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JOHDANTO

Ylivieskassa toimiva Camtronic Oy edustaa koneistuspalvelun huippulaatua yksittåiisist?i
prototyypeistä pitkiin tuotantosarjoihin. Asialasl¿ihtöinen palvelu, toimitusvarmuus sekä
korkea laatu ovat ¡,'rityksen toiminnan perusta.

Camtronic Oy on koneistusalan yritys, joka on erikoistunut alumiinin ja muovin koneistukseen. Tuote-

ja palvelukokonaisuus muodostuu hienomekaniikan suunnittelu- valmistus- ja

alihankintapalveluista. Yrityksessä on kä)tössä sertifioitu laatu-

ja ymp?iristtiljfiestelmä.

(SFS-EN rSO 9001 (2008), SFS-EN 14001 (2004).

Työskentelen Camtronic Oy:llä tuotantopäällikkönä ja työnkuvaani kuuluu myös työsuoje-

lupäällikön tehtåivät. T¿imä opinnäytetyö l¿ihti liikkeelle tarpeesta päivitt?üi Camtronic Oy:n
työsuojelun toimintaohjelma sekä tehdä kattava vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi.

Vuonna 2009 yrityksen j ohto katsoi tarpeelliseksi hankkia Camtronic Oy:lle laatu ja ympä-

ristösertifikaatit (SFS-EN ISo 9001 (2008), SFS-EN 14001 (2004) ). Yritykselle tehtiin
laatu ja ympäristö auditoinnit talvella 2010 jonka seurauksena sille myönnettiin þseessä
olevat sertifikaatit.

Kasvr¡a tavoittelevassa
lee nousemaan

yritýsessä, toiminnan laajentuessa, yrityksen henkilöstömäärä tu-

yli 20:een henkilöön jolloin työturvallisuuslaki velvoittaa yrityksen perus-

tamaan työsuojelutoimikunnan.

Opinnäýetyõssäni kokosin titrkeää

ja keskeistã tietoa vaarojen

tunnistamisesta, riskien

hallinnasta sekä ÿ)suojelun toimintaohjelmasta. Käýinnön toimet lähtivåit liikkeelle sillä,

että työsuojelupäällikkönä kutsuin koolle työsuojelutoimikunnan. T¿illä kokoonpanolla
tunnistimme ,¡aÀratel<iät

ja arvioimme

ne ÿöturvallisuuslaitoksen ohjeiden mukaan. Ko-

kosin yhteen saadut tulokset ja esitin ne gityksen johtoryhmälle. Johtoryhmä kåisitteli aineiston ja mä?iritti havaituille toimenpiteille aikataulun j a vastuuhenkilöt.

Täm¿in lisåiksi

nisaatiota.

päivitin työsuojelun toimintaohjelman vasta¿maan nykyistä työsuojelu orga-
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T¿imä opinnäytetyö

kehitti minua toimimaan aktiivisesti työsuojeluasioissa sekã opetti pi-

tåimäåin dokumentaation ajan tasalla.

J

2 RISKIENHALLINTA
2.1 Miten riskit määrifellåän
Riskistä käýetään m?üi¡itelmåiä, että se on vahingon mahdollisuus. Ihminen aiheuttaa lähes

kaikki riskinsä itse, siksipä niihin voidaan vaikuttaa ja niiltä voidaan suojautua.
Joskus riskit påiäsevät yllättåimäÌin, varsinkin kun

niihin ei osata, huomata tai ehditä ajoissa

kiinnitt¿iä huomiota. Yriÿsel?imässä asiat ovat pãäsääntöisesti riippuvaisia toisistaan, vähäisiltäkin tuntuvat häiriôt voivat käynnist¿iä tapahturnaketjun, josta muodostuu uhka koko

yritýsen toiminnalle. Yleisimpiä sýtä riskinottoon ovat varmasti
riski on otettu tietoisesti

-ia

ajan tai vaivan säästö,

eli

harkiten.

2.2 Uhat ia mahdollisuudet
Tietynlainen ja tietoinen riskinotto kuuluu yritystoiminl¿an. Aina kaikki ei suju suunnitelmien mukaan, yrityksen henkilökunta vaihtuu vaikkapa kesken tärke¿in projektin, tuotantokoneet rikkoutuvat, toimintaympäristö tuhoutuu, alihankkija tekee konkurssin. Yllätyksiltä

ei kuitenkaan voi aina v¿ilttyä. Luonto aiti nätûritä joskus mahtinsa ja vahinkoja sattuu,
mutt¿ niihilkin voidaan varautua ja niitä vastaan voi suojautua. Vahingon mahdollisuutta
sanotaan vahinkoriskiksi (PK-RH Foorumi 2010).

Liikeriskit ovat

låihes norma¿lia ¡nitystoimintaa. Kysyntä2in kuuluu usein kausivaihteluita

ja tuotteiden, varsinkin uusien, menekkiin liittyy aina tietynlainen epävarmuus siitä, miten
kuluttajat ottavat sen vastaan. Onnistunut liikeriskien ottåminen tuo kuitenkin usein mahdollisuuden menestymiseen. Hyv:illä liikeriskien hallinnalla parannetaan oruristumisen
mahdollisuuksia ja turvataan toiminta myös riskin toteutuessa (PK-RH Foorumi 2010).

Riskit pitä?i tuntea jahallita. Pienetkin håiiriöt voivat epäedullisissa olosuhteissa kä)nnistää
tapahtumaketjun, joka saattaa jopa uhata yrityksen toimintaa. Konkurssiin menneiden yri-

tysten låihihistoriasta löyÞy usein takavuosien notkahdus, jonka aiheuttamasta h?iiriöstä
yritys ei ole kyenn¡ toipumaan. Pienet yritýset ovat täss?ikin suhteessa isompia haavoittuvampia. Ongelman selvittely sitoo yrityksen harvojen avainhenkilöiden resursseja; heidän aikansa tai osa¿misensa ei aina riiûi tilanteen hallint¿an niin, ettåi yrityksen toiminta
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þettÍiisiin turvaama¿n. Riskiä

lisåi?i

merkittävästi pienille yritýsille qypillinen päätöksen-

teko, asiakaskuntaan ja tuotevalikoimaan liittyvä yksipuolisuus (PK-RH Foorumi 2010).

2.3 Riskilajit
Riskejâ luokitellaan ja lajitellaan, jotta niiden trurristaminen ja hallinta helpottuisi. Riskejä
jaotellaan niin luonteen, kuin myös sen mukaan mihin osa-alueeseen tai toimintoon ne vaikuttavat yrityksessä. Tåimä jaottelu muodostaa riskeille ns. riskilajit. Riskit sin¿insä saatta-

vat kuulua useampaankin riskilajiin, esimerkki¡ä vaikkapa tuoteriskit jotka ovat yleensä
myös liikeriskej ä.

Liikeriski on liikevoiton ja hyvåin tuloksen saaluttamiseksi otettu tietoinen riski. Sen määrä

ja suuruus riippuu useimmiten yriÿksen tai fittäj¿in riskinottok¡.wystä. Liikeriskit kuuluvatkin olennaisena osana menestyvåi?in yriÿstoimintaan ja niitä on oltava valmis ottamaa¡,
jos aikoo menesÿä kovenevassa liikemaailmassa.

Yrityksen menestys riippuu kuitenkin monesta eri osa-alueesta. Kaikkien osa-alueiden tulee olla hallinnass4 jotta toiminnasta saataisiin

linen trfos. Varsinkin pienille ja keskisuurille
ra päivittäisessä toiminnassa. Henkilöstöön

irti paras mahdollinen tuotos sekä taloudel-

yritýsille henkilöstö

on keskeinen voimava-

liittyvien riskien ennakointi ja hallinta kuuluu-

kin tärkeimpiin toimintoihin ko. ¡rityksissä. Tästä muodostuu ns. henkilöstöriski.
Sopimukset ja sopiminen ovat kaiken kokoisille yrityksille lähes arkipiìivää. Selkeät sopi-

mukset selventävät sopimuskumppanien välisiâ vastuita, sekä parantavat

ja

helpottavat

yhteistyöt?i. Erityisesti ongelmatilanteista selviytlnninen helpottuu selkeillä sopimuksilla.

Usein suurin riskienhallinnallinen ongelma on se, että yritykset tai

fittäjät eivät

pidåi so-

pimusten tekemistä riittävän tärkeåinä. Huonoin vaihtoehto on sopimusten puuthrminen
kokona¿n tai epäedullisten sopimusten solmiminen. Tåimä on ns. sopimusriskiä.

Tietoriskejä on pitkåiåin aliarvioitu, eikä niiden hallinta ole vieläkijän kaikilla kur¡nossa.
Kehittyvåissä maailmassa viestintä on kasvanut ja kehittyný vauhdilla. Varsinkin sähköinen viestintä on lisåi?int¡'ný

ja

suuressa määrin

syrjäyttÌiný perinteisen paperidokumenttien

liikuttelun. Kehittgrý tekniikka tuo kuitenkin oma¡ haasteensa tietovirtojen suojaukseen
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ja k¿isittelyyn. Yritys voi huolehtia tietoriskeistä?in myös pitkåilti itse, mutta useinkaan

sen

tietotaito ei siihen riitä. Esimerkiksi tietoverkkojen suojaus vaatii l2ihes aina asiantwrtijaapua. T?irkeimpänä asia¡a on kuitenkin korostaa että, yrityksen keskeiset tiedot tulee tallerurethra

ja

suojattua. Pitää myös muistaa kehittåiä toimintaa

jo

lähtökohtaisesti turvalli-

seksi j a soveltaa monipuolista turvallisuustekniikkaa.

Yritysmaailma on jakautunut erilailla toimiviin aloihin. On yritýsiä, joilla on tuotekehitys
toimintaa, jotka saavat toimeentulonsa tuotteistaan ja palveluistaan. Näille gityksille uusi-

en tuotteiden markkinoille saattamiseen

liittly

aina riskinottoa. Huonosti tai hätäisesti

valmistellut j a tehdyt p¿iätökset, jotka liittyvät uusiin tuotteisiin, saatfavat osoittautua hyvin

kalliiksi. T¿im¿i¡kaltaisia riskejä voidaan

våihentää järjestelmällisellä

kaikki tuoteprojektit

kattavalla riskien hallirxralla. Tuotteisiin j a tuotetoimintaan liittyvä riskienhallinta on pitkäjänteist2i

ja ammattimaista" ennakoivaa ja varmistavaa työtä (PK-RH Foorumi 2010). Kaik-

kea tämänkaltaista toimintaa kutsutaan tuoteriskien

halli¡naksi.

Ympliristöasiat ovat nousseet nykyaikana me¡kittävään asema¿rn. Ympäristönsuojelu ja
ympäristöriskien tunnistaminen onkin olennainen osa pk-yT ityksen toimintaa @K-RH Foo-

rumi 2010). Mikäli ympziristönsuojelun taso ei ole riittävä asiakkaiden, kuntalaisten tai
t?i¡keiden sidosryhmien mielestä, yrityksen imago kärsii. Oikeaoppisesti hoideth¡ ymp¿iris-

tönsuojelu vaikuttaa yritýsen toiminnan hyväksyttåir,yýeen. Puhutaan ympäristöriskeistä.

Projektiriskit koskettavat sellaisia y'rityksiä joiden toiminta on osittain tai kokonaan projektiluonteista. Projekteja koskevat riskit ovat vaikeasti hallittavissa ja suunnittelemattomilla
proj ekteilla on taipumus epäonnistua.

Keskeýysriskit nousevat va¡sinkin pienillä yriÿksillä keskeiseen rooliin. Usein tuotantokalusto on rajallinen ja toiminnan h2iiriöttömyyden sekä varmuuden turvaaminen on haastavaa. Såiännöllisellä ja ennakoivalla huoltotoiminnalla voidaan t?it?i riskiä pienentÌi?i oleel-

lisesti.

Lisåüintyvä rikollisuus tuo myös omat haasteensa, on mietittävä onko

yritýsesi rikoksen-

tekijälle helppo tai kiirurostava kohde. Rikosriskejä voidaan hallitâ ennaltaehkäisev?in kartoihrksen

ja toimintasuunnitelman avulla (PK-RH Foorumi 2010). Tässäkin pätee sama

kaava kuin useassa riskienhallinnan osa-alueessa, ennaltaehk?iisy on aina kannattavampaa
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kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvitys ja korjaus. Rikokset vaikuttavat yleensä suoraân

yrityksen toimintaan j a sitä kautta tulokseen j a tuottavuuteen.

Paloriskiä voidaan pienentåiä merkittävãsti riskien tunnistamisella. Pienestä palosta saattaa
muodostua suuri katastrofi. Siisteys ja järjestys sekä oikeat toimintatavat, esime¡kiksi alkusammutuskaluston kä)tön hallinta, vahingon sattuessa pienentävät paloriskiä merkittävästi (PK-RH Foorumi 2010).

2.4 Riskientunnistaminen

Yleisesti on tiedossa, että tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Siksi onkin t?irke?iä selvittliä mitä kaikkea yritýsessã

voi sattua. On huomattava myös sellaiset riskit, jotka arkisessa

ÿössä helposti unohtuvat. Onnettomuuksiin johtavat yhteensattumat eivät ole tavallisia,
mutta on tavallista että epälavallisia asioita sattuu (PK-RH Foorumi 201 0).

Yrityksessä on harvoin yhtä

ja

ainoaa henkilöä, joka pystyy yksinään suorittamaan tar-

peeksi kattavan riskien tunnistamisen. Yhteistyö on parasta näissäkin asioiss4 jotta koko

henkilökunnan osaaminen voitaisiin parhaiten hyödyntää. Riittävä kokouskäýäntö takaa
yhteistyön sujumisen. Riskien tru¡ristamisessa karurattaa kåi¡tää apuna saatavilla olevaa
valmista materiaalia esim. tarkistuslistoja ja riskianallysimenetelmiä

Riskien tunnistamisen lähtökohdaksi kannattaa ottaa kriittinen ja ennakkoluuloton asenne.
Lis¿iksi tarvitaan apuväIineitã,

joilla varmistetaan kartoituksen riittävä

kattavuus ja

jä{es-

telmåillisyys. Riskien tunnistamisen tueksi on olemassa erilaisia menettelytapoja ja välinei-

Niillä
j a havaitaan pahimmat riskialueet, joita

tä. Riskien tu¡nistaminen aloitetaan yleensä melko karkeilla kartoitusmenetelmillä.
saadaan yleensâ kokonaiskuva yrityksen tilanteesta

on seuraavassa vaiheessa ta¡koituksenmukaist¿ tutkia tarkemmilla menetelmillä. Tunnistaminen etenee tällä tavoin yleisestä yksityiskohtaisempaan. Yritýsissä on tarpeen m¿i¿iri-

tellä aikavåili, jolloin ka¡toitus toistetaân ensimmäisessä vaiheessa käytetyllä karkealla kartoitusvälineellä.
Riskianalyysien tekeminen ei useinkaa¡ onnistu yrityksen omin voimin, silloin on tarpeen
käyttää asiantuntijapalveluja. Jotkut asiat ja riskit eivät vältt2imättä ole ¡riÿkselle tuttuja,

kuten tieto- tai ympäristöriskit. Asiantunt¡at osaavat analysointimenetelmät sekä yleiset
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riskienhallinnan periaatteet. Ja mikä tâirkeintä tuntevat oman erityisalansa riskit. Hyvän
analyysin tekemiseen tawitaa¡ aina

Fitýsen

omaa panosta ja asiartuntemusta täydennet-

ÿnä riskienhallinnan asiantuntijalla. Asiantuntija ei turure yrityksen toimintaa ja sen erityispiirteitä. Riski on todennäköisesti ilmennl.t aiemmin, joko omassa )Tityksessä tai jossain muualla. Tåistä johtuen mm. viranomaisilla, konsulteilla ja vakuutusyhtiöillä on riskeistä

jo paljon valmista hyväksikäytettävää tietoa. Tiedon keruu ja

sen kirjaaminen sekä

pit?iminen ajan tasaJla anraa árkeää historiatietoa. Nijitä ovat mm. toteutuneet riskit ja
myös låiheltåi piti tilanteet. Tässä vaiheessa on myös hyvä analysoida tapahtunutta ja mietittävä miten välttä?i sen uusiutuminen. Tämä on myös

s¡ÿä kirjata ylös yrityksen tietoj¿irjes-

telmää¡r.

