Työsuojelun toimintaohjelma
Ohjeita työnantajalle

Työsuojelun toimintaohjelma
Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä.
Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön töiden tuloksellisuus sekä
tapaturmien, ammattitautien, sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden väheneminen, ja tätä kautta tuottavuuden ja/tai palvelujen paraneminen.
Työsuojeluasioiden hoitaminen ja työolojen kehittäminen toteutetaan työsuojelun toimintaohjelmalla. Tässä esitteessä on kuvattu sellaisen työturvallisuuslain mukaisen toimintaohjelman laatimista, jolla yritys saa kuvattua ja
kartoitettua omat toimintatapansa työsuojeluasioiden hoitamisessa ja pystyy
selvittämään ja arvioimaan töistä johtuvat vaarat. Kartoituksen perusteella
päätetään sekä toimintatapojen kehittämistä että tarvittavista toimista työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtimiseksi.
Liiteosassa on lueteltu henkilöstön tehtävät työturvallisuuden toteuttamisessa arviointilomakkeiden ja esimerkkiohjelman lisäksi.
Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla toimintaohjelmaan voi sisältyä
myös tasa-arvosuunnitelma ja toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon
toteutumiseksi työpaikalla.
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Toimintatapojen ja töiden vaarojen tunnistaminen 		
ja riskien arviointi
Toimintaohjelman laatiminen aloitetaan yhteistoimintamenettelyllä, jonka
täytyy kattaa työsuojelun toimintaohjelman perustana olevat periaatteet ja
tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään. Tämän jälkeen
käynnistetään laatimisprosessi arvioimalla työsuojelun hoitamiseksi tarvittavat toimintatavat (ks. liite 1) ja selvittämällä ja tunnistamalla töistä aiheutuvat vaarat (ks. liite 2).
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on kohdistettava kaikkiin
työntekijän tekemiin töihin mukaan lukien ennakoitavissa olevat huollot,
seisokit, yms. niin työpaikalla kuin työpaikan ulkopuolella (aliurakointi, ym.)
sekä ulkopuolisten työskentely työpaikalla. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota mahdollisiin erityisryhmiin (mm. nuoret, vammaiset, ikääntyvät).
Tarvittaessa on käytettävä asiantuntijoita apuna vaarojen tunnistamisessa ja/tai riskien arvioinnissa (esim. kemikaali- ja melualtistuminen). Arvioinnissa on syytä käyttää hyväksi työsuojeluviranomaisten, työterveyshuollon ja
vakuutusyhtiön kannanotot työoloista ja niiden kehittämisestä.
Ensin tunnistetaan kaikki työhön liittyvät vaarat. Tunnistettujen vaaratekijöiden osalta tehdään sen jälkeen riskien arviointi (liite 3). Siinä arvioidaan kunkin vaaran esiintymistodennäköisyys ja seurausten vakavuus,
joiden tulona saadaan riskilukema (liite 4). Tunnistettujen vaarojen osalta
vaaran poistamiseksi tai riskin pienentämiseksi tulee mahdollisuuksien mukaan löytää toimenpiteitä, jotka kirjataan riskien arviointi -lomakkeeseen.
Työpaikalla tulee arvioida riskien merkitystä omassa toiminnassa ja sen
pohjalta antaa toimenpiteille toteutusaikataulu sekä vastuuhenkilöt niiden
toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti, mitä suurempi riski, sitä kiireellisempi
aikataulu riskin pienentämiseksi on, mutta toimenpiteiden helppo/vaikea toteutus sekä niiden laajuus voi myös vaikuttaa aikatauluun. Työpaikalla tulee
arvioida myös sitä, minkä suuruisia riskejä toiminnassa voidaan sietää ja
näin ollen arvioida toimenpiteiden jälkeen, onko riskiä saatu pienennettyä
riittävästi vai tuleeko miettiä lisää korjaavia toimenpiteitä.
Riskien arviointien tulokset on säilytettävä, jotta voidaan tarvittaessa
osoittaa miten arviointi on suoritettu ja mihin se perustuu. Vaarojen kartoitusta ja riskien arviointia tulee tehdä säännöllisesti ja vähintään työmenetelmien, koneiden tai muiden muutosten yhteydessä.
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Riskien arvioinnin pohjalta, työsuojelun yhteistoiminnassa työpaikalla
tulee lisäksi pohtia tärkeimpiä työsuojelun kehittämiskohteita ja antaa kehitystyölle aikataulut ja vastuuhenkilöt. Työsuojeluasioita tulee aina käsitellä
yhteistoiminnassa työpaikalla ja myös kehittämiskohteita tulee päivittää
tarpeen mukaan.
Tärkeän osan työsuojelun toimintaohjelmasta muodostaa kuvaus niistä
pysyvistä tai pysyväisluonteisista toimintatavoista vastuutahoineen ja -henkilöineen, jotka ovat välttämättömiä hyvin hoidetulle työsuojelutoiminnalle.
Näitä ovat kuvaus työsuojeluvastuiden ja -tehtävien jakaantumisesta, työsuojeluyhteistoiminnan järjestäminen, työolojen, työtapojen ja työyhteisön
tilan jatkuva tarkkailu, työtapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden
tutkinta, työterveyshuollon järjestäminen, henkilöstön perehdyttäminen, työn
opastus ja ohjaus sekä työsuojelunäkökulman liittäminen hankintoihin (koneet, työvälineet, henkilösuojaimet, kemikaalit) ja muutoksiin (muutos- tai
uudisrakentaminen, työmenetelmien muutokset). Näitä on kuvattu liitteenä
5 olevassa esimerkkiohjelmassa.
Johdon tulee seurata toimintaohjelman toteuttamista, ja ohjelma on tarvittaessa tarkistettava ajan tasalle.
Ohjelma tiedotetaan koko henkilöstölle. Uusille työntekijöille ohjelman
sisältö ja työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen estäminen opetetaan osana
perehdyttämistä, työn opastusta ja ohjausta.
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Henkilöstön tehtävät työturvallisuuden toteuttamiseksi
oltava yhteistoiminnssa työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja 		
tehostamiseksi työpaikalla

