoja 
työntekijältä. Oma malli ei välttämättä ai-
na ole se oikea.

Työntekijän motivointi
Työntekijöiden motivoituminen lähtee suu-
relta osin heistä itsestään ja halusta tehdä 
töitä. Palkan lisäksi motivaatiota antaa oppi-
minen, työn hyödyllisyyden ymmärtäminen 
ja muut edut. Työnantajalle tärkeintä on, 
että työntekijä hahmottaa työnsä merkityk-
sen tilan tuotannon lopputulosten kannalta. 
Työn merkityksen ymmärtäminen voi moti-
voida työntekijääkin.

Lisäksi asennoitumisen kannalta on tär-
keää, että vaatimustaso on oikein asetettu 
ja että työtä johdetaan ja palautetta anne-
taan oikein. Palautteen antaminen pitää 
myös olla jatkuvaa. Asiallinen ja kannustava 
palaute lisää varmasti työmotivaatiota, jos 
muut perusasiat ovat kunnossa. Motivaa-
tiota tehdä työ tehokkaasti ja turvallisesti 
lisäävät työntekijöiden hyvä, tasapuolinen ja 
oikeudenmukainen kohtelu sekä tilan hyvät 
olosuhteet. Yleensäkin työntekijöiden huo-
mioon ottaminen (välittämisen & arvostuk-
sen osoittaminen) lisäävät työmotivaatiota.

Työntekijöiden viihtymistä edistävät myös 
hyvät työvaatteet ja työolot. Palkan lisäksi 
taloudellisena kannustimena voi käyttää tu-
losbonusta.

Arvioi ja seuraa oppimista opastuk-
sen jälkeen
Työnantajan vastuulla on valvoa ja arvioida 
työn tulosten toteutumista. Tämä on tär-
keä tehtävä työn laadun varmistamisessa ja 
työntekijän osaamisen seurannassa. Työn-
antaja kertoo varsinaisen työnopastuksen 
aikana, mitä työtehtävässä vaaditaan, mitkä 
ovat työn laatukriteerit tai millaisia tuloksia 
työssä pitäisi saavuttaa. Kun nämä asiat ovat 

selviä ja työntekijä noudattaa annettuja oh-
jeita, työn tulisi sujua paremmin. Jos työn-
tekijä ei opi tehtäviä tai työ ei suju, vika voi 
olla myös ohjeissa, opastuksessa tai työjär-
jestelyissä. Seurannan tai arvioinnin ei pidä 
olla luonteeltaan syyttävää vaan rakentavaa. 

Työntekijän arvioinnissa keskeisessä ase-
massa on työntekijän osaaminen:

  mitä työntekijä tietää työtehtävistä ja 
niiden laatuvaatimuksista?

  minkälaiset työntekijän tekniset työtai-
dot ovat?

  minkälaiset sosiaaliset ja vuorovaikutus-
taidot työntekijällä on?     

  pystyykö työntekijä arvioimaan työtään 
ja kehittymään siinä itsenäisesti?

Työntekijöiden mielipiteitä ja kokemuksia 
kannattaa kuunnella ja arvioida palautetta 
tilan toimintaa ja työnopastusta kehitettä-
essä. Arvokkaita kehittämisideoita voi saada, 
kun käy kahvipöydässä tai työntekijöiden 
kanssa työskennellessä pieniä neuvonpitoja 
tai ”kehittämiskeskusteluja”. Näissä tilanteis-
sa voi keskustella muun muassa seuraavista 
teemoista:

  kuinka töissä on edistytty, työn sujumi-
sesta tai miltä työ tuntuu?

  kuinka työntekijät omat odotukset ovat 
toteutuneet, mitä hän on mielestään 
oppinut hyvin?

  missä asioissa tarvitsee lisää neuvoja tai 
harjoitusta?

  onko itse työssä jotain kehitettävää?
  miten tästä eteenpäin ja millä aikatau-
lulla?