2.5 Riskienhallinnan hyädyt
Riskienhallinta on yksi keino parantaa yrityksen menest),rnismahdollisuuksia. Kun riskit
hallitaan ja niistä johtuvat ongelmat poistetaan, silloin häiriötilanteet ja katkokset vähene-

vät, tuotannon tehokkuus sekä laatu pamnevat. Riskien hallinnalla voidaan vetJttieii yllättit-

viä vahinkoja ja niiden aiheuttamia kustannuksia pystý¿iän minimoimaan. Riskejä tunnistettaessa opitaan ymmärtämään työpaikan toimintaa koko ajan paremmin,

niin yritys hyö-

t1y. Tururettaessa toiminta resurssit voidaan kohdentaa tärkeimpien ongelmien hallint¿an,
imago parannee, asiakasÿy'tyväis1ys kasvaa.

Henkilöstö ka¡nattaa ottaâ mukaan riskienhallinnan suunnitteluun ja pit¡iä ajan tasalla riskien syiden ja torjuman tarkastelussa, silloin sen osa-alueen osaaminenkin paranee. T¿illainen toimintamalli parantaa työtyý1viìisyyttä

ja

antaa valmiuksia ja mahdollisuuksia omien

tydtehtävien kehittämiseen. Kun ÿöpaikoilta pyrit¿i?in eliminoimaan riskejä sen turvallisempi

ja varmempi työpaikka. Silloin krur yritys tuntee riskinsä,

myös vahingon sattuessa.

se kykenee toimimaan

I
3 TYOSUOJELU YRITYKSESSA
3.1 Työturvallisuuslâki
Nykyisin voimassa oleva työturvallisuuslaki 738/2002 astui voimaan 1.I.2003 (liite 3).

Laki korvaa ruodelta 1958 olevan vanhan ÿöturvallisuuslain 299158 sekä siihen tehdý
muutokset. Uusi laki ei poista vanhan lain nojalla annettuja päätöksiä, vaan ne säil1vät
sellaisenaan voimassa. Lakiuudistus perustuu sosiaali-

ja terveysministeriön luonna 2000

kokoaman laajapohjaisen toimikunnan esiÿkseen, jonka eduskunta hyväksyi 17.6.2002.
Työturvallisuuslain tarkoituksena on paranta.a työymp¿iristö¿i, sekä työolosuhteita. Työky-

vyn turvaaminen ja ylläpitäminen sekä tapaturmien ennalta ehkãisy kuuluvat myös olennaisena osana lakiin

ja uudistukseen. Lakitekstissä puhutaan

sekä fyysiståi että henkistä
Työlainsääd¿intö

ja

terveydest¿i, sillä tarkoitetaan

hýnvointia.

sen velvoitteet koskettavat suurimmalta osin ÿönantajaa. Uudistukses-

sakin påiãpaino oli työnantajan yleisessä huolehtimisvelvoitteessa ja sen saattamisessa vastaamaan nykyistä yhteislains¿üjdäntöâ. Työntekijän on puolestaan toimittava turvallisuuden
sekä terveyden edistämiseksi tyäpaikoilla, noudatettava tytinantajan ohjeita sekä mä.Ziräyk-

siäja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista

sekä vioista tyõnantajalle

ja ÿösuojeluvaltuu-

tetulle.ftuntien eläkevakuutus 2003).

3.2 Työsuojelun toimintaohjelma
Nykyisin ÿösuojeluasiat nousevat tåirkeään rooliin yrityksiss¿i koska on tarpeen, että työt
sujuvat håüriöittä. Huolella hoidetusta ÿösuojelusta hrloksena on yleensã vain positiivisia
asioita. Henkilöstön hlvinvointi paranee, työtyytywäisyys lisä?intyy, töiden tuloksellisuus

ja tuottavuus paranee sekä t¿paturmien, ammattitautien ja

sairaus poissaolojen m¿ühä vä-

henee. Useasti se tarkoitta myös sitä, että henkilökunnan vaihtuvuus on pientä.

Yrityksiltzi vaaditaan ÿöturvallisuuslain mukainen toimintaohjelma. Työsuojelun toimintaohjelma on tarkoitettu hoitamaan ja kehitt¿im¿i¿in työoloja. Siinä kuvataa¡ yrityksen koko
työsuojelutoiminta organisaatioineen ja kartoitetaan omat toimintatavat tÿisuojeluasioiden

ja arvioimaan töistä aiheutuvat
vaarat. Tämän perusteella p¿iätet¿i¿in toimintatapojen kehittämisestä ja mahdollisista toihoidossa. Toimintaohjelman arr¡lla plritåüin selvittämåi?in

menpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveellisyyden huolehtimiseksi.

9

Laadittaessa työsuojelun toimintaohjelmaa aloitetaan se arvioimalla työsuojelun hoitamr-

seksi tarvittavat toimintatavat

ja

selvittäm¿ilIä sekä arvioimalla töistä aiheutuvat vaarat.

ja

arviointi kohdistetaan kaikkiin ÿötehtäviin ÿöpaikalla sekä
omiin että ulkopuolisen tekemiin töihin. Huomioitava on myös eritýsryhmien tarpeet.

Vaarojen selvittäminen

Kartoituksen tekemiseen ei vältt¿imättä löydy tietotaitoa omasta yrityksestä, silloin on käytettävä asiantuntijoita apuna vaarojen arvioi¡urissa. N¿iitä ovat mm. altistuminen kemikaa-

leille ja melulle. Työsuojeluviranomaisten, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön kannanotot ÿöoloista j a niiden kehitt¿imisestä kannatta mytis käyttää hyvåiksi.
Saadut tulokset arvioirurista tuovat esille kehitt¿imiskohteet,

jotka kit'ataan kehittämisoh-

jelmaksi, joka on käsiteltävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kåisittelyn jälkeen pohditaan

ja päätetään jatkotoimenpiteistä ja aikataulutetaan ne. Dokumentit tulee säil}'tåüi, jotta voidaan tarvittaessa perustella loteutettu toiminta.

Ohjelma sisåiltää kuvauksen niistä pysyvistä tai pysyväisluonteisista kâ)tännöist?i vastuutahoineen ja -henkilöineen, jotka ovat välttämãttömiä

hlvin hoidetulle työsuojelutoiminnalle.

Tällaisia ovat kuvaus ÿösuojeluvastuiden ja -tehtävien jakaantumisest4 työsuojeluyhteistoimiruran järjest?iminen, työolojen, työt¿pojen ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu, työta-

paturmien, ammattitautien

ja

vaaratilanteiden tutkinta, työterveyshuollon jfieståiminen,

erityisesti uuden henkilöstön perehdyttäminen sekä työsuojelunäkökulman liittäminen

kaikkiin hankintoihin. Yritýsen johdon vastuulle j¿iä seurata toimintaohjelman toteuttamista

ja

sen påiivitt¿imisestä. Työsuojelun toimintaohjelma tulee olla koko henkilöstön näh-

tävillä. (Työsuojeluhallinto 2010).

3.3 Konedirektiivi
Euroopan Unioni on määritell¡ koneiden turvallisuutta käsittelevän konedirektiivin, jossa
on m¿i¿hitelty oleruraiset terveys- ja tuwallisuusvaatimukset ETA-alueella markkinoit¿ville

ja kä)'tett¿tville koneille sekä turvakomponenteille. Koneen tai turvakomponentin valmistajan, valnistajan edustajan tai valtuutetun maahantuojaÍ tulee varmistaa, että valmistettava
tai koottava kone täyttää konedirektiivin sekä maldollisesti muiden tuotetta koskevien direktiivien vaatimukset. Konedirektiivi edellyttää vaatimustenmukaisuus- vakuutusta sekä
CE-merkintää.( SGS Fimko Oy 2010).
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3.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen

laatii yleensä koneen valmistaja tai hänen valtuutta-

mansa edustaja. Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella valmistaja t¿i t¿im¿in edustaja vakuutt¿a koneen täyttäv¿in kaikki sit¿i koskevat terveys- ja turvallisuus-vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava samalla kielellä kuin konetta koskevat ohjeet.
Käýåinnössä tämä tarkoittaa, että Suomessa suomen ja ruotsin kielellä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tai t¿im¿in Euroopan talousalueelle sijoittuneen edustajan nimi ja osoite, koneen kuvaus, luettelo määräyksiståi jotka ko-

ne fhyllã!

tarvittaessa ilmoitetun laitoksen

nimi ja osoite sekä EY-

tylppitarkastustodistuksen numero, tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardei-

hin, tarvittaessa kansalliset standardit ja ol¡leet, joita on sovellettu, vastuuhenkilön yksi-

löinti (allekirjoitus ja nimenselvennös).(Euroopan ÿöturvallisuus- ja työterveysvirasto
20r0).

3.5 CE-merkintä
Kirjainyhdistelmä CE tulee Euroopan yhteisön ranska¡kielisestä nimestä la Communautée
européenne. CE -merkintä ei siis ole yleinen turvallisuusmerkki, eikä kaiken kattava turvallisuuden tae. Konedirektiivit eiv¿it vältt¿imättä mä¿irittele kaikkia tuotteen ominaisuuk-

si4 vaan ainoastaan tietyn

osan kuten mekaanisen kestävyyden

ja syttyvyyden.

CE -merkintä on valmistajan vakuutus viranomaisille, maahantuojille ja myyjille siitä, että
tÃvara täytt&i sit?i koskevat Euroopan yhteisölainsäädännön vaatimukset. CE -merkinnåin
saa

ja

se pitää tehdä vain ns. uuden menettelltavan mukaisten

di¡ektiivien m?i?i¡ittelemiin

tavaroihin. Niitä ovat mm. lelut, koneet, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, osa ral<ennustuotteista, kaasulaitteet, telepäätelaitteet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Muita tavaroita ei saa CE-merkitä, eikâ varustaa CE-merkintä?in sekoitetlavissa olevalla merkinnäl-

lä.

CE-merkintä edelll'tt¡iä yleensä teknisen rakennetiedoston laaitnraa,johon vaatimus-

tenmukaisuusvakuutus perustuu. Teknisessä ¡akennetiedostossa kuvataan, miten tuotteen

direktiivien mukaisuudesta on varmistuttu ja se sisä"ltää mm. tuotteen testausraportit. Di-

rektiivit edellýtåivät valmistajalta myös kykyä tasalaatuiseen tuotantoon, jolla varmistetaan, että kaikki va.lmistettavat tuotteet ovat direktiivien mukaisia.

1l
Valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja säilytt¿jä teknistä tiedostoa EY:n alueella.
Tekninen tiedosto tulee olla käýettävissä 10 vuoden ajan tuotteen viimeisestä valmistuspäivlimä2iråistä.(Vaasaa yliopisto 2010).

t2

4 VAAROJEN TUIINISTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI
4.1 Tyäsuojelutoimikunnan kokoontuminen
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi perustuvat työturvallisuuslakiir¡ jolloin työturvallisuusasioita on pidett?ivä jatkuvasti ajan tasalla. Työsuoj eluvaltuutetun j a varavaltuutet-

tujen vaalien yhteydessä keskusteltiin ehdokkaiden kanssa tulevan työsuojelutoimikunnan
koosta ja kokoonpanosta. Toimikunnan jäsenmääräksi m¿i¿iriteltiin neljä.

Työsuojelutoimikunta kokoontui perustamiskokoukseen 26.4.2010 Camtronic Oy:n tiloihin, jossa käsiteltiin työsuojelutoimikunnan tehtävät sekä vaarojen tunnistaminen

ja riskien

arviointi ( Liite 4.; Kokouskutsu / esþslista). Työryhmä koostui ÿösuojeluvaltuutetusta ja
työsuojelun varavaltuutetusta työntekijöiden edustajina, sekä toisesta varavaltuutetustâ,

joka edustaa toimihenkilöitä. Työsuojelupä?illikkönä kuulun kokoonpanoon työnantaja
edustajana.

4.2 Vaarojen tunnistaminen
Toimikunta otti ensimmäiseksi tehtäväkseen suoritta¿ kattavan vaarojen tunnistamisen.
Vaarojen tunnistaminen suoritettiin työturvallisuuskeskuksen laatimien ohjeiden mukaan

kä)ttäen valmiita lomakepohjia.(liite 1 salattu). Niistä löytyy eroteltuna viisi osa-aluetia,
jotka ovat vielä eriltetty erilaisiin vaaraa aiheuttaviin tekijôihin.

Lähdimme liikkeelle fysikaalisien vaaratekijöiden tunnistamisella. Niistä tr.rnnistettiin meluwr, lZimpötilaan ja ilmaavaihtoon sekä valaistukseen liittyviä vaaratekijöitä. (liite 5)

Ergonomisia vaaratekijöitä tunnistimme liittyen työpisteisiin, työasentoihin, ruumiilliseen
kuormitukseen sekä joihinkin työvåilineisiin ja -menetelmiin. (liite 6)

Henkisen kuormittumisen osa-alueella havaitsimme vaaratekijäitii jotka liittyivät työn
sis?iltöön sen organisointiin sekä joihinkin toimintatapoihin.

(liite 7)
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Kemiallisia

(iite

/

biologisia vaaratekijöitä tunnistimme joitain altisteita sekä tulipalovaaran.