vältettävä muihin työtekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 		
epäasiallista kohtelua

nuodatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla antamia
määräyksiä

nuodatettava saamansa opetuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja suojeluohjeita (koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jottei
työstä aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille

noudatettava järjestystä ja siisteyttä
käytettävä tapaturman tai terveyden haitan estämiseksi määrättyjä
suojavälineitä ja -laitteita

poistettava mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa ilmeistä
vaaraa aihettuvat viat ja puutteellisuudet

ilmoitettava suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä
olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle

käytettävä sellaista vaatetusta, ettei siitä aiheudu tapaturmanvaaraa
oltava poistamatta tai turmelematta tapaturman tai sairastumisen
vaaran välttämiseksi tarkoitettua laitetta tai ohje- tai varoitus-		
merkintää

osallistuttava työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi
tehtäviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista että
työsuhteen aikana

jos työssä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalla tai muiden
työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus 		
pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.
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Liite 1
		

Yrityksen nimi

		

Arvioijan nimi 				

Päivämäärä

Turvallisuuteen ja terveellisyyteen tähtäävien 		
toimintatapojen arviointi
Vaaroja
löytyy

Vaaroja
ei löydy

Esimiehet tietävät työsuojelutehtävänsä ja -vastuunsa ................................. ❑

❑

Henkilöstö tietää työsuojelutehtävänsä ja -vastuunsa .................................. ❑

❑

Työsuojeluyhteistoiminta ............................................................................. ❑

❑

Perehdyttäminen ja työnopastus				
• omat työntekijät ..................................................................................... ❑
❑		
• ulkopuoliset työntekijät ........................................................................... ❑
❑		
• oppilaat tai opiskelijat ............................................................................. ❑
❑
Sisäiset turvallisuusohjeet ........................................................................... ❑

❑

Ohjeissa huomioitu: 				
• varautuminen hätätilanteisiin (esim. tulipalo) ............................................ ❑
❑
Työsuojelun varmistaminen muutostilanteissa ennakolta 				
• henkilösuojaimien hankinta .................................................................... ❑
❑		
• koneiden, laitteiden ja työvälineiden hankinnat ........................................ ❑
❑ 		
• työmenetelmien muutokset ...................................................................... ❑
❑		
• muutos- ja uudisrakentaminen ................................................................. ❑
❑		
• työtehtävien muutokset ........................................................................... ❑
❑		
• yhteistoiminta henkilöstön kanssa muutoksissa ........................................ ❑
❑
Jatkuva tarkkailu 				
• työolosuhteet .......................................................................................... ❑
❑		
• työtapojen turvallisuus ............................................................................. ❑
❑		
• työyhteisön tila ........................................................................................ ❑
❑

❑

❑

Ammattitautien tutkinta ............................................................................. ❑

❑

Vaara- tai väkivallan uhkatilanteiden selvittäminen ...................................... ❑

❑

Työtapaturmien tutkinta .............................................................................