Tämä voi olla myös hyvä tapa aloittaa kes-
kustelu oppimisen seuraamiseksi. Osaami-
sen ja lisäopastustarpeen selvittämiseksi voi 

Kuva 8. Työno-
pastus ja turvalli-
suudesta huoleh-
timinen tulee sitä 
haastavammaksi, 
mitä enemmän 
työhön liittyy 
koneita, laitteita ja 
erilaisia työnvai-
heita, varsinkin 
jos yhteinen kieli 
puuttuu. Työnteki-
jöiden oppimista 
kannattaakin 
seurata tiedon 
perillemenon 
varmistamiseksi. 
Etenkin poikkeusti-
lanteissa toimimi-
seen on kiinnitettä-
vä huomiota. Kuva: 
Markku Lätti 
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TYÖNOPASTUKSESSA MUISTETTAVAA: 

kysyä, kuinka jo toteutettu opastus on aut-
tanut tilalle sopeutumisessa, olisiko siihen 
jotakin lisättävää tai korjattavaa. Jos työno-
pastuksessa on käytetty kirjallisia työnopas-
tusohjeita, jotka samalla toimivat tarkistus-
listoina, voi kysyä, miten ne toimivat, menikö 
työnopastus suunnitelmien mukaisesti, mis-
sä oli puutteita ja korjaamisen varaa, mitä tu-
lisi muuttaa, korjata tai tehdä toisin ja missä 
kohdin työnopastus jäi liian vähäiseksi. 

Työnopastuksen kehittäminen 
Myös opastusvastuussa olevat tarvitsevat 
koulutusta ja valmennusta tehtävään. Työn-
antaja voi harjaannuttaa omia työnopastus-
taitojaan itse. Lisäksi hän voi joutua koulutta-
maan vanhempia työntekijöitä opastamaan 
työtehtäviä uusille työntekijöille. Tärkeimpiä 
asioita ovat opettamis- ja oppimisprosessin 
ymmärtäminen, kyky innostaa, kannustaa ja 
rohkaista sekä ohjata opastettava omatoimi-
suuteen ja vastuunottoon. Oleellista on, että 

opastettava ymmärtää tehtävien tavoitteet. 
Lisäksi tarvitaan osaamista opastustarpeen 
arvioimiseksi ja töiden analysoimiseksi. Vuo-
rovaikutustilanteet ovat yleensä muuttuvia 
ja joskus hyvin haastavia, joten asioiden 
käsittelyä ja sosiaalisia taitoja ei voi koskaan 
oppia liikaa. 

Työnopastuksen järjestämisessä huomi-
oon otettavia tekijöitä:

  vastuiden ja roolien selvittäminen (työn-
johtaja, yrittäjä itse, työkaveri) 

  työnopastajien ”koulutus” tehtävään
  tarvittavan aineiston kokoaminen opas-
tusta varten

  suunnitelman laatiminen tarvittavista 
työnopastusasioista

  avoin keskustelu työyhteisössä ja suun-
nitelmien jatkuva kehittäminen ja tarkis-
taminen.

Kannattaa muistaa, että työnopastus-
käytäntöjä tulisi arvioida ja kehittää kaiken 
aikaa.

Lisätietoja työvoiman rekrytointiin 
ja perehdytykseen:
Mattila, T., Sinisalo, A. & Lätti, M. (toim.) 2010. 

Vierastyövoiman perehdyttäminen puu-
tarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutki-
muksen raportteja ja oppaita 43. 94 s. Va-
paasti ladattavissa osoitteesta: http://www.
tts.fi /images/stories/tts_julkaisut/tr43.pdf

Työhön sisältyvien riskien kartoitus
  Työssä esiintyvät vaarat ja niistä aiheutuvat 

riskit tunnistettu ja mahdollisuuksien mu-
kaan poistettu

  Työn suunnittelu etukäteen, jos sitä ei ole 
vielä tehty

  Asianmukaisten työssä tarvittavien välinei-
den saatavuuden ja kunnon tarkastaminen

  Sisältyykö työhön vielä edellisen jälkeen eri-
tyistä vaaraa?