8)

Tapaturman vaaroja

löýyi työympåiristöön, esineisiin ja asioihin

sekä itse henkilön

toimin-

taan liittyviä. Havaitsimme lisäksi työynpriristön epäjåirjestykseståi johtuvia vaaratekijöitä
sekä ensiapuvåilineiden sijoitteluun

liittyviä vaåroja. (liite 9)

4.3 Riskien arviointi
Vaarojen tunnistamisen jälkeen työryhma ryhtyi analysoimaan vaaratekijöiden riskejä.
Työkaluna käytettiin työturvallisuuskeskuksen käýt2imåiåi taulukko4 joka on osana riskien
arviointilomaketta. Taulukon periaatteena on se, että riskin suuruus mâiârâytyy haitallisen
tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaari. Suurin riski on sietämätän riski ja se

vaatii välittömiä toimia. Seuraavaksi vakavin on merkittävä riski ja sen vaatimat toimenpiteet ovat pikaisia. Riskin ollessa kohtalainen on sitä pienennettävâ. Lievimmät riskit ovat
väh?iinen tai merkityksetön riski ja niille riitt¿i¿i tilanteen tarkkailu.

Työryhmä kävi läpi kohta kohdalta kaikki tunnistetut vaaratekijät. Keskusteltuamme niistä,

vaffatekijät arvioitiin sekä kirjattiin ttirkeimmät jatkotoimenpiteitä varten. Osalle havaituista vaaratekijöistä pystlttiin

jo

työryhm¿in puitteissa måüirittijmään aikat¿ulu sekä vas-

tuuhenkilöt, mutta suurempia toimenpiteitä vaativat asiat j äivät yrityksen j ohtoryhmän päätettäviksi. 0iite 10)
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5 TYÖSUOJELT]N TOIMINTAOHJELMEN PÄIYITYS
Yrityksessä oli käyössä useamman vuoden takainen ÿtisuojehurtoimintaohjelma ja se vaa-

ti päivityksen. Toimintaohjelma oli lainpykälät täyttävä, mutta

tässä

ÿössä

sit?i

muokattiin

(liite 2 salattu) ottamaan huomioon erilaisia asioita. Työtr.rvallisuuskeskuksen laatima mallipohja (liitel1) osoittautui pienten muutosten jälkeen yritýsen käyttöön sopivaksi.

Toimintaohjelman alkuun kirjattiin tÿisuojeluvastuiden jakautuminen yrityksessä. Seuraavassa kohdassa

kirjaÍiin ÿösuojeluorganisaatio toimenkuvineen

sekä työsuojelutoimikun-

nan kokoonpano. Työterveyshuollon toiminta, sisijiset turvallisuusohjeet, ÿökykyä ylläpi-

tävä toiminta sekä työolojen raportointikohteet kuuluivat myös asioihin, jotka kirjattiin
ohielma¿n.

Toimintaohjelmassa on myös maininnat mm. ÿöntekijöiden perehdytt?imisesti! koulutusrekisteristä sekä

yritýsen

sisåiisestä tiedotuskâyt2iruröstä. Nåimä asiat on kuitenkin

voimassa olevaan laatuiåirjestelm¿üin, joten niitä ei käsitelty sen enemp¿iä.

Toimintaohjelman seurantaja ylläpito jåiä yrityksen j ohdon vastuulle.

kidattu
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6 KEHITTÁMISEHDOTUKSET
Siisteys ja j?irjesÿs nousivat keskusteluissa esille voimakkaasti. Työryhmä pohti asiaa pitkään

ja påiätyi siihen, että koska "yhteiset asiat tai alueet eivät oikein kuulu kenellekåiåin"

niille täýyy

mä?irätä vastuuhenkilöt tai -ryhmät,

jotka huolehtivat niistä.

Jokainen ÿöluoroon tuleva vastaâ oman alueensa tehtävist?i ja vastuuhenkilöt pitävät huolen, että nâin myös toteutuu.

Meluhaittana nousi esiin tuota¡tolaitteiden lisäksi radion iso äåini. TäÏåin pohdittiin vaihtoehdoksi henkilöstölle investoitavaksi henkilökohtaiset radiolliset korvakuulokkeet.

Mielestäni kannattaakin panostaa näihin helppoihin, mutta tijrkeisiin asioihin, ja tutkia miten voi hyödyntää
lähteä liikkeelle

ja

jo

olemassa olevia menetelmiä. Helpoista toimenpiteistä on vaivatonta

"pieniståi puroista kasvaa meri". Niiståi on valittava yriÿkselle kåiýin-

nöllisimmät ja parhaiten sopivimmat toimenpiteet.

t6

7 YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli päivitüi?i Camtronic Oy:n vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
sekåi perustaa

lain

m¿i?ir¿i¿imä

työsuoj elutoimikunta.

ÿö ajoittui sopivasti laatu- ja ympäristösertifiointien jatkoksi. Perustetusta työsuojelutoimikunnan työryhmästä saatiin hyviä ja todellisia
Mielestäni tavoitteet toteutuivat h¡.vin ja

mielipiteitä toiminnan laadusta sekä kehittämistarpeista.

Yrityksellä on koko toimintansa ajan ollut työsuojeluasiat

t¿irke¿inä osana jokap?iivåiistä

toimintaa, mutta sen dokumentointi ei ole aina ollut ajan tasalla. Tämän ÿön seurauksena
aloitetaan k¿iyt¿intö, jolla dokumentit hrlee päivitettyä vuosittain.
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LIITTEET 1-2, salattu.

ytúz 3lr
Työturvallisuus laka 2002 / 7 38

1 luku
laín tarkoitus ja soveltamisala

Valtioneuvostor¡ asetukella voidaan
a¡ltaa tarkempta sä.ånnöksiä 2 Ja 3
moñerüssa tarkoiteh¡rst¿ Etori vastaa¡ott4jan ja u¡okratJ¿õntekuãr¡ tyõriant4ian
velvollisuuksíste-

työympà¡¡stöä Ja tyõolocuhtetta työntekijöiden työkyvyri tun"damiseksl Ja y[âpitãmis€ksi s€kä ennalta ehlåistãJa tor-

jua työtapaturmla, alnmattltaùteja ja
muita tyittãla tyóympa¡stõslàJohtrvta
työr¡tekijðiden brysísen ja henkisen terveydetl, jãljempânà t€¡ÿ¿ts, hatttoja

zS
lain ÿle¡¡ur ioúelt¡llisah

1S
Tätã lakia sov€lletaaû

2 S:ssà

l) oppilaânja opiskelijan tyóhön
koulutul$en yhtgtdessã:
Z) tyôvoimapolitdseen toirnenpiteeseen osalÛstuvan henkilön tyòhõn;
3) tur¡toutuks€en lÍttyvåãn työhôn ja
küntouttavaan qôtoltnit¡taan;
4) rôngaistusta suo¡ittavan henkilô¡
työhitn;
5) hoitù tãi muussa stihel verrattavass¿ laitoks€6sa holdettåvan tal p¡deftåÿtu henkilõn tj'öhõn ja työtoimlntaan;

v¿iãn tyähõrl"

6 S:sså sàlidetyln

råstrrstoiml¡taân eikå am¡nattiurheilemi5een.

Tämä lãlí velvoittaa I rnomer¡dssa
tarkoitefu û oikeussuhteen ooåpuolina
olevia työriantãjaa ja tÿðntek¡jä¿i siten
kutn J¿iljempãnã sãádetãârl
Sen ¡fsãlcl. mitå tässå lalrsâ säådet¿iãn, noudatetiaân, mitã työturÿallisuudesta tletyssä tyõssä erlk¡€en sãädet¡tã¡L

3S
l¡h soveltrn¡nm wo¡ret]Û6så
Joka Jol-rto¡Ea Ja ÿålvontarsa alals€Ía
kãyttää to¡sen palveluksessâ olevaa työ

vo¡'naa (vuokratyö),o¡ tyõr aikana velvollinen noudattamaan tãmån hin tlónântajâã ko6keYia sããnnõkslã,
Työn ýàstaâiottajan on enræn tlÉn
al,oitta¡nlsta rtltlâvän tårkastl mãåriteltåvä ÿuotfi tyõn edelýt¿imät ao¡nattitattovaâtimukset ja tyõn eritÿispürteet seká

ilmoitettava æ vuokratyõntekijtu tyônantajalle Tämån o¡l ilmoitettava työnteL¡Jãlle edellä tarkoltetulsta se¡kolita Ja
erityised varmlrtettãva, ettå wokratyönteküãllä on riittãvå ammattitaito,
kokemus ja sopivuus suoritettaÿaan työhön.
Tyôn ÿ¿staar¡ottajan on €ritybesd

huolehditta tlóntekijânperehdyttìirnisestå työhönja tyõpaika¡l olosuhteisllr,
tyõsuojelutoimenpiteisün sekå taleittaes-

9ösuojelun yhteistolrnintaa ja tiedottanista sekä tlÉterveyshuoltoa koskeviin Jä¡jesteMhin.
sa

6) asevelvo[isen ja

nailen vapaaeh-

r¿Joitukin;

Edellä I monentßsa tarkottetun tj'ön
teettäjãn tai mwtr toimi¡nan jä¡jestàjãn
on alals€ssaan Eõssã tal tolminn¡Eÿr

rnl6

tåsså l¡alssa sããdetããn

työmnlajast¿ Tãüôtn työn suorittajaan
tai toimintâan osall¡stuJaa¡ on sovellettava, mitå tãssâ lalssa sâàdetããn tyitntellãstã.Milloin I mo¡nentin I kohdassa
ta*ottettu oppÍ¿s tai opirkelüa op¡skê.
luun lüttyen ruorittaa tyôtå tai työharjoitteft¡a taikl€ tutustt.tu tyii€lãtn¿iãn työpalkalla opptlattoklen llkopuolella, on
opp¡laitokien ja työn vastaaÍottaja¡ Ýel

voitteisih sovellettavâ, r¡ftif

3 S:ssä

ýiå-

detään wok¡atyöstã.

5S
la¡n sov€¡¡amißr

ry ún tl&tetiän

t¡i mur

todlssa

Tãtä lakia sovel¡etaan myõs työhön.jota
työntekijã soplrnul(sen mukaân tekee
kotonaâr tai muussa valits€massaa¡¡ pai.
kassa, tyõnântajân todlssa tatkka tlónantâjan osoih¡ksesta muur¡ he¡kllön
kodisóa tal näihin liittyvissä ohsl¡hteisr¿
Lain 9, 10ja 12 ssså sekä 3Ja 5 luvtssa
s¿iädettlden velvottteiden r¡oudatt¿misessa otetåan huomioon työnantaja!¡ tJ'öhön Ja ty¿ìoloñ¡hteisün kohdbtuvat tolmir¡tanahdollisuukien rajoitulset Täl-

nþitrs

Tätã lakia el soÝelleta puoil¡stusvolnrlen
tat râjavã¡tlola¡toksen palvelulses¿ ole
vatr herkilörl asevelvollisen tai rÌaisten

vapaaehtol a as€palveft¡sla tåikka
ì¡àpaaehtoista rnaånpuoh¡stuskoulutusta

suorittavan henldlön Frolustusvoimien
t¿i rajavarûolaitok¡en må¿iräÿksestä tai
palveluks€$a $¡orittarnaâ¡ pâlvelusohjelJnãån merkittyjm tat muuhun erikeen
määråttJyn koülutusruunnitelrnten
mukaiseen sell¿iseen sotll¿allisee¡¡ har-

Jo¡tukseenja ko¡ilututs€en s€kã sühen
v¿ilittömãfi litttyvãäl t]ôhön, JonkÂ päâasialllnen tarkoltus orl sotilaallis€ssa toi-

tâMttavie¡ erity¡sten val¡nluk-

m¡nriassa

7) slvttllpalvelustå suortttayan gtthön;
8) sopl¡n¡¡spalokür¡tâan kuulwan
pelaJtustoirn¡ntaån vapaaehtoísesti osâl¡lstuvar he¡kilõ¡¡ qÊhõn; ja
9) rÍuuhun työhõ¡ s€n mr¡kåan kuin
sLitã erikseen sãitdetå:ln.

noudatettava,

Sowhamlsahn

târkoitetur¡

lls¿iki myõ6:

tolsta as€palÝelusta $rortttâvan tyôhön

eí sovelletâ tavanor¡¡âlseen har-

6S

M¡rrt soveltan¡saÞan kuuluvat tyôt

Tätå lakia sôvel€taân tyõGopl¡nul6en
perusteeua tehtåvãän q/ðhön sekä vkkasuhteessa tai sühe[ veFattar"ssa Julklÿ
oikeudelliiêssâ p¿lveluss:ühteesra tehtå-

låkiâ

mitä tã5så laissa sãädetäã¡ koneider.
ty¿tväl¡neiden, henkilörisuojalnten Ja
mulden laitte¡den sel(ã terveyde¡le vaardlltsten tåt haltalltsten aineiden tvðsså
kåyttåmlsestä

1S
farko¡ü¡s
T¿imãa laln tarkoituksena on pañntaa

löinltn tyõnantajan on noudatettavâ,

s¡er¡

hârioittaminen.
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llw hh sovcltaninen
Iakla sovelletaãn mv¿k:
tyäpatkaila roimivaan
p¿iåashllistå mã¿ùãysvã¡taa tãyttÃváär¡
ryönantãJaan, rr¡uuhu¡ tyõnâr¡taJâan
sekä ltsenåiseen tlór6uorlttâJaân siten
ku¡n {9-51Ja 53 Srsä sãäderã.tjr;
2) yhteiseüä raken¡ustyttmaâlÞ pããurakoltsijããn, r¿l(ennuttåJaan tal muuhun henk¡lõõrr joka Johtâa tat va¡voo
Tät¿i

l) yhtelsella

.akermushanketta, slteû kutn 52 S:ssä
sããdetåån;
3) yhteisten vaarojen torjurnßee¡
eräisså tapauklssa ften kui¡ 54 $sså
säãde6ãn:
4) vapaâehtoistyõrå teettâvâãr työnaûtajaån sften kuln 55 S:slå såädetåä¡;
5) slrunritteltjaar siten kü¡n 5? S:sså
säädetããn;
6) koneer¡, vã¡lneen tal muun laitteen
asertajaar¡ site¡¡ kuin 58 s:sså såådetå¿in;
0 kãJ'ttöõnotte ja mãã¡¿ia¡kaista¡kast{¡lGta suortttaÿâa¡ slten kuin 59 S:ssä
s¿iãdetãän:

8) taÿaroiden låhettäjään Ja kuormaajaan siten kuin 60 S:sså säådetåär¡;
9) rakennukren ombiajaâI! muuhun
haltUaan tat vuol(r¿¡arit¡jaan s¡ten kuln
61 Sssä sããdetãrårg ia

l0) sâtana¡ hâltijaalt latuãrisånt¿i:iA
alulsen pä,ållik'kõö¡¡ t¡l r¡uühun henkilöön.Jonka huost¿ssa alus on, íten kuin
62 $ssä såãdetäån.

