
    
VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI KALANVILJELY-YRITYKSISSÄ 

Työturvallisuuslain (738/2002, 10§) mukaan on jokaisen työnantajan selvitettävä ja arvioitava 

työpaikalla esiintyvät vaaratekijät. Tämä vaarojen selvittäminen ja arviointi on ennakoivaa 

työsuojelutyötä, jossa työpaikalla olevat vaara- ja haittatekijät kartoitetaan järjestelmällisesti. 

Aluksi kerätään kaikki valmis materiaali, jota voidaan hyödyntää vaarojen tunnistusvaiheessa. 

Lähtötietoina voidaan käyttää mm. aikaisempia vaarakartoituksia, työterveyshuollon 

työpaikkaselvityksiä tai muita mittaustuloksia. Seuraavaksi rajataan tarkasteltava kohde sopiviin 

osiin, joita tarkastellaan erikseen. Tarkasteltava osa voi olla esimerkiksi osasto, rakennus, 

konelinja tai yksittäinen työpiste. 

Vaarojen tunnistaminen tarkoittaa kaikkien työympäristöön ja työvaiheisiin liittyvien tekijöiden ja 

ominaisuuksien tunnistamista, jotka voivat aiheuttaa haittaa työntekijöiden terveydelle tai 

turvallisuudelle. Nämä tekijät voivat olla esimerkiksi tapaturmavaaroja, kemiallisia, fysikaalisia tai 

biologisia vaaroja, fyysistä tai henkistä kuormitusta. Tunnistamisessa tulee ottaa huomioon myös 

poikkeavissa ja harvinaisissa tilanteissa (huolto- ja kunnossapitotyöt, häiriötilanteet ym.) esiintyvät 

vaaratekijät. Vaarojen tunnistamisen apuna käytetään yleensä esimerkiksi valmiita 

vaaratekijäluetteloita (liite1), työtekijöiden haastatteluja ja työn havainnointia. 

Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttamat riskit. Riskin suuruutta 

arvioitaessa tulee ottaa huomioon tapahtuman haitalliset seuraukset sekä todennäköisyys, jolla ne 

tapahtuvat. Riskin suuruutta arvioitaessa voidaan käyttää apuna seuraavanlaista taulukkoa: 

Todennäköisyys Seuraukset   

 vähäiset haitalliset vakavat 

epätodennäköinen 1. Esiintyy satunnaisesti 
ja epäsäännöllisesti 

Vahinko on ohimenevä, 
sairaus tai haitta, joka ei 
aiheuta pysyvää vahinkoa. 

2. Esiintyy satunnaisesti 
ja epäsäännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa 
suurempia tai 
pitkäkestoisempia vammoja 
tai pysyviä lieviä haittoja 

3. Esiintyy satunnaisesti 
ja epäsäännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa pysyviä 
ja palautumattomia 
vammoja 

mahdollinen 2. Esiintyy toistuvasti, 
mutta ei säännöllisesti 

Vahinko on ohimenevä, 
sairaus tai haitta, joka ei 
aiheuta pysyvää vahinkoa. 

3. Esiintyy toistuvasti, 
mutta ei säännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa 
suurempia tai 
pitkäkestoisempia vammoja 
tai pysyviä lieviä haittoja 

4. Esiintyy toistuvasti, 
mutta ei säännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa pysyviä 
ja palautumattomia 
vammoja 

todennäköinen 3. Esiintyy jatkuvasti ja 
säännöllisesti 

Vahinko on ohimenevä, 
sairaus tai haitta, joka ei 
aiheuta pysyvää vahinkoa. 

4. Esiintyy jatkuvasti ja 
säännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa 
suurempia tai 
pitkäkestoisempia vammoja 
tai pysyviä lieviä haittoja 

5. Esiintyy jatkuvasti ja 
säännöllisesti 

Vahinko aiheuttaa pysyviä 
ja palautumattomia 
vammoja 

 



    
Riskien arvioinnin perusteella laitetaan tunnistetut vaaratekijät riskin suuruuden mukaiseen 

tärkeysjärjestykseen. Mitä suuremman riskin vaara aiheuttaa, sen kiireellisempää on toteuttaa 

toimenpiteet vaaran pienentämiseksi tai poistamiseksi. Riskitason edellyttämiä toimenpiteitä 

voidaan arvioida seuraavan taulukon mukaisesti: 

Todennäköisyys Seuraukset   

 vähäiset haitalliset vakavat 

epätodennäköinen 1.merkityksetön riski 

Riski on niin pieni, että ei 
tarvita toimenpiteitä 

2. vähäinen riski 

Siedettävä riski, 
toimenpiteitä ei välttämättä 
tarvita, tilannetta tulee 
seurata, jotta riski pysyy 
hallinnassa 

3.kohtalainen riski 

Edellyttää toimenpiteitä 
riskin pienentämiseksi ja ne 
tulee mitoittaa ja 
aikatauluttaa järkevästi 

mahdollinen 2. vähäinen riski 

Siedettävä riski, 
toimenpiteitä ei välttämättä 
tarvita, tilannetta tulee 
seurata, jotta riski pysyy 
hallinnassa 

3.kohtalainen riski 

Edellyttää toimenpiteitä 
riskin pienentämiseksi ja ne 
tulee mitoittaa ja 
aikatauluttaa järkevästi 

4. merkittävä riski 

Riskin pienentämisen 
toimenpiteet ovat 
välttämättömiä ja ne tulee 
aloittaa nopeasti. 

todennäköinen 3.kohtalainen riski 

Edellyttää toimenpiteitä 
riskin pienentämiseksi ja ne 
tulee mitoittaa ja 
aikatauluttaa järkevästi 

4. merkittävä riski 

Riskin pienentämisen 
toimenpiteet ovat 
välttämättömiä ja ne tulee 
aloittaa nopeasti. 

5. sietämätön riski 

Riskin poistamisen 
toimenpiteet tulee aloittaa 
heti, eikä työtä saa jatkaa 
ennen riskin pienetymistä. 

 

Liitteen 2 taulukkoon voi kerätä tunnistettuja vaaratekijöitä ja liitteeseen 3 toteutettavia 

toimenpiteitä. 

Lisätietoa: 

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Vaarojen+selvitt%C3%A4minen+ja+arviointi-

lomake/cb5971f6-e1e2-4ed2-b235-c68e8ad3b88d 

  

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Vaarojen+selvitt%C3%A4minen+ja+arviointi-lomake/cb5971f6-e1e2-4ed2-b235-c68e8ad3b88d
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Vaarojen+selvitt%C3%A4minen+ja+arviointi-lomake/cb5971f6-e1e2-4ed2-b235-c68e8ad3b88d


    
      Liite 1 

YLEINEN VAARATEKIJÄLUETTELO (esimerkkejä vaaratekijöistä) 

 

 

Liite 2 



    
TUNNISTETTUJEN VAAROJEN YHTEENVETO- JA ARVIOINTILOMAKE 

Vaaratekijän 

esiintymispaikka 

esim. työnosa tai vaihe 

vaaratilanteen 

kuvaus, vaaran syy 

riski toimenpiteet vaaran 

poistamiseksi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    
TOIMENPIDESUUNNITELMA 

Korjaus- ja kehittämistoimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilö OK 

    

    

    

    

Korjattavat pikkupuutteet: 

    

Ohjelma uusitaan, pvm Ohjelma on käsitelty yhteistoiminnassa 
työnantajan ja työntekijöiden kanssa. 
Tämän ohjelman toteutumisesta vastaa 
allekirjoittanut. 

Päiväys Omistajan/toimitusjohtajan allekirjoitus 

 