Työterveyshuoltosopimus tehty ...................................................................
• sopimus sisältää työkykyä ylläpitävän toiminnan ......................................
• työterveyshuoltohenkilöstön toimenpide-ehdotukset toteutettu ..............
• terveystarkastukset tehty .........................................................................
• ensiapukoulutus ......................................................................................
• ensiapuvalmius ........................................................................................
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑		
❑		
❑		
❑		
❑		
❑

Liite 2
Tarkastuslista työympäristön ja työn vaaratekijöiden
tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi
Vaaroja
löytyy

Vaaroja
ei löydy

❑

❑

Henkilöstötilat (puku-, pesu-, ruokailu-, lepo- ja WC-tilat) ............................❑

❑

Työpaikan rakenteet ja yleiskunto................................................................

Ulkoinen liikenne				
• liukkauden torjunta .................................................................................. ❑
❑		
• liikenneohjeistus ....................................................................................... ❑
❑
Sisäinen liikenne
			
• turvallinen pääsy työskentelypaikoille ....................................................... ❑
❑		
• nostot ...................................................................................................... ❑
❑ 		
• siirtotyöt .................................................................................................. ❑
❑		
• kuljetukset ............................................................................................... ❑
❑		
• lastaus ja purkaus .................................................................................... ❑
❑
• henkilönostot ........................................................................................... ❑
❑
Paloturvallisuus 				
• alkusammutuskalusto ............................................................................... ❑
❑		
• ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus ............................................................ ❑
❑ 		
• tulityöt ..................................................................................................... ❑
❑
Meluntorjunta				
• altistumisselvitykset .................................................................................. ❑
❑		
• meluntorjuntaohjelma .............................................................................. ❑
❑
Lämpöolosuhteet				
• lämpötilat............................................................................................... ❑
❑		
• veto ..........................................................................................................❑
❑
Ilman epäpuhtaudet				
• pölyt, savut, kaasut................................................................................... ❑
❑		
• tupakansavun leviämisen estäminen ......................................................... ❑
❑

❑

❑

Näyttöpäätetyö ........................................................................................... ❑

❑

Säteily ......................................................................................................... ❑

❑

Valaistus ...................................................................................................... ❑

❑

Käsin tehtävät nostot ja siirrot ....................................................................
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Liite 3

RISKI

VAARATEKIJÄ

SEURAUS

TODENNÄKÖISYYS

RISKIEN ARVIOINTI

Todennäköisyys:

1 = hyvin epätodennäköinen

2 = epätodennäköinen

Seuraus:

1 = lievästi haitallinen

2 = haitallinen

Riski (= todennäköisyys x seuraus):

1 = Vähäinen riski

2 = siedettävä riski

				

3 = todennäköinen
3 = erittäin haitallinen
3–4 = kohtalainen riski

6 = merkittävä riski

				

9 = sietämätön riski

VASTUUHENKILÖ

TOIMENPITEET VAARAN POISTAMISEKSI/RISKIN PIENENTÄMISEKSI

AIKA-TAULU

Liite 3

Vaaroja
löytyy
Työn kuormitustekijät
❑
• työmäärä ................................................................................................. ❑
• ilmapiiri .................................................................................................... ❑
• häirinnän estäminen ................................................................................ ❑
• väkivallan uhka......................................................................................... ❑
• työasennot .............................................................................................. ❑
• pakkotahtinen toistotyö............................................................................ ❑
• staattinen lihastyö (jatkuva seisominen tai istuminen)................................ ❑
• yksintyöskentely........................................................................................ ❑

Vaaroja
ei löydy

❑		
❑		
❑		
❑		
❑
❑
❑		
❑		
❑

Kemikaalien käyttö
			
• käyttöturvallisuustiedotteet........................................................................❑
❑		
• kemikaaliluettelo....................................................................................... ❑
❑ 		
• altistumisselvitykset................................................................................... ❑
❑		
• pakkausten merkinnät............................................................................... ❑
❑		
• ongelmajätteiden käsittely......................................................................... ❑
❑ 		

❑

❑

Biologiset tekijät .......................................................................................... ❑

❑

Henkilönsuojaimet
• tarvekartoitus .......................................................................................... ❑
• käyttö ...................................................................................................... ❑
• huolto ...................................................................................................... ❑

❑		
❑		
❑

Työvälineet, koneet, laitteet ......................................................................... ❑
• merkinnät (Valmistaja, CE-merkintä, nostokapasiteetti) ........................... ❑
• suojaus (Puristumis-, leikkautumis-, takertumisvaara) ............................... ❑
• käynnistys/pysäytys/hätäpysäytys ............................................................. ❑
• erottaminen energianlähteestä ................................................................ ❑
• kunnossapito (huollot, tarkastukset) ......................................................... ❑

❑		
❑		
❑		
❑		
❑		
❑

Korjaus-, asennus- ja huoltotyöt .................................................................. ❑

❑

Sähköjohdot ja laitteet .................................................................................❑
• määräaikaistarkastukset........ ................................................................... ❑

❑		
❑

Muut vaara- tai haittatekijät ........................................................................ ❑

❑

❑

❑

.................................................................................................................... ❑

❑

.................................................................................................................... ❑

❑

Tärinäntorjuntaohjelma .............................................................................