LttT(- 3l L
f05

2luku
Tÿön

Työnantajan yleiset

velvollisuudet
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TyörE ¡tajan on tytinja toimirnan luonne huomioo¡ ottaen rüttãÝãn jädestelmållisesd selvitettävä la tunnlstettava
tyôstã, työdlåsta, muusta työympårist¿ia-

Iyönafiajan ylb¡neÍ

lâJia

huoH iÍi$rêfuoile

Ýââratek¡jåt sekå, ntl¡oln rlítã ei voida
polstaa, arviottava nüden merkltys työntek{õlden turvallisuudelle Ja terveydelle,
Tå.llöin on otetta\a huoûioon müun
ohella:
l) tapatumanja muu terveyden
menettåñisen va¿¡ra kllmittåen hL¡orf ota eritylse*l k]setse.sä tJitsså tai työpat-

TyönârtaJa on târpeelllsilla tolmenplteillã velvollinen huolehtirnaan qÆnbkijõtden turvallisuudestå ja terveydestã työssã- Tässå tarkoituksessa tytina¡tajan on
otettav¿ huomioon EóhðrL tJ6o¡osuhteistln Ja mùuhu!¡ työympärlstöðn
sâfi oin k¡rrn tyôt¡ûek{â¡ henkllõkohtâlslin edelytyk¡ir¡ lüttyvät seikat.
Huolehdmiÿ€lvolllsuude¡ laajuutta
rajaaÿina tekliöinâ otetaan huom¡oon
epátavalls€t ja erulslta araamattomat
olosuhteet,joihin työnantaja ei vof Ýaikuttâã, ja polkkeuksellfset tapahtumat,

joíden seurauksla el oltsl vottu vältt¿iã
huollmatta kaikista atheellis¡sta va¡otoimista.
Työr¡ãntajân on suunnlteltâva, rãlittava, rnttoitettav"¿ ja toteutettâva työolosuhteiden parântâmiseksl t¿rvltta t toimenpiteet Tállõln on mahdollisuuklçn
mukaa¡r no¡¡datettavâ seürâavla periaat-

teita:

l)

125

vaarojd selviltãm¡nsr
ja arvioirti

v"dara- Ja

hatttatekijôtderi syntym!

nen estetåìin:
2) ÿaara-Ja haittatetüät po¡stetaan
tai,jo6 tàmã el ole mahdolllsta, ne koNa-

taan vãhemmån vaar¿llisilla tai vähemmãn hattall,slla:
3) ylebesti vaikuttaÿat työsuojelutoitn€npiteet toteut€taân ennen l¡ksildli-

siá;ja

4) teknlikanja mulden k¿iytettävtss¿i
oleÝien kei¡¡oJeri kehittyminen otetaan
huomloot¡.
]yönôntåjan on jâtk¡¡vastt târlùailtâva tyôl'mpäri¡töå, tyõyhteisön tilaa Ja
tyõtapojen tunìalisuutta TyönãntaJan

toteutettujen toi

on myõ6 t¡rklailtava
menpiteider vaikutrÁtå tyõn turÿalllsuuteen Ja terveellls)yteen.
TyönantaJar on huolehdfttava sÍtã,

että turvalliJuuttaja teweeltsyytt¡i k6'
kevat toimenpiteet otetaan huomloor¡
tarpeelllsellatavalhtyänantaja organlsaation kaiklden oslen tolr¡dßra$a

esilntyvün

5

lwü$a tarkoitettuihin

vâff oihin ja haitto¡ldn;
2) es¡intjmeet tapatumlat,

ârÍrÍatd-

tauditja työper¿lset sa¡râudet sekå vâaradlanteet;
3)

9òntekijån itå, sl¡kupuoli, a¡nmat-

ja muut hãnen henkilökohtaiset
edelytykse¡sâ:
titaito

4) tlÉn kuorr¡lt¡ßtekijã! ja
5) ftåhdoüinen üsãäntymlsterveydelle eiheutúvâ veârÀ
J6 tyðnántajalla et olê I momentissa
tarko¡tettul¡n toimi¡¡taatr ta¡vlttåvaa rlttåväã asiarituntemusta, h¿he¡ or¡ kâytettãvä ulkopuollsla ariantu¡tiJòita" Tyõr¡antajan on va¡m¡stuttâÝa, ettå asiantuntiJalla on ¡iitt¿ivã pätevJysþ muut edellytykset tehtãvãn âsiårunukalse€r suorltlaniseer¡. Työterveÿshuof on atiantuntijoi
den ja âmmâttihenküõiden kåytöstå sekä
työpa¡kkaselvityks€stä sãådetåån työterveyshuoltolålssa (1383/2001).
töirantajalla h¡lee olla hallussaan

I nomendssa tartoitettu s€lvttj¡sja
arviointl Selvitysja a.rviointi on tarkis-

ûetfava olosuhteiden olenûais€sd muuttuessaja se or¡ muute¡ftln pidettävã ajan
t¡salla.
Valtior¡€uv6ton aseh¡ksella vo¡daån
antaa tarkeûpia s¿iän¡ökdä setvitykJer¡
Ja aÎvloinnin laatimlsen t¡dallsesta ta.t
muurta todenr¡ettáÝ¡ssa olevalta muodo6ta, slsällõstilja asiãn käsittelystã työpalkalla huomioon ottaer¡ tyôr¡ât¡tajan
toimiala, tolmirmatl luorme ja niihiri l¡ittyvåt haitatja vaa¡at s€kã tyôpaikan

koko
11

S

kityistå vaefaa aùqrttav¿ työ

9s
fyõsl¡ojeh[ toir¡nlaolúelma
TyörBntajalh on oltô\,a tu¡vaüisuude¡ ja
terveelisyydeû edistãrn¡sêkl ja työntekijÕtden tyôk)¡¡F yuãpitãmiseksi taryeellista toimintaa varter¡ ohjel¡na,joka kaþ
taa tyôpatkar¡ tytblojer kehlttãmistarpeet ja työympåristôõn lüttyvien tekijöiðen ÿøtkttfitksêt (tyõtØjeh¿n loimintao hj ê lrna), Toirninlaohjellfiâstá johdettavat tâvoltteet turÿ¿lÏsr¡ude¡¡ ja terveelliÐfyden edlståmiseksi s€kä työkyvyn yllãpitãmiseksi on otetlâva huom¡oon qÈpaikar¡ kel¡tttãmßto,¡nin¡âssa

k¿ssa

työolosuhtelstâ aiheutuvat haitta-Ja

Ja s¡.run¡lt-

telussaja nütä on kãsiteltãvä tyõntekijõíden tai heidän edust4jlensa ka¡ssa,

J6 l0

S:sså tarkoltettu tyõn vaarcjen
arviointi osoittaa. ettâ qó6t¡t sâattaâ
aiheutu¿ erttylstä tapatùrman tai sair¿sh¡mben vaaraa, tällaista tyot¿i saa tehd¿i
vain sühen pãtevå Jå henkilökohtaìsteo
edelyt],stenså puole.ta työhön soveltuva
q¡ontektjã tat tãlhlsen tyõdeküâ¡¡ vã¡it-

Itimãssä valvonnâssa muu tlÉntek¡Jâ.

Muiden her¡kilõiden p¿fãsÿ vaara-alueelle on taryeellis¡n totrnenpiteítÌ estettårãJo6 tyõstå tal tÿôo¡Guht€¡sta saattaa
alheuttla raskâ¿nâ oleÿalle 9öntekliã¡le
tai siktö[e eritÿi5tä vãar¿a, elkå vaârÀtÈ
kjàã volda poifaa, tyõnãnt¿jan on pyrittãvå s¡lrtäJnãån tyõnt€küä raskauder¡
ajalGi tälle sopivlin työtehtevü&

!õynpÍistõn sunúncfl
'lÿõympärlstön råkentelta,
EðtitoJä. tyê
tai tuotantomenetelIniã tajlka tj,ôsså
kåytettävle¡ konelden, työvälineiden Ja
muiden laittelden sekå terveydelle Ýaarållisten ãlnetden kãyttðã suun¡itell€ssaan tjõriant4târ on huolehdittava stttil,
että suuùritt€lusra otetaa.r¡ huomioon
nilden ÿ¿lkutulset tlËntek{oiden tuIvallrsuuteenjå tervErteenja ettå ne ovat
alottuun tarkoitukseen soÝeltuvia. Vaarojen ja haittoje[ selvtttämisesså Ja
aMoinnisJa o¡¡ noudatettava soveltuvln
o6in l0 5:n I mofnentir¡ sãännökstá.
Suu¡nittelun yhteydeasã on va¡ri.lstettar¡a, ettå sur¡nniteltavaûa olevat olosuhteet tulevat vastaÂma¿n tã5sã lalssa
asetettuja vaatlnuksla. JãrJiestelylssä oû
tårvittâ6sa otetta\¡¿ huonioot¡ vamlnal
setja ml¡ut tyänteldjåtjoiden tyôn tekeml¡en sekå t€rveydeB Ja t¡rvallisuuder¡
vamlstanlnen työssã muutoin €dellytt-ää
erityisi¿i tol¡nenpitelüi.
Jo6 I momendssa tarkoltettu suunnitteìu ametaan ulkopuollsen suun¡itteliJan tehtãväksl, työnantajaí tu.lee anlaa
suunnitteltja e rlitfãvät suurmlttelun
kohteem olevaa tyitpatkkâa koskevat

tiedot

13S
Työn

surtlrinefu

Tyðn s1¡un¡lttelüssaja mttoltuks€sså on
otettaya huomloon tyõnteldjöiden ryysisetja henkiset ede ytyks€t,lotta tyõn

k¡¡ormitustektJöiýå q/öntekü¿¡n fi ¡rvâllísuudelle tai tervej¡delle aiheutuvaa haittaa tai vãå¡aa voldaar¡ vålt¿å:i tai v¿ihêntäå.
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ïyüte$ållc amttaua
oICün ja olúaüs
Tyõnãntaja[ on arnettåv"a tJröntekjj¿il¡e
riíttävät dedot tJ¡öpaikal haittå-ja vaaratek¡jölstä s€kå huolehdittâÿa sift:i, ettã
työnteküån âmmatjlircn o6aamit¡en Ja
työkoker¡us huomioon ottaerx
l) tyõntektJå perehdytet¿län rüttitvä5tl
työhðn. tyõpaika¡ tyõolosuhteisllrl tyðja tuotantomeneteLbiin, tyõ6så käyt ettävün tyôvällneisÍn Ja nüde¡ oikeaar
kä)'ttöön sekâ turvallisiin tyõtapoihtn
erl$'isesti ennen uuden 9itn tai tehtãvãí
aloittâmista tai tyõtehtåvien m¡¡uttuessa
sekä ennen úusic¡ työyãlineidenJa työtal tuotaítomenete¡fnie¡ käJ¡ttôön ottamista;
2) työntektjålle annetaaû opetustå ja
ohjausta työn hatttojenja \¡aarojen estämiseksl s€kà t¡tõstå aiheutu n turvallisuutta tai terve]¡ttå uhkaavan hãitar¡ tal
vaãran vãlttãmiseksi:
3) qõntekuãlle annetaar¡ opetEta ja
ohjausta säätG, puhdistus-, huolto-ja
korjaustõtderi ælä hâiriö- ja poillcusttlantetder¡ Ya¡¿lt¿;ja
1) tyõntekijäI€ affiettua opeflrsta ja
ohjausta ttydennetããí t¿rvitta€ssa-

Valtiorieuvoston âseh¡ks€lla voidaar
antaa tarkemplâ säårmölts¡å tyõntekijälle

LtffE gf3
annettavasla opetuksesta Ja ohjauksesta
s€kä HrJallisistâ työohjeista seká nttstå
ammâteista tai tehtâvlstâ,Jo¡ssa vâadi
taan edtÿistä pâteÝyyttä, sekå t¿illais€n
pâtevyyden osoittam¡sesta. Páùelyyden
osoittamis€kl hyvåksytäãn mJös ulkomailla suorltettu tutk¡nto, todistr¡s tat

muu koulutukestá annettu asiå-kirja sen
mulaisestl kuln sütä säädetäãt¡ Eu¡oopan yhte¡söÍ yle¡seû tùtÌir¡toJm tu¡r¡ustânisjärjestelmãn volñâanpâno6ta afirctussa laissa (15921992) ta¡ r¡rãårãtàå¡

Suomea sitovissa kansâinvälisisóã sopl¡nüksissa"

15S
Henklõnsmjair r|t
apwåLleid¿ll j¿ nüftht laitt¿idet
Yaraamine[ kãJttõõr
Työr¡antaJan on hãnkittaÝ¡

ja ar¡netta

työntekijãn kåyttòõn erlk¡een sãåd€Vt
vaatioulset tàyttãvãt ja tå.rkoitulsenr¡ukaiset henklö¡suojatrnet, jollei tâpaturman tai sairôsh¡mlsen vaarâa void¿
vålttâ¡i tat rtltüiÿåsti lajoittaa tyôhôn tat
tJõolosuhtetstin kohdirtuvilla tol¡nenpi-

teillã
Työn¿Jltajan on hankitkvaja attnettâva tjôntekijä¡¡ kãyttöön apuv¿il¡ne tai
muu varuste, silloir kun tJ,tin luonr¡e

työolosuhteet tôl tytu ta.r koitukse¡mukâl¡en suorittamtneri sit¿i edelyttävãt ja
se on välttãmåtönt¡i tapatuûnan tai s¿irastumisen vaaran v¿ilt¿ãmlsek5i.
Vaft ionewoston asefu ksella voidâân
ântâã tarkempia såãnnökslä he¡kllön-

suojainten kåyttöä edellyttävien tyitolosuhteideri vaarojen arviotff bta, suojainten kä)tõn mäã¡ttteb/ståja kãytõn olosuhteistâ sekä suojaimi¡ta vaadittavista
ominaisuuksista ja muistã henkilônsuojainten käyttöôn työpatkalla lütÿvistit vâatimukist¿.
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ryõrrnt¡jar

st

¡¡nqt

Työnantaja vol as€ttãå toiren he¡kilón
edýýdaJnaan (qõnonrojon sijaiøìt hottamaar tãssä lalssa tJ'õr¡antajan velvo¡lisuudekl sãädettJCã tehtäviã. Työ¡ãntaJan sijalsen tehtãvät or¡ mä¿iriteltävå riit-

tâvã¡ tarkastl huomioon ottaen työnartajan tolm¡ala, tyôn tâi toiminn¿t¡ luorhe
ja tlDpaikãn koko. TyônantajaÍ on huoIehdittava s¡¡tã, että suatsella on riittåvä
påtevyys, hãnef on rtittävãsd p€¡ehd)'tetty tehtãviinsãja että håne¡lã muutenkin
on as¡anmukals€t edell)rtykiet tãss¡i tárkolteft ¡Jer tehtãvten hoitamiseen.

lotka voi\"at alh€uttaa hait¡aa tal vaat?Þ
tyóntekijöide¡ turvatl¡s¡udell€ tat i€rveydelle. Tyõnteküä¡ on kokemrkseiss,
tyònâ¡tajalta saafnârs op€tuksen Ja
ohjaukeri s€kã åDmattttâitoûsa mula!-

3luku
Yhte¡stoiminta
17 $

Iyõna

ajan

F tyrÍtet¡öiden

vãliner ylúe¡sfoim¡t
'Iyõnantajar¡

t

Ja tyõr¡teküö¡den on yhtets-

toinlmâssa ylläpidettåýã ja pa¡annettava tyòturvãlüsuutta 9öpaikalla.
Tÿönântaja¡ tulee anta6 työntekijõille ritttäyän qio¡siâ tarpeellis€t tiedot työpatkan turvallisú¡teerl terveelltqryteen
Ja mûihiÍ työolosuhtejsitn valkuttavista
asioisla sekä niitå kockevßtã a¡v¡oiû¡eis-

taja mulsta selvitykifâ

Ja sl¡unnitelmiÿ
tå. Tyõnântajan on myõ6 htolehdittava
sütã, että nã.ttä aiioíta asianfiukaisesdja
¡üttävtu ajoissâ kåsiteu¿i.ãr tyðnantajan

Ja työntekijöiden tat h€idãn edustajar¡sa

keskmTyõntek$õider¡ on osa.ltaãn toi¡nittava yhteisq¡össå työnantaja¡ ja tyontekiJõlden edust4rlen kanssa t¿i¡n¿ln lain
mukaistel tavolttelde¡ saau¡ttamisekst.
Työritekijãlüi on olkeus tehdå tyõpaikån
turvâllisur¡tta Ja terveelllsyyttã sekä mu!
ta 2 momentissa tarkoitettuja asioita
koskevia ehdotulGia tyónantåjalle ja saa-

se6tija mahdou¡suulGiensa mukaan Do¡stettaÝa havaitseñansa ¡lrnei*ä vaa¡å
aiheuttavat viat Ja pr¡utte€llisuudet.
Tyõntek{ãr¡ on rehtãvä edellã ta*oitettu
ll.lnoitus myðs siln¿i tapaukessa. ettã hån
on polstanut tai korjannut kyseisen vlan
tai puutteelllsuuderl
Työn¡ntajan tulee puolestaan kertoa
l¡rnottuksen tehneelle työntekljåJe la
tyõsuojeluvaltuutetulle, mlhln toirrenD!
telslin es¡lle tulle€ssâ asiassa on ¡vhdritv
ta¡ aiotaan

ryh¡¡¿

Edellà I mo¡nentirsa tarkoiteúu
ilrnoitus on tÿõ6så,Jota tyõntekiiä tekee
5 S:ssä tarko¡tetun muun hen*jl¿n kodissa tâi sühen ve¡mttãvissa olosuhteissa,

tehtåvä mlkåli mâhdollista mvös tàñiin
työdhr¡ on¡stajatte ta¡ hâ.trijaile.
Vâltlonewosto¡ asetukiellå votdeân
antaa

tarlemíiat så¿inrõlcet tvðntekllån

ilmoitta¡ÍlsvelvoitteenstsåIösíå
ilrnoittarn¡srnercttelystä

20s

"

h

fåÍñþ

Hglnõlrsüojainter
sovefuva työvaateüB

dã nühln palâute.

Työnteküär tulee huotetlis€sti ja ohje¡-

4 lula¡
Ïyöilekûän vefuomsuudet ja
oik üs työstå pidättãytym¡seen

den mukalsesti kãytt¿iä ia hoit¡a tvðnâ¡t4ian hãnelle I 5 gn mulaisaU anäm¡a
he¡kilönqrojaimi¿ ja multâ varuste¡ta.
Työntektjãn on tyõ6sään k¡iytettåvå sellaista âsianmuka¡stâ \¡aat€tust¿. losta ei
aiheudu tapafu rman vãaraa

21 5

l8$

Ty6nål-ncfthr ja

IyöntclÍån ylciset wlvolfisrdct
Tyõntekij¿i¡ on noudatettava työnantajãn toimii"altansa mukalserti anlamia
måäräyksl¡i Ja ohjeita- Tyôntekü¿in on
muutolnkin noudatettåva tjôrls¿i ja bõolosuhteiden ede¡lyttå¡n"àâ turvãllisuuden ja tenæelllqðden yu¿ip¡tämiseki
tarvittavaa Jãdesbrstå ja s¡isteÿtlã s€k¿i
huolellis¡utta ja varovaisuutta"
Tyônteküãn on myõs kokemuksênsa,
työnantâJâIta saa[ì¿nsa opetuks€¡ ja
ohjauksen sekä atn¡nattítaltorFa mukaisesti tyõ6såãr huolehdlttava käytettåvtssãån olevln ke¡nol¡ rtin or¡asta kuin
muiden tyó¡tekitöídeû turvâllisuudestâ
ja terveydestã.
Työntekjj'ãn on tlÉpalkalh vãltettälå

rellaKa nuihin tyôntekijöihin kohdistuvaa hâirintååja muuta epåaiia¡lista kohtelu¡, jokã aiheuttaa hetdãr¡ turvallisüudel,
leen tai te¡veydelleen hatttaã tâi

v¡ffaâ-

19S
V¡koja ja Frrtteelisu¡ks¡er

a¡neiden

vaanlistrí

tãFrõ

Tyõntekjã¡ tulee työ¡aÍtajalta saamlenkåyüõ-ja muiden ohieiden mukafsesti

sa

sekà muutenlin amnattitaltonsa

i¿r

kokerDukr¿nsa mukaísesti kävtt¡å

tvð

oti¡1"

lor¡êita, työväIneltå ja muita-laitreita

sekå nüssã olevla turvallisuus- Ja suolalaitteitå. Vaar¿¡üsten aine¡den ÿgvt¿sk

ja kãstttôlyssã työntekijãn on noüdatatâÿ¿ tuflalllsullsot eita

22,5

lüy¿lisullÿ ja süqjalaitteer tåyttö
Kone€seen, tyõvâün€€seen taí muuhun
laitte€seen taikka ¡?kennukse€n âse[nettua tureallisuus- tai suojalaitetta ei
saa ilma[ erityistã sÿytä poistaa tåi kytkeã pois pä'ãltå Jos työnteldjã tyonjóhdosfa joutuu tilapãisesd poifarÍaan tu¡vallhuus- tai suojalaitteen kävtibtâ.
h¿iren on pa.lautetta\"à se t¡ritt¿On ta
rykeftãvå laite pãå¡te njin pii,an Ìu¡n

mahdoüist¿

poGt¡ 'ngl.¡¡ niistã ¡hlrúltanher
Tyônteküã¡r on ÿitpyr¡råttã il¡no¡teft ava

tyõnantajale Ja työsuojeluvaltuutetulle
tyôolosuhtelssa tat tyõmeneteìrnisså,
koneissa, muissâ tyäÿ.à'.linelssä, henkilönsuojal¡nírsâ tai murssâ laitteissa havaits€-

mistaan vioßta ja puutteelisuuksistå,

235

Iyõ ekitu

tyõ6rå pidãtråyrÿn¡ne,

Jos työstå a¡heutuu vala\¡¿.a vaaraa

tvön-

tekilän onalle tai muide¡¡ tvöntekiiöírbn
hengelle ¿ai terveyde¡le, tvO'ntekiíaÌh on
olká¡s pidãttåytyã r¿illaisãn ryðn-te¡.€mj-

Ltff6 3I4
Työstä pid.ättãytj'mlsestå on iljnoltet-

255

tava t)öna¡tajalle tal tä¡¡rän edustajålle
¡tin p¡an kuln mahdolliit¿ Oikeus ptdät-

tåyqå tyõnte6tajatkuu, kunnes työnåntaja on poistarut vaaratekijät tal ñuutoin huolehtinut siitå, että työ voidaan
suoritt¡a turvallÈ€sti
Työsüi pidättãytyml¡en el saa i¿joittaa tyðntekoa laajemmalti kuln työn rtlr-

tÿö¡¡tekïãn todetaan tyddsåän kuormiüuva¡ l¡.änen terr€yttãàn \¡aarar¡tavãl-

Jos

la taÿ¿lla, tyõnantaJan on a5iast¿ tledon
saatuaa¡ kåytettãvlss¿iàn olevln kelnoi¡

ryhdyttâvâ tolt¡lün kuo¡mltustek{öíden

vallisúuden ja terveellisyyden ka¡¡alta
on vå.lttãmãtöntå. lÿóstå pidåttåytyessã
on huolehdittava slltã, ettil pídåttã)¡tyrDisesui ríahdoll¡sead âiheutuva ÿaar¿ on

selvittãmiseksl sekã vaaran Ý¿ilttå¡n¡sekst

tai Yfientãmiseksi.

26S

mahdollisl¡nman v¿ihåinen.
Jos tyõntekijã tåm¿in pykãlân muk¿tsestí pidãttäytÿy tyõstä, h:i¡ et ole velvol-

t{åyttõpããtetyÛ
Näyttöpaåtetyòtã tekevãIle työntektJ¿ile
aiheutuvleo haitâllisten tal r¡¿a¡allisten
kuorñitustekltölden vãùentämiseki
työnantajan on Järjestettàvá työr¡teko
mahdolllslûnân tu¡Ýallb€l(d.
Valtior¡euvoston asetulGella voldåan
antaa tarketnpla sãã.rinöksiå näyttöp¿iå-

lûie¡ ko¡ÿaamaan tjôstã pidättäytyrni
sest¿i aiheutuvaå

whinkoa-

S luku
Tyõtä

tetyön Jã¡JeståmÈestä ja nå)¡ttöpäätetJóÁsã kåytettävi[e tyõpistetlle, tekn¡sille

ja tyõolosühteita koskevat

laitteüle apuÝ¿iline¡lle ja ohjolûlstoille

tarkemmat säånnöksêt

asetettavista Ýaetlmukslsta.
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trgononiaa, fyysistå, henkistå

Vãkivalla¡

ja sosiaalsta lcrcrnittavuutta

Työsgi,

koskevat såãnnökset

tat[ant€€t ehkåiJtã¿tn mahdolllsuuksien
mukaan ennakolta. Tãllõln tyðpåtlGlla
on oltava väldÿanan torjumiseen tâi
r¿Joittamiseen tarvitta t asiamukaiset
turÝallisuusjãrjcstelyt tat laiü€et sekä

245
rrgomn¡a,

tyõõ€ûþtF

tyõl¡ikkect

mahdollisuus aÝun hãlytlàmlseen.
Edellä I momentissa tarkoitettüa tyõtåja työpaikkaâ l¡årten työ'nantajan on
laadittar¡¿ menettelytapaohjeet, Jo¡ssa
ennakolta klinnitetáäJ¡ huomiota uhkaavien tilantelden hall¡ntaan Ja toimlntatã-

'Iyöpi$eer¡ rakenteet ja kãytettäÝàt tyô
vâlineet on valittava, mitoitettaÿa ja
sijoltettaÿa qÉr luome Ja tyõnþkijän
edellytykset h¡¡omioqn ottaen ergonomis6ti asiar¡mukaisella tavall¿ ñider¡
fu lee mahdolii¡¡uksieri mukaån olla
siteri såãdettävissã ja jã{estettävlssä
sekå tåyttõomlnalsuuks taan sellalsia,
ett¿i työ voidaa¡¡ tehdã aiheuttaû¡atta
työntekijãn terveydelle haitalllsta tat
vaaralllsta kuonr¡tusta. Lírãlsi on otettavâ huomioon, ettå:
l) tjrit¡tekijãIã on ritttãÝåsti tilaa
työr tekemiseen ja Íiâhdolllsr.rus vaihdela tyõasentoa;
2) q'ötil keitnætããn tarvitta€ssã
aPl¡välineln;
3) terveydele haitaliset käsin tehtävät nostotja siirrot tehdãän mahdolli
siñman tu¡val¡tsiksi, milloln nlttit ei vo¡da v¿ilttåä tâi keveritäå apuvãli¡ein:Ja
1) toistorasih.rk¡€n työntekijãle
alheuttama haitta vältetäãn tai,jolei s€
ole mahdolllla, se on mâhdollisimma¡

vãhäinen.
\åltioner¡voston

asefu lGella

voidåal

antaa tarkempi¿ sâã¡nöksüi työpaikan
tyðolosr¡hteider¡, tyôarã kãytettãvten
koneiden, nulden tyôvâlineiden, apuvåline¡dm ja mutden laitteiden türvallisurs\¡¿atimuksista sekå kãsh tehtãvlen
nootojen h¡rvall¡sesta suorlttãmisestâ,

úka

johon lüttJÿ ilrneinen vãkivallan

uhkâ. työjã qÉolosuhteet on j¿i¡j€stettävã s¡ten, ettã rãldvallan uhkaja vãkival-

sekä eräitå nrüita tttön vaaroja

Tyõpisteen

tyõ6kennelt¿íessä vå.ltet¡iän tal s€

¡,iln hlomitrtsrekiõider
vãltlånirdr j¡ våhadãnù.lr

poihh, joillá väktvaltatilante€n vâ¡kutukset työntekijä¡ turvalisuute€n voidâar torjua tåi rajolttaa. Tåwittåessa on
tå*lstettava t!¡vallÍsuurja{estelyjen Ja
-laitteiden toimtuuus
Valtioner¡voston asetuk¡el¡a voidaan
attâa târkempía sããnnõksiã tyõntekijân
túvâllisuuteen ja tervErteen liittyvist¡i
Jadestely¡rstã ert tolrnialoilla Ja tehtävisså. Joírsa €siint}'ÿ llmeistå väkivallan

30s
Yütyö
Yötyöt¿t tekevälte työntekijälle on tâ¡vittaessa

jádestetiãvã nahdollisuus työteh-

tävien va.lhtamiseen tat sürtymis€en pãf
vätyöhön,Jos tåInä on oloruhteet huc.
mioon ottaeri ñâhdollistaja qþtehiãvien
va¡htanlnen on työntekjjån henkilökohtabet omiriaisuudet huornioon ottâen

tårpeelnrta 9ôpã¡kan olo$hteíden tal
työn luonteen työntekü¿iÍ terveydelle
aiheuttaíran vaårân torjr¡miseksl
Tyõr¡antajan on tarvtttaessa jädestettävå yötyöt¿t tekevãIe työnteküälle mahdollisuus ruoka.¡luu[ jos tyõaÿrn pituus
sitã edel\'ttää Ja jor ruol..ailun jfiestàmirie¡¡ on olosr¡hteet huomioon ottåen
târkoitukserimukaist¿ Ateriãstâ työnantaJa voi periä työntektjãItå koht¡ulliser¡
ko!ÿauks€rr.

31

S

Tyõí lamttaminer
tyô on yht¿ijak$ista paikallaoloa
vaâtivaa tat yhtåjaksoíse5ti kuoÍnittavaa, työn lomaan onj¿i¡jertettävä mahdolll$¡us tarvitta6sa s€llaisün taukoihi¡r,
Jos

jotka sâItÿdt lyhytãikâisel polstumilen

työptsteelil

Iyõpa¡kan ja tyðympäßtön

rakefie¡ta koskevat säånnökset

uhkaa.

32S
ryõpaikat rak.| ee[ilen j:t

28S

toiminalh€¡ trffalrEua

Hã¡r¡må

esiintJï tl¡õnteldjå:in kohdiÿ
twaa hänen te¡veydell€en haittaa tat
Jo6 tyðssä

vaâ.raâ alheuttavaa hãirintåã tãi muuta
'

oÍ

mahdolllsimman vãhälnerl TJör¡¿ntaja¡¡
on myös työn luonne huomloon ouáen
j¿idestett¿ivä r¡ahdollsl¡trs tarpeelltseen
yhteydenpitoon tyõntekij¿h ja tyõíantajarL työriantãjan osoittamân edustajan
tal muiden työnteküötden vãlillä. Työnantajan on myôs vaJmlstettåE mahdollisuus avun h¿ilyttâmiseerl
Valtioneuvoston arefu l6ella vo¡daatr
ântaa tarkempia s¿i¿innöklü yhteydenptdosta, yhteydenpitolaítteista Ja muista
turvallisuuteen liittyvist¿i J¿qestelyistå
erl toimialol¡laja tehtãvissà, Joicrâ tyõake¡¡eüããn yl(sirl.

epäasiallÍstâ kohtelua, työtrantajãn on
åsiãsta tiedon saatuaan kåytettävissäãJ¡

olevin keirioir¡ ryhdyttåvâ toimiin epãkohdan polstamiselsi.
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Yk¡myõstgllelÿ
Tyij6sä, jocsa

työntekljã gaoskente¡ee

yksinjajohon sütä ryyst¡i lüttyy ilrnelnen
hãittã tai ÿãala hã¡eo tunallisuudelleen
tai terveydelleen, tyõnantaján on huolehdittava siitâ, ett¡i haittâ tai vaara yksin

F

terve¿Íiryÿs

Työpaila[ rakenteiderl mâteriaalieri Ja
ÿ¿n¡steiden sekã lalttelden tulee olla turvalisia

ja terveelisiå työnteküöílle

Nii

den tulee olla kãsiteltlivlss¿ kunndsrét-

puhd¡lettavlssa tufl alliiesti.
qiopaikãn ja työskentelypatkkojen

tavissa Ja

kulk¡rteiden, käl¡tåvíen, ulGkãytàvièn þ
pelasü¡steider\ tJr6okentelyt¿sojenja muiden alueide¡, Jolsa tJÈntekijãt qôr¡sã
vuoksl ¡ilkfttrl¡at, on ollâr¿ tuva.lllsiåja
rc on pHettåvå túrÿallfsessa kunnossa
lyopâikalla tulee o[a rltttävã måiârâ
asiarimukaisía uloskãÍ,äÝi¿i Ja pelast¡steitå,jotka on ai¡a pidettävå vapaLü.
Työpaika.llâ tulee olla asia¡mukâiset tur-

\¡ã-ja muut merkirmàt

L1TE 3 f
Valt¡oneuvooton asetukella votdaa!

l(emialßet, fys¡kaal¡set

anha ta¡kempla såäû¡õks¡ä tlõpatkkc
jen ¡akentetden, r¡aterlaalieri Ja la¡ttetden sekå

kulkutèldenja tyõpaika¡ mui

den alueiden tu¡vallisuuderla, uloskãytãja peLstustelstä, nãiden huollGta
Ja kunno¡sapidosta sekã merkinnöistã.

biologiset tekijät

ja

ja

vaarall¡sten aineiden käyttð
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¡hia

¡r

tÿõhuülcm t¡lauü5
Tyõpatkalla t{lee olla rittt¡ivãsd kelvolüsta hengttys mâ¿ Työpaikan illnanvathdon tulee olla rtittävän tehokasJa

ta¡koltu*serrrÍ¡kalnerl.
Tÿöhuoneen tilavüuden Ja plnta-alan
tulee olla rüttìiv¿i. Slell¿i tr¡.lee olla mlds
rüttävãsü ttha työn tekemistãJa tyõn
\¡aâdmaa

375
Itnar epãpúrardet

rallrto

Työpalka a,Jossa €s!¡tyy llman epäpuhtal¡l$lâ, kuten pölyå, sawa, kaasua tai
hqEJã tyõnteküãå vahlogolttaÝâssa tal
håiritsevãsså mãärin. oû nitden leviãmi
nen rnahdoll¡suukslen mukaán estetüivâ
eristämàllä epäpuhtaüden Ïlhde taí
sijoittamalh s€ sulJettuun ttlâan tai lâttteeseerl nmar epäpuhtâudet on ¡üttävãssã mäã¡l¡ koottavaja poistettaÝa tar-

koitukser¡rnukalse¡ ll¡n¿¡valhdon avulla.

Llllùurißtâ varten.

Vãltloneùvoston esetuksella voldâãn

[sÍi

dlavuudestaþ ilr¡anvaihdosta-

385
ñset tek!-ãtja tÿüsså

kãylÊtlåvãt vaar¿l¡set aheet

345

Työrtek{ãn altistuminen tu¡valllsú¡delle

ïyõpa¡t{l ÿalaistr¡s

tat t€rvE¡delle hâittâa tai vaa¡aa alher¡ttaviue ketnialtstlle tekljötlle on rajott€t-

tõpaikålla tulee ollâ tyõn ederyttår¡ä

ja tJõntekliölder ed€llytj¡sten mukatnen
sopiÿ¿Ja rüttävtu tehokas va.lâtstt¡r Sinne on mahdolüsuukien mukã¿n pãå51ã-

vä rütt¿ivãsti luor¡¡onvã.lo¿
Valdon€uvoston asetuks€lla yoldaan
antaa târkeñp¡a sáãrinõkstã tyôpa¡kan
yle¡ÿ Jã erityisvala¡stuksesta.

¡Épa¡(an siså¡mr ¡¡tcmc
tavamid¿o s¡¡ åni!€Í
Tyõpaika¡¡ ajoneuÝo-

Ja

j¡

Jal¿nkulku¡tiken-

turvatlisekl, Työna¡ta-

¡¡e tul€e Järj€stää

jan on ørvittaessa laadittav-¿ työpaikan
sisåisen l¡i¡enteen jäjestämistå varten
tarkott¡kseûnukaisd lif kerú¡eohjeel
TaÝ¿rår ¡r6to, kuletus. kåJittely jâ

varastointi sekå tavarân kásittely- ja
kuorrrauspaikat onsuunnlt€lta jajårJestettãvã sften. että nosto- Ja sll¡itola¡ttet{â tal taÿan¡r sl¡rroista tal putoari¡s€sta ei a¡heudu haittaa tåi vaar¿a työntekijöiden tunallisuudell€ tâi te¡veydeue.
VâIdoneùv6ton asetükselLa voidaân
a¡taa ta¡kempla säã¡nöksiä tyõpaikan
liikenteestji sekä nodto- Ja s¡irtotõiden
turvallbuudeslâ s€kä tavarân kr¡ormaus-

ja lastauspaikoistâ.

365
Jãr¡estys

altistuken luonteeýaja len kestosta Ja

a.rvtolnnßita, râJa-sryolstâ ja to¡Junta-

toiû¡enpiteistä.

40s
Eiotogiset

tetûåt

Tyõntekijän alttstumt¡en tu¡v¿lllsuudelle
t¡i te¡veydelle haiüa¿ tâl vaar¿a aiheuttaville btolo€lsile tek{ö ¡e ori raJortettava nih váhãlsel$¡, ettet nâlstã tel(ljöll¿i
atheudu halttaa tai vaârdâ tyõnteküãn

turvållisuudelle tai tervèvde.¡le
tail&a
-

Its¿iåntyDlste¡vEdelle

ar¡taa tarkempia s¿iânnöksiå tyitpaÍkan

355

tulee olla ñahdolliilrnñan våhåinel
Valtioneuvoston asetukella votdaan
antaa tarkemplâ såãrmöks¡â ô/süaâttsis-

ta tekijôbt¡i ia nliden tunnistamisestâ.

vís¿ã

Tyõpail(ån

Sähkôlalttelst4 sãhkôn kåytösË ja
staattls€sta sãhköstã joht6¡¿n vã¡ran

ja sñsrêys

taÿa n¡in Ýãllãls€ks¡, ett€i näis1å tekfjôbtä aiheudr¡ haittaa tåi ÿ¿araa tJröntekilitr¡
turvallisuudelle tal terveydelle taikka
lisäät¡tytnlstenæyde¡le Erlgi!€sti o¡
huolehdittava nyrkytÿk€¡. hapen puutteen tai muun \¡¿staavan vakavan ma¡an
ehkåls€mis€ùsi tarpeellisista suoJelu-

úoirnenpitejstä
Kãstteltåesså, !*ilytettäessä tat sürrettlessã räjåhtäviå, tulena¡koja. syóvytt¿ivi?i tal muita vastaâÿaa Ý¿â¡aa aihq¡ttavia alneitâ on rioudat€ttaÝa eritylstã
va¡ovaisuutta- Tÿtntekijöille on a¡nettåva vaaÎallÈbta alneista Eónteon kannalta tarye€¡liset ttedoL
Valtionewqrton asetukella voidaãrr
antaã tarkenpla s¿iårnóksiå k€miallls¡sta

tekijöistå Jâ nüden tur¡nistâmiiesta, altistuksen luor¡te€sta, sen k€stosta ja
arviohnista. raja-aryoistâ, todurtatoimenpitelrt¿i selä vaâralllsten âineld€n
kãsittel]¿stã" dhtämlsestä ja såilyttålr¡ls€stã.

Sosiâali- ja tervEsmtnlste¡tõn asetuksella voidaar¡ a¡taa ta¡kempla säärnöksiä kemtallisten altísteiden haiølllseftst

turrEtubtå pitoisuulslsta ja altl$tuI$e'l
ohjeraJa-ãNoista sekå âItisterlta suojar¡h8¡¡sen tekn¡sifä yksityískohdista Ja
menettelytavolsta.

39S
fystoefsct þttãtj¡
sãùlöhrÿaltrsl|lrs

Työpalkalla on huolehdútava turval¡isuuden þ te¡veellisyyde¡Ì edeüyttãmäste
j¿ld€.tyks€stä ja stlsteydestä. Slivous on
suortteltava stterl ettå Citä ei aiheudu
haittaa tai vaa¡aa työntekijðiden tu¡valltsüudelle ta¡ te¡veydelle

'Iiöntekljãn altislum¡¡en tuvall¡suudelle
tat tervEdelle haittaa tai a.¡?a aiheuttavlue lãmpõoloEuhteillq melulle frâineell€, tã¡lnãlle sãteiM¡e tâi mlile ôrsfkaalisíle tek{õile on rãjo¡tettava niin
vãllâ¡seksl, ettei nåbtä teküõts¿ä alheudu
halttaa
araa työ¡tekijãn tutÿalltsuudelle tai terveydelle taikka llsãtutÿ-

tåt

h¡stervE¡dellè

\,åltioneuvoston âsetuks€lla voldaa¡r
antaâ tarkemp¡a såårltlòkstå biologlslsta
tekljöiståja nüden tunr¡itdnlsest , ¿ldstuls€n luonteesta sekä sen kestosta ja
a|lolnnlsta, mja-arvoista Ja torjunta-

toifienpitefrtá.
S6iaali-

Ja tervelasr¡ri¡iste¡lõn

asetuk-

sella voldâân artaâ ta¡kenpia s¿iãnnöksiá biologisten altjsklden haitaülseki
h¡¡netulsta on¡inalsuüksfstå sekå altistellta suojauturnis€n yks¡tyiskohdist¿ Ja
menettelytavoista.

Koneiden, työvälim¡den J'a

ruiden la¡tte¡den turval¡sr¡ns
{1

S

[ooeil€lr, tyðvàÍnejdú

nüid

laittciden

]r

tåÿttö

Tyõsså saadâan kåyttâã vaio sellalsla

kone¡ta, tttõvãli[eit¡t ja tnuita laitteita,
Jotka ovat nitã koskevlen så¡in¡õsten
nukaisla sekå kyselseen tyóhönja tyirolG¡¡hteßiin sopiriâ Ja ta¡koituksenmukãisia Myôs nüden oikeasta asermuksesta sel(à tarpee[is¡sta $oJalâitteistâ ja
rherkinnöistã on huolehdittavâ. t(oneiden, gÉvå¡i¡¡etdenja muide¡ laitteide¡
låyttð ei muutenlaan saa aiheuttâa h.aittaa tal vaarâa nüllã ty&kentelevtl¡e q'ô-

patkan työntekijöule tai rnu .lc tvõpalkalla olevitle henkilôt e
Koneitå, työv¿ilineltã jâ nuita laitleita
on kà),tettãvã, holdetta , puhdjstettaÿa
Ja huollettaÿ¿ as¡ânmt¡kãisesd. Pããsyå
koneen tai työväli¡een vaara-alueel¡e ot
raJoitettava ntiden r¿keriteen, sijoitukseri. suojusten hi h¡rÝalålttelden âvulla
tai muulla sopivalla tâváI¿ Huolto-, sãätô, korl'âuÿ, puhd¡ýus-, htulAF poikkeustilantelsün on \¡âraudl¡ttav¿ nürl
ettå lre eivät ålheuta ÿaaraa ta¡ hâittaa
tyôritekijöidefi túÝallßüudelle tat terveydelle.
Valtionewo6ton asetuks€lla voldaan
antaa tarkenpía s¿iãínökià korieiden,
qÉvållnetden ja muiden laineiden hanklû¡asta. turvall¡s€ý¡ käýõ6tä Ja huol-

t

LnrE 3l6
42S

saattâa olla

Työntek{öiden nostaminen ja sllrtåfi ¡nen no6tolaitteita käyttãrcn (henkihnoson jãfj€stettltvã siten, ettã nostettavierl nostooo osllistuvien tal muiden
työntek{ôiden tu¡valßuudelle tal tervèyd€lle el aiheudu háittâa tai vaamaV¿ltioneuvoston asetul.éella voidaan
ântaa târkempla säãnnöksl¡i henllönoý
tolsta.