  Työn turvallisuus- / riskianalyysi, vaaratilan-
neilmoitukset ja niihin välitön puuttuminen

  Kirjalliset työohjeet
  Koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto ja 

kuntotarkastus
  Riskialttiit työtehtävät kokeneen työntekijän 

tehtäviksi (ei esim. harjoittelijalle)
Opastettavan tunteminen

  Opastettavan ikä; nuori työntekijä => kielle-
tyt työt / henkilön soveltuvuuden arviointi / 
tehostettu työnopastus / turvalliset & help-
pokäyttöiset koneet

  Työkokemus, vaatimusten täyttyminen 
(esim. tulityökortti)

  Osaaminen: kommunikointi (ml. kielitaito)
  Henkilökohtaiset ominaisuudet; rajoitukset
  Kunto: terveydentila, päihteettömyys, uni-

vaje
Työnopastustilanne

  Lähtökohta: uusi työntekijä / uusi työ, me-
netelmä, kone tai laite / tapaturmia tai vaa-
ratilanteita / laatuvaihtelua / poikkeustilanne

  Kuka, mitä, milloin, missä tilanteessa: oltava 
selvä kaikilla

  Yhtenäinen tapa opastaa tärkeä, ei ristiriitai-
sia ohjeita eri henkilöiltä

  Selkeät toimintaohjeet, mutta myös vapauk-
sia vähemmän kriittisissä töissä, työntekijän 
oman päätöksenteon kehittyminen

  Olosuhteet: esimerkiksi konetöissä pelloil-
la muistettava opastaa koneiden teknisen 
käytön lisäksi myös työympäristöstä, pellon 
olosuhteista, toiminnasta siellä (esteet, ajo-
järjestys yms.)

  Riittävän ajan resurssointi opastukseen
  Turvallisuus-/terveellisyysnäkökohtien lai-

minlyöntien vaikutusten esilletuominen

  Motivaatio ja asenne saatava kohdalleen en-
nen työtä (motivointi, perustelu tärkeää)

  Oma esimerkki tärkeä vaikuttaja
  Oma tapa tehdä työtä ei ole välttämättä se 

paras – on oltava valmis keräämään koke-
muksia työntekijöiltä

  Poikkeamat/häiriöt ja toiminta niiden yhtey-
dessä syytä ohjeistaa tarkkaan

  Työn vaikutukset ketjussa eteenpäin otettava 
huomioon <- yksinkertaisetkin työnvaiheet 
voivat vaikuttaa paljon ketjun loppupäässä 
laatuun ja määrään

  Tavoitteena kokonaiskuvan hahmottaminen 
ja asioiden välisten vaikutussuhteiden ym-
märtäminen

  Apukeinojen käyttö opastuksessa (tarkis-
tuslistat, kirjalliset työohjeet, tietokortit, 
seinälistat/-taulut, opaslehtiset, kuvat, videot)

Seuranta ja kehittäminen
  Tiedon perillemenon varmistus
  Palautteen antaminen
  Kertaus

Käsillä oleva opas perustuu Työtehoseuran 
(TTS) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskuksen (MTT) yhteishankkeeseen ”Työvoi-
man ja työmäärän hallinta jaksamisen ja hyvin-
voinnin turvaajina (Maavoima)”, jota rahoitti 
Maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalou-
den kehittämisrahasto. Tutkimuksessa selvi-
tettiin maatilayrittäjien työvoiman käyttöön 
liittyviä päätöksiä, työvoiman rekrytointiin 
liittyviä esteitä sekä työnohjauksessa tarvitta-
via taitoja osana työajan hallintaa, johtamista 
ja riskien hallintaa. Tutkimuksen loppuraportti 
on luettavissa osoitteessa: http://www.mtt.fi /
mttraportti/pdf/mttraportti117.pdf