...................................................................................................................
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1 = Hyvin epätodennäköinen

		 2 = Epätodennäköinen

3 = Todennäköinen

TAPAHTUMAN
TODENNÄKÖISYYS

1 = Lievästi haitallinen

Vähäinen riski

Siedettävä riski

Kohtalainen riski

2 = Haitallinen

Siedettävä riski

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

					 RISKIMATRIISI

3 = Erittäin haitallinen

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

SEURAUSTEN
VAKAVUUS

Liite 4

Liite 5
Esimerkkiohjelma
Oy Yritys AB
Tehtaankatu 2
09080 TAMPERE
Tavoite ja työsuojeluvastuut
Työsuojeluasioiden hoitamisen päämääränä on ylläpitää ja kehittää töiden ja
työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia.
Tällöin myös työt sujuvat häiriöittä, ja voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja.
Minulla toimitusjohtajana on kokonaisvastuu työsuojelusta ja yhteistoiminnasta sekä niiden kehittämisestä. Tässä tarkoituksessa seuraan ja hankin
työsuojelua ja yhteistoimintaa koskevat säädökset, ja tiedotan niistä. Samoin
vastaan siitä, että viranomaisten vaatimat luvat ovat ajan tasalla. Muilta
osin kokonais-vastuuta toteutetaan jäljempänä mainituilla toimintatavoilla ja
kehittämis-tavoitteilla, joiden toteuttamiseksi annan tarvittavat taloudelliset
voimavarat.
Työnjohtajat vastaavat henkilöstön opastuksesta ja perehdyttämisestä, tarvittavien henkilönsuojainten hankinnasta ja niiden vaatimustenmukaisuudesta
sekä niiden käytön opettamisesta ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tarpeiden selvittämisestä osaltaan.
Toimitusjohtajan lisäksi työnjohto valvoo turvallisuutta ja annettujen ohjeiden noudattamista, selvittää vaara- ja häiriötilanteiden syyt sekä toteuttaa
tai esittää toteutettavaksi toimet niiden toistumisen estämiseksi.
Henkilöstö käyttää tarvittavia henkilönsuojaimia, ja hoitaa niitä huolellisesti.
Henkilöstö ilmoittaa sattuneista työtapaturmista, ammattitaudeista ja vaaratilanteista esimiehille. Sama koskee henkilönsuojaimissa, työvälineissä tai
työoloissa olevia puutteita. Henkilöstön toivon ylläpitävän toiminta- ja työkykyään sekä tekevän tätä koskevia kehittämisehdotuksia.
Päiväys ja allekirjoitus
Toimitusjohtaja

Kalle Kulkevainen
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Toimintatavat
1. Työsuojelu-		 Työnantajan edustajana, työsuojelupäällikkönä on:
yhteistoiminta- Valto Valtanen
henkilöstö
Henkilöstön edustajana, työsuojeluvaltuutettuna on:
Simo Suojelija
Työsuhteiden, työtapojen ja työyhteisön tilan seuranta
2. Työolo-		
suhteiden, 		 kuuluu kaikille yrityksen palveluksessa oleville, mutta
työtapojen ja 		 erityisesti linjavastuussa oleville esimiehille.
työyhteisön 		
tilan seuranta Työntekijöiden on ilmoitettava havaitsemistaan vioista
sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavista vaaroista
vastuussa oleville esimiehille, joita ovat:
Valto Valtanen ja Kalle Kulkevainen
Esimiesten on annettava ilmoittajalle vastaus siitä, mihin
toimiin ja missä aikataulussa ilmoituksen johdosta ryhdytään tai aiotaan ryhtyä. Mikäli esimiehen toimivaltuus
ei riitä asian kuntoonsaattamiseen, hänen on saatettava
asia toimintaohjelmasta vastaavan tietoon ratkaisun tekemistä varten. Ratkaisusta tiedotetaan asianosaisille.
3. Työtapaturmien,
ammattitautien
ja vaaratilanteiden 		
tutkinta