,o)

opetuståJa ohjeet vaalâ¡ torjudtseita ja
merietteb¡tavolsta o¡nettomuuden sat
tuessa. ?rvittaessa on j¿i¡Jestett¿ivå har-

joitullsia.
Tyõ on muutenkln Jãrjestett¿ivã s¡ten,
että tultpalon, riuähdyksen, hulkuÍ sen
tal muun onnettomuuden v&¡¡a o¡'l måh-

dollsllntnan ÿäh¿ilretl

\åldoneuvGton asefu ksella Ýoida¿¡¡
antaa t¿lkempia ýiãn¡õkslâ Í¡uronnettomuude¡ r.dar¿n to¡junnast¿

45S
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lyõvãlhegl kåyttÕFotto-

j¡

kâyttôoloslhteet

v-¿ikuttavat turÿallísuuteen. on tarkastettaÝa oikean asennulse¡ jâ turÿãlltser¡
toimintakumon va¡mistamiseks¡ ennen
ensifi fnãlstå kå)lt tõönottoa $moir¡ kuln
uuteen paikkãân asentamisen tai tu¡ÿallßuuden kãnnalta merkittãvler¡ muutostöiden jã.U(e€n lr<dJüö¿ notto l4r krshts).
Ta¡kastu¡ on lisål.si suoritettava kå)ittiiinoton j¿ilkeen säår¡nölllstn väI4Joinÿt
tarvittâessa myô6 poikkeukselise¡¡ tllânteenjälkeen koneen, työrãlineen tal
mu(m l¡ltteen toimintâkunnon varmistamßêksl (rr1ã¡ttäaíkaistot kts tttr ).
Tarkastuksen suorittajan tulee olla
tehtävãån pätevá tyõnantãJan palveluksessa oleva tai muu hentilö. Pãtevj'yden
hãärtttelysså otetaan huomioon perehtyneisj¡ys kyseisen työÝ¿ilineen r¿keriteeseen, kåyttõn Ja ta¡kastâmls€en. Vaara!
Iisen korieen, työvälineen tal ñuun laitteeri tarkastulG€n sâa slrorittaa va¡n

asiantuntijayhteisó tai úippumato¡
asiantuntija. T:¡rkash¡kessa tulee e¡ity!
sesti arvioida työvã.lineen turvâIlisuus
sen tãytön kannâltaja tÌoudattââ tárkastam¡sesta aûiettuja sãâonõksi¿i- Tarkastuks€ssa tulee my¿is asiarunukais€lla
taÿ¿lla ottaâ huomloon \¡almlstaja¡r

ohjeeL
Valtioneuvoston asetuksella voldaân
antâå tarkemmat råãi¡ökÞt konelsta.
tyõvãline¡stå tai muista laitteirt4 jotle
on tehtåv¿l kãyttðörotto ja må¿i¡ãalkalstarkastus sekä tarkåstuksla edellyttåvistå
käyttitolosuhteista, ta*ashrken suorlttajån pätevlrydestä, tarkastuf eû sisállöÿ
tå, ajaÍkohdastã ja pitytãlirJaamisesta
sekã mulsta târkastukseeû

llttj,vistå

menettelytavoista.

onnettoruude[ va¡¡ran torjunta,
pehstauü¡mínen ja ens¡apu

Hålytys-, ürvalf6üus-

445
oÍtettonmdell vaåra
tyõriå k¿isltelläån tai työpaikala sãlytetããn alneitâ, joista saattaa alheutua
sur¡ro¡nettomuus tai tyibsâ mûtoin

ru-meåm¡nan

Työnantajar on. mllloln työr¡tekljöiden
Iukumãârä, työn luonne ja työolosuhteet
sitå edellyttävãt, nimettitvâ enslapu-,
palontodunta- Ja pelastutotmenpiteiden

tä)'tüntôõnpanemlsel(5i ykl rat us€ampl
työntekljã, Jolei työnantåla ole pelastustolmilalsra (56U1999) ta*oitet¡¡ssa
suumitel¡na9sa osoittanut suoieluhe¡kllöstõä vastaavün tehtâúin Naiden tøn-

jt

sekä heidãr¡ kåytetüviss¿i¿iû olevtên

varustelden on oltava åsianmulalset
ottaer huomioon tyõn luonneja sijhen
liíttyvât erityiset vaarat sekä työpâik¡ll

Työpâikka on työolosuhte¡den nliri edei-

koko Henkilõitå nl¡rettåe$â tu.lee ottåa

lyttãessä vân stettâÿ¿ ta¡peelltstlla hålytj's-. paloturvallisuris-, hengenpelãstus' Ja

huolllioon 17

S:n

sããnnôksel

pel¿stautumlrlålttetlla ja -vã.l¡n€illä Työpaikassa,Jossa on veden vaEar

joutumi-

Työnteküö¡den käytösså

s¿njohdGta hengen tal terÝeyden vaara,
tulee sopivassa patkass¿ olla atnâ saåtav¡ssa pelast¿utumisvälineet.
Työntekäõtlle on annettava ta¡peelliset ohjeet I momentissâ tarkoitettujen
laittelden ja våIinetden kå)'tõstå samoln
kul¡ ¡¡lipaton, hukkumis- lat muuû vaarân var¿lta. Ohj€et on annettav¿r myös
toimenpitetstä, joihln tulipãlon sattues¡a
on työpaikan olosuhteet huomioon ottaen ryhdyttâvä. Tarvittae$a ohjeet on

pidettävã työntekijöiden dhtäv:¿r¡ã työpaikalla. lla¡jottuksta on jårjestettåvä
t¿rvittãessa.
Valtiorieuvoston asetuksella voldaar¡
antaa tarkempia s¿iãnnökiiã työpaikan
varustâmisesta I momentissa tarl(oitetuila laìttetllaja vålineillä sekå 2
moñentbsa tff koltetu¡sta ohjelsta.

olevat tilat

485
Henl¡lõstöt¡at
Työpaikalla tât sen vãlttrõmãs'ã låheísyÿdessä on qróntek{ötden kàytettåvissä
olta!â työn luonne Ja kesto sekä tyõntek¡jöiden lukumå&ä huoftioon ottaen

ri¡ttãvätjaasia¡rnukais€stt

rufetut

peseyg¡mis., pukeutumlÿ ja \¡aatteide¡
sälytystilat, n¡okailu-, lepo- ja kãymã.Iätilat sekä muut henkilôstõtilal tönteki-

jöiden saâtavilla tulee olla riiftdåsd kelvollista juomâvettåRaskâanã olevilla naistlh ja ifnettãv¡llä åidei[¿i on tarvittaessâ o¡taÿà rrahdolllsuus mennã lepohuone€seen tai

465
tns¡aFl
Työnantajan on huolehdittavå tJöntekiJöld€n Ja muiden tj¡ôp¿ikãlla olevlen
henküö¡den ensiavun jãdestäm¡sestá

tyttntek{ö¡den lükumäärãr, tJ¡ön luonteenJa tjõolosuhtetden edeüyttãmä à
tar¿üa. Työn Ja työolosrhtelden mukal
s€sti tyõntekljöllle on annettava ohjeet
toimenpiteistã, jo¡hi¡ tåpatulman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saarnlsel6¡ ¡yl¡dyttãvä.
Työpaikalla tai s€n vällttôrnåssä
lãheiÐl¡dessã, huomloon ottaen tyôpaikan lâajuus ja sijal¡ti, työntektjõldeñ
lukumåãrä sekä tJõ¡ luonneJa muut
tyðolosuhteet, on sopiyissâ ja selvãsti
rne¡k$¡lssã kohdíssâ oltava saatadlla
rüttåvå nåârã aslaûnukâisía ens¡apuväll¡¡elt¡L
Työpaikalla tulee olla ensiavur¡ antâm¡s€€n

Jos

47S
tns¡apI- ja pchsûrshðkilö¡dct

tekijõiden lukunåiù¿in ja koulutr¡ksán

pelãstr¡svålin€€t ja -oh¡:et

nå¡råa¡kaistarlastrrksct
I(one, työ\ålire tâi muu laitejonka
agennus tai ¿¡slennus- tai

sur[onnettomuudet vaâ¡a,

tyõntekijõille on annettaÝa tarp€elllsta

H.nklô¡dctl nostamin.|t
mstolaitt¿¿llâ

ioveltwa tila, milloir Eô¡tel't-

Jõiden lukum¿iã¡å, työn luome lai muut
tyõolosuhteet nlh vâatiY¿L
Valtioneuvoðton asetuksella voidaan
antaa tarkeñpia sä¿iÍnöksiä tyôpa¡lan
erElaputilolstâ, nüden mitoituks€Jta Ja
vânrstelustâ.

muulun sopiøan paikkaan lepäãmåän.
l¡lvatyörsä tÿöntektjöille o¡¡ Jãrj€stettãvä asianmukais€t maJoitustilat aluksell¿
Valtion€ttvocton aseh¡ksella voldaan
antaã t¿rkempia säãrnökstå työpatkan
henkilöstõtiloista Ja nilden ÿârustuks€sta
sekå asutntlloista aluksessa.

6 luku
k¡tyiset työn teettåm¡ser

tihnteet
495
Yhreiscllà tl'ôpa¡Ì¡fi¡ robúv¡en

hl|old h¡rrelvdte
Työpa¡I,¿llâ,

jolla yk¡ tyõnántda kãytt¿üi

päåaslallisra m¿iãrãysvaltaâ ja joua
samanalka¡sesti ta¡ peråkl¿i¡¡r toim¡i
üseampi kuin ykst tyitnadaja tai korvausta vaslaan tyõskent€levã it5enãlnen
tyônsuorittaja siten, että tyõ voi vaikuttaa toilten tyôntekijötden

tæ

tu¡valll$u-

tâi teweytee¡ (yhteineû

ttõpaiklt)

Åff,
on tyõnantaj¡en Ja ltsenãjsten tyänsuortttajien tyõn Ja tolÍilnnan luonne huomioon ottaen kt nkin osaltaanJa rüttåvållã
kesl.inãlsell¿t yhlelýolÍümalla Jã tiedottåmisella huolehdítraÿ¿ sütit. ett¿i heldàr
toiñintansa el vaar-ùna työnteküöide¡
turvallisuutta ja terve)¡ttã"

505
I¡edofianiner jô yhts¡strrlnhta
ýrte¡se[å tJlüpa¡kale
Yhteis€llã tyopaikåla pääasialüsta màârãy$"ltâa kãytt¿ivãn tjõrantãjan on
työnja toimlnrân luo¡ne huon¡¡oon
ottaen varmlstettava, ettå hãr¡en työpalkallaa!¡ työtä úeett¿ivå ûIkopuollnen
tyôrantdaja tì¡Inår työntekliät ovat saane€t tarpeelllset tiedot Ja ohjeet qþhön
kohdistuvista ttõpaika¡ va¿ra- Ja halttatekjjô¡itÝi s€kã työpalkanjâ työn turvâllísuute€n liìttyvist i toimintaohjeista. TålIalsefl tJönantaJôn on varm¡sitettava
myäs, ettã r¡lkopuol¡r¡en tyÕmntaja såâ

tarpeells€t tledot tJ'õpâika¡ palontorJuntaan, ensiapuun Ja evakuointün liittyv¡stä toimenpltelståJâ nãlhín tehtåvtir¡
47 S:n mukaan ntmeqdstå

henklõist¡i:
Edellã I momentisra t¡rko¡tetun

ulkopuoliren tyõnântáJan sekã itsenãlsen
tyõnsuorittajan o¡ dedotettava påãasialtista m¿iåråls\¡óltaa kåyttävãlle työnåntaja.lle sekä muille työnantajlle nüstã hâittå- ja ÿ¿aratekilöiltã, Jotka h¿ir¡en tyõnsã
vo¡ heihin nähden atheuttaa

5fs
Pããas¡alil¡ nâãråy$ral¡¡a
tãyttåvãn

tyõm

ajan

vúroEstdet

yttelsclf tyOpalcm
Yhteilellã tÿtpaif alla t¡Iee p.åäaslallírtã
mã¡iräysý¿ltaa tåyttávãn tyônantãjân
työnja tolûúnnån luonne huor¡loon
ottåen húolehtiâ:
l) tyõpaikatla toirnivien tyõnantaJlen
Ja ¡tsen¿ibten tyõnsuorittajleri toimt¡tojen yhte€risovittârn¡rest4
2) tyõpaikan lükenteenja lüt*umtsen

jã¡jestelybtä;
3) tyôpaika¡ ylelseýå tu¡vallisr¡uden
Ja terv€eliÐyden €delytt¿inãstã jå{esrykestå Jä sitsteydedã;
4) nuusta tjópaikán ýetssMnitte-

lust4ja

5) tÿitolGuhteiden ja tj'6ym!'ãristön
yleisestä turvallisluderta jâ terv€€lltsyydest¿i.

Yïtei¡toir¡¡l¡ùan kãynnistiímlses-tã
momentbsa tarkoitetussa tilãnteêssa
sä¿idelä¿iû tydsuojelun v¿lvornasta ja

I

rñl¡utoker¡hauta tjóí¡ojeluasíoirsa
anÍetun laln (l3l/1973) I S:n 2 momentissa.
Valtloneuvoston detuksella voidaan
â¡taa ta¡kempia säãnnðkstâ pãåasiatlish
mäãräysvaltaa kâyttåvãn tlóriåntajan
tolmin¡asta I momeritissa taÌkoitetu¡ssa
asioissa.

52S

555
V.paacitobt ö

V€hoürrldet ý¡tlisdlå

Mllloin ÿöpalkalla henlllô,jonka työ-

rakennüsBrõnaaIa
Yhteis€llå Eken¡u¡tvónaallâ o¡ oäãur¿kottsljan asemasú olevan työ;antaJan tal,Jos sell¿tsta ei olq râken¡ujhanketta Johtå!"¿n tâi valvorãn rakennuttaJan tal rnuu¡ henkilóÍ huolehditt¿va
5l s;ssâ ta¡koitetulsta velvoittelsta sekå

siitå, ettei tJôstã alheudu vaarda työmaãlla tyäske¡televille eikä muillekaat
tyõn valkuh¡spürissâ oleviüe herkilöile
Va.ldoneuvodton âsetukellâ voidaan
antaâ talketnpla säåJurökslã yhtelsen
rakermus5ór¡¡aan rakennuttaJåt pãäurakoitsijân tai muun p?¡ätote¡rttajar vel-

voll¡$uksista ja Ítiden Jakaantumisesta.

fts

hön el muutoln soÝe¡l€ta tãtå laftå,
tekee tyitnantajan kansia tekeÍÉ¡sä
muun sop¡¡nuksen ku¡t¡ tyo- tai tol¡Íekslantosopl¡nulsen pen¡steellá taikl€ olematta 9ttnãntajaan vilka- tãi muussa si!
hen rirúastetta\assa pa¡velussuhteessã
samaa tal samankaltalstâ tvötã kuin tvõpåikan tyðntek{ät, tyònaní4an on soi,eltuvtl osln huolêhd¡ttava slitä. että kvseisen henk¡lõn turvallisuudelle tai terieydelle ei aiheudu hãtttaa t¡i vaaraa hãnen
tyòpaikalla ollessâarl Vastaavasti hånen
on noudatettava työtåJa tyõpaikkaa koÿ
kevia tu¡Ýallisuusohieita sekå k¿ivtettävâ
hã¡¡en kåyttoõnå annettu¡a henklOnsuoja.imia Ja apuvãli¡eitä.

lfseÍát'ser tJrõ[süorftfajar

vúr0lrrudet yl

7 luku

eiscllå tÿõpaikalla

Itrenäisen tyonslrortttaja¡ on yhteisellå
työpåikalla noudatettava, nitä t¿issä laissa sãädetäãrx
1) tyõi¡tek{ân patevyydestä, tarvlttavlsta luvista ja Ýãhimmã¡d?istit:
2) tyõsýi kàytettãvirå koneista, tÿövá¡¡nelstä, h€nkilônsuojainista Ja muista

lalttelsta s€kã nlllle suoritettavlksi

lyün turvalrslmeen vaihttavien mtt¡de]l hedk¡löiden
vefuomsu¡det

565

s¿iäde-

tJtstä k¿iyttôönotto- Ja ñå¿irãôika¡starkastukslsta;Ja
3) vaamllisterì aineiden kãsitt€lystä,
s¿illrttãrnts€stå ja merft itsen¡is€stå.
Itsênälsen tyônsuorittajan on lisäki
noudatettava yhteisen työpaika¡ påäa5iâ.Iista nä&äysvaltaa käyttãvãltå työna¡tajalta saa-mtâan työpaikkâa koskevia
turvalüs¡¡r¡sohJ€itâ.
Valtioneüvostot¡ âsetuksella voidaan
a¡¡taa t¡rkempia sátuùrõksiâ yhteise ä

tyópaikala toir¡ivan itsen¿iis€n tyõnsuorittajan I momentfsla tarko¡tettujen
velvoitteiden soveltamisesta eri toimlaloilh tai tehtäviss¿L

Ítrttrfi
fu

I(oneele, tyõvãlineellq henkilönsuojaimelle Ja r¡Null€ laitteelle asetettavista tu¡EllisuusEadnul¡tsta sekã
kemikaalin tal kemikaâlia slsàltåvän
tuotteen vaarcJetr arv¡oimisesta ja h¡otteen merutsemisestå samoin kuln tällaisen tuott€en valrnistajar, Íiaãhantuoian,

mj¡yjän s€kã muun marllir¡oile tai kävttiÿin k¡ovuttdaÍ vel\¡ollisuuksistaJa "
tuottdden ÿ¿lvonnasta såàdet#in erik-

575

s{5
tytpaittojã.ytrei:r.|r
rne¡!þr tofinte
Milloin teollisuuÿ tai l¡¡kehallíssa ta¡kka
vastaavassa yhtenâlsessä til¿ssa tolm!
vien Jihder¡ tal useanEnân tjõnar¡tajanja
itsenäisen ryönsuorittqian b¡õ ta¡ nälden
yhtêlset toimionot muulloin kuin 49

tãrkoitet.ßsa tilarte€6sa aiheuttavat haittaå tal ÿ¿araa qónteküöider turvalthuudelle tai tefl eydelle työn¿ntajien
ja itsenàbten työnsuorittajien on rüttåvàllä keskinàlselä yhtelstoirninndla
pyrrttåvä t¡edotta¡naan toisilleen havaitS:ssã

s€mistaan fiaitta-ja vaaEteküõ¡stä ja nif
den potstamiseen tãhtååvistâ tolrnenp¡telstã sekä tarpeellisesta tolml¡tojeri

yhteensovittanls€sta.

ÿa¡llbtajarjh
owttajar vdvoll¡$udet

Sulll¡ttefüan v!fuoüisll¡det
Sen, joka to¡mekst¿nnolta luovuttåa tÿöJrrÍpäristön râkennett4 tlEtilaa, qÈ- ta¡
tuotantomenetelmäã, konettå, työvällnettä lål muut¿ laitetta koskevan suunnlteü¡!ân, on h¡¡olehdittaÿa sütä, että suun¡itelrÞassa or¡ sen kohteen ilÌno¡tetun

kãyttòtarkoltuken edellyttämäU¿i tåy¿lta
otettu huomloon tå¡nãn íatn saaott¡n.t

585
Koncclr, B6yåfuecn tai

mln

laftfe{n

aseÍäja¡ wlvonslludet
Seí,

joka toimektañnosta asentâa

kon€en, työväl¡neen tal muú laitteen
kãyttõõ¡r tyõpaikalla" on otettar¡a huomioon asen¡uksest¡ annefu t ÿ¿lmistâian
Ja muut ohJ€et sekä muuminkl¡ o¡atåan
huolehdlttâÿa sütã, että kot¡e tal laite sühen kuulwine suojalãitteileen saatetâan

asia¡muÌaìseen kuntoon-

ßf+

>tqe
sefl süo]¡ttajar

vckomsudlt

jokå toiÍrekslannosta s1¡orlttaa
43 S:ssä tâ¡koitet¡rn kåyttõðr¡otto- tal
määrãraikâistarkastuksen, on hüolehdttSen,

tava sütit, ettå tãrkastus suoritetaan
âsiarmukaisesti ja et6 hav¿ituistâ työvli-

llneen turvallisuuteen vaikuttavfsta vloþ
ja püutteellisuukslsta sekã tarvlttaessa
f¡itden kodaamisesta tat polstamisesta
annetaan tarp€ellset ohJeet

Eriräiset säãnnõlset
64S
Iyörewogton bßËI¡þt
Tyõneuvoston án¡ettåvlsta lausurr¡olsta
tåmån laln sovelta¡h¡sesta Ja tulkir¡nãsta

I luku

ta

työnèwostosta Ja tyijq¡ojelur¡
afiletussa ¡âissâ

60s
laÿam¡dcl lãl¡cttãj¡¡ Jã h¡omeqÞ¡

65S

635

koskn at t chruÌbl'det
Ser\joka lãhettåã tâl kuo¡.ñaa tava¡aa
kuUetusta varten, on a$rettar"¿ ta¡peell¡set ohjeet lava¡-a¡r l(uoftaamlsesta ja
purka¡¡r¡sêrtã s¡llol¡, kutt nlihln üItt)7
èritj¡inen vaa¡¿. Kuo¡mattava esine tai
pa¡.kaùr, jonka kokonaispâir¡o on vãhlntäãn I 000 kilogrammâa, on ÿarustettaÿa
nåkyvãllãJa pysyväIå m€rkltln¿illå, josta
ilmenee paklauksen kokooaispaino Jos
esinee¡ târkkaa pâlnoa el volda tlÍ¡olttaâ. on E¡erklttãvä likimãårãinen paino
Vahioneuvoston ¿setuksellâ
antaa t¿rkempia rãännõksiå I
sa tarkoiteh¡ista ohjetstâ sekå
pa*kauksen ñerkitsem¡sestit
tai muuhun kulkureuvoon
ÿarten,

S:ssã

l¡h

Rakèmuls¿n omr-strþll,
ta¡

tartoitettu henklö
tahalha¡ tal

66S
ÀseutsqlamoÿaltÍ¡B
Ta*empia sã¡itu¡öksiå t¿imãn lain täyt¿irtõðnparþdtâ aturetããn tarvlttaessa
valdoneuvoston asetuks€lla.

2:t

675
tJrötä

nåhtãvãrÈ pilãm¡ner ryöpa¡tâlh

llmoltu*sen
5) koneên, välir¡eet¡

ja

t¡¡

seri

laltteeri ja terveydelle
airþen kâJ¡tõ6sä tarvitlavan
huolto-Ja muun y¿staavar¡ ohjeen

nåhtãrlnå b'öpaiÌaIa.

l0luku

lain nãhtãvänå pitåtnise¡,
Jollel teqsta nuualla laisânkã¡ampaâ mng¡iihrsta,

u¡otraßtúajan

nojalla annetut tl6patk-

sã¿línökset on pidettävã

ser¡

nrll!

sakkoorL

Milloin rakennuks€ssa tal sen

ír¡ökset

tuomitaatr henlilõ,þka
il¡nan påteväã Ðyt¡i
tapatunnat¡ tai sa.l-

omjstajår tat muun hãltijan
sella vuokrasop¡muksen pcn¡steella
ritetâan seualsta tJótå,Johon tãtä lakla
soÿelletaa¡, omlstajar¡, mur¡n håltijan jâ
vuokranantaJãn on Galtaan sallittã ,

685
V¡¡ùnaant¡¡lo

tarr@i-

tai ÿ¿roit¡.¡s-

I

voímaan

laillå kumotaan
S:ss¿

26

I pävãrú tam-

pãivä¡e kesã-

luùra tg58 á¡nefr u työtu¡ÿallisl¡uslak¡

625

(29el1958) iühen rnJ'ohe¡nmir tehtj¡l!¡e

haltia selå ahlser
omislâidlÌ¡ nau vclvolfi det

muuto¡(dne¿lL

Setanar

Sejolle satarnan hãlllnta kuuluu, sekä
lâíÝanlsâ¡t¡i alukren pããùikkö tâl muu
henlllõ,jonka huostâssa alus on, ovat
kukin kohd¡Itâån velvolllset soveltuvlr¡
o6ln noudattamaan tãmã¡ hÍt sããn¡öksiâ. kun kysymF on tyðctä,Jota satemassa, maissa tal alukeasa sl¡orltetaa¡

t

suojeluvbaJþnalset.

tãssã lâissããdökscssä

6) tä¡trãn

että tlônantaJa suorlttåa tåfnån Ial¡r
edelft¡mät ko daukset tai muutoliset-

valvo

müdaltâmÈen

Tãmån ¡atn noudattañista valvovat q¡õ-

tal
61 s

l{

I luku

allåsta, lalturla tal muuta senkalta¡sta
paikka¿
Mltâ I momer¡tisss så¿idetåãn, sovell€taatl sata¡nassa Jossa hãrJoltetaân laaJaa ãlust€n låstauý Ja pu¡kåustyðtä tât
muuta nilhin verrattayaa tolÍilntaa. Tãsså tãrkoitetulsta satâmlsta voidaân sàätitil

595

lþl'ttôfi oto. j¡ nãår¡aikalslart¡str*-

s

lrln 40 SJt l_3 mornentt¡a
kuitenkin edelleen, kunn€s
toisin sãâdetåätl
lai¡ 47 S:n nojalla annetut
ja pãátökset Jãåvãt kuttenkir¡

.t.l\.

kuÍnes ne e¡ikseen kun¡otaarL

tai sísäv€sililkenteeseeÍ kåytettåvån
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Paikka

CAMTRONIC

Lç

Kokouksen avaus

2s

Kokouksen järjestäytyminen

3s

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

49

Työsuojelutoim¡kunnan tehtävät ja kokoonpano

ss

Vaarojen tunnistaminen

65

Riskien arviointi

7&

Muut asiat

85

Kokouksen päättäm¡nen.
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Riskien arvio¡nti t!õpaikalla -Mtkirja
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FYSIKAAL,ISET VAARÄTEKIJÃT (Ð

VAAROJEN TUNNISTAMINEN

Yriÿs:

Arvioinnin kohde:

Päiväys:

Teküät:

A¡heuttaa

ÿaarcalai
haittaa

Melu
F
F

1.

2.

Jatkuva melu
lskumelu

Lämpötila ja ilmanvaihto

3.
F 4.
F 5.
F 6.
F 7.
F

Työpaikan lämpotila
Yleisilmanva¡hto ja kohdepoistot
Vetoisuus
Kylmåt tai kuumat esineet
Työskentely ulkotiloissa

Valaistus

8.
F 9.

Veisvalaistus
Kohdevalaistus työpisteissä
F 10. Kulkuteiden turva- ja merkkivalaistus
F 11. Ulkovalaistus
F
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Tärinä
F 12. Käsiin kohdistuva tärinå
F 13. Koko kehoon kohdistuva tärinä
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Säteilyt
F 14. lonisoiva säteily
F 15. Ultrav¡oletti säteily (UV)
F 16. Lasersäteily
F 17. lnfrapunasäteily
F 18. Mikroaallot
F 19. Sähkömagneeftiset kentät

Mu¡ta mahdoflisia vaaratekijöitä?
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STM Työsuojeluosasto

ERGONOMTA(E)
Yritys:

VAAROJEN TUNNISTAMINEN
Arvioinn¡n kohde:

Páivàys:

ekijät:

Aiheuttaa
vaaraa tal
haittaa

Työpiste
E

1.

2.
3.

E
E
E 4.
E
E

5.
6.

Työpisteen siisteys ja järjesteÿt
Kulkutiet, uloskåytävät ja pelaslust¡et
Portaat, tikapuut ja luiskat
Työskenteÿtason korkeus
lstu¡n
Näytöt ja näyttöpäätteet

Työasento
E
E
E

7.

Selän asento

8. Hartioiden ja käs¡en asento
9. Ranteen ja sormien asento

E 10. Pään ja niskan asento
E 11 . Jalkojen asento

Ruumiillinen kuormitus
E 12. Jatkuva istuminen tai seisominen
E 13. Työn tauotus ja työtaht¡
E 14. Jatkuvasti sarnana toistuvat työliikkeet
E 15. Raskaat nostot tai taakan kannattelu

Työvälineet ja -menetelmät
E 16. Työkalut; koneetja laitteet
E 17. Käsiteltåivåt kappaleet
E 18. Työpisteen tuetja apuvälíneet

D

tr

!
!

Muita mahdollisia vaaratekijöitä?
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Arvioi
riski

Lisätietola:

Ei
t¡etoa

tâ¡

E

Työn muunneltavuus
E 19. Työtilan riittävyys
E 20. Mahdollisuus vaihdella ÿöasentoja

EiYaaraa
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Seuraa
tilannetta

Kommentteta

ia larkennuks¡a
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IIE ¡IKINEN KUORMITTUMINEN (IÐ

VAAROJEN TI]NMSTAMINEN

Yritys:

Arvioinnin kohde:

Päiväys:

Tekijät

Aiheutlâa

vaaÊalai

1. To¡stotyö tai yksipuolinen ÿö
H 2. Yksinÿöskentely trai yöÿö
H 3. Jatkuva valppaana olo
H 4. Työn pakkotahtisuus
H 5. lhmissuhdekuormitus
H 6. Kiire
H 7. Liian kovat vaatimukset tai tavoitteet
H

L

Etenemismahdollisuuksien puute

Organisointi ja toimintatavat

9. Työnopastus ja perehdyttäminen
H 10. Tyinjako, tehtävänkuva ja vastuut
H I 1. Tþajat, yliÿöt ja gþvuorot
H 12. Työsuhteen epä rmuus
H 13. Työnjohdon tai oruaniso¡nn¡n puuüeet
H 14. Huono ÿöilmapiiri
H 15. Tiedonkulun puutteet
H 16. Väkivallan uhka
H 17. Häirintä tai epäas¡allinen kohtelu
H 18. Sosiaalisen tuen p_uute
H 19. Vaikutusmahdollisuuksien puute
H

Muíta mahdollis¡a vaarateki¡öitä?
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ha¡ttaa
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KEMIALLISET YAARATEKIJÄT (K)
BIOLOGISET VAARATEKIJÄT

VAAROJEN TUNNISTAMINEN