Työtapaturmista, ammattitaudeista ja vaaratilanteista
suoritetaan välittömästi tutkimus, jossa selvitetään niihin
johtaneet syyt, ja tarvittavat toimet niiden uusiutumisen
estämiseksi. Sama koskee sellaisia kone- tai laitehäiriöitä, joilla on vaikutusta turvallisuuteen.
Tutkinta suoritetaan työsuojelupäällikön johdolla yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja henkilöstön kanssa.
Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita esiintulleiden ongelmien syiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.
Vakavista työtapaturmista ilmoitetaan välittömästi poliisille ja työsuojeluviranomaiselle.
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4. Kone- ja
työvälineiden
hankinnat
Henkilönsuojainten
hankinnat

Hankintojen yhteydessä toimittajat velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset.
Hankintoja ja valintoja tehtäessä kuullaan ko. henkilöstöä.
Turvallisuusvaatimusten täyttyminen selvitetään
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa asiantuntijoiden
kanssa. Samoin menetellään suunniteltaessa työmenetelmien muutoksia.

5. Muutos- 		 Suunnittelija(t) velvoitetaan huomioimaan turvallisuusja uudisvaatimukset.
rakentaminen
Työmene-		Henkilöstölle selvitetään ennakolta kulloinkin ko. muutelmien
toksen tarkoitus ja tavoitteet sekä vaikutukset turvallimuutokset
suuteen.
Turvallisuusvaatimusten täyttyminen selvitetään työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa.
6. Henkilöstön
perehdyttäminen,
opetus ja
ohjaus

Uusien työntekijöiden opetus ja perehdyttäminen hoidetaan työnjohtaja Valto Valtasen toimesta, asiasta olevien
ohjeiden mukaisesti,niin, että työntekijät saavat ennen
työn aloittamista tiedot työpaikasta ja sen toimintatavoista työsuojelu- ja työsuhdeasioissa. Omaan työhön liittyvät
vaarat ja haitat sekä niiden välttämiseksi tarvittavat toimet selvitetään niin, että työntekijät pystyvät saamiensa
ohjeiden ja tietojen perusteella työskentelemään turvallisesti ja terveellisesti.
Työnjohtaja Valto Valtanen vastaa myös siitä, että ulkopuolisille työnantajille ja heidän työntekijöilleen annetaan riittävät tiedot heidän työhönsä liittyvistä vaaroista
Oy Yritys Ab:ssä, niiden välttämisestä sekä toiminnasta
hätätilanteissa.
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7. Toiminta
tulipalo- ja
muissa hätätilanteissa

Pelastussuunnitelmassa on esitetty ne toimenpiteet,
joita on varauduttu noudattamaan hätä- ja onnettomuus
tilanteissa, joita voivat olla tulipalot, säteilylaskeuma
ymv. Työt on tehtävä siten, että palonvaara on mahdollisimman vähäinen. Tulitöitä saavat tehdä vain ko. töihin
koulutetut henkilöt, joille on opetettu myös alkusammutuskaluston käyttö.
Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu,
sairaankuljetus, poliisi) on 112.

8. Muut toimintatavat

Tähän voidaan kirjata työnantajan toimet tasa-arvolain ja
yhdenvertaisuuslain edellyttämien tavoitteiden toteuttamiseksi.

9. Työterveyshuolto

Työterveyshuoltosopimus on tehty
Kipu- ja rohto työterveys ry:n kanssa
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, josta ilmenevät
työterveyshenkilöstön yhteystiedot ovat liitteenä.
Työpaikalla ovat seuraavat ensiapukoulutetut henkilöt:
Essi Apulainen
Simo Suojelija
Ensiapukoulutettujen koulutus uudistetaan noin kolmen
vuoden välein.
Ensiapukaapin sisältö on määritelty yhteityössä työterveyshuollon kanssa.
Ensiapukaapin hoidosta ja täytöstä vastaa:
Essi Apulainen
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10. Kehittämiskohteet ja
tavoittet

Riskien arvioinnin ja työsuojelun yhteistoiminnan perusteella on työpaikalla päätetty tärkeimmistä työsuojelun
kehittämiskohteista.

11. Ohjelman
toteuttamisen
seuranta ja
päivitys

Toimintaohjelma tarkistetaan ja päivitetään vuoden
välein. Tarkistamisesta huolehtii työsuojelupäällikön johdolla työsuojeluyhteistoiminta- ja työterveyshenkilöstö.
Tarkistamisen tulokset ja kehittämisehdotukset esitetään
toimitusjohtajan hyväksyttäviksi.

Viitteet

Pelastussuunnitelma
Perehdyttämisohjelma
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
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Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
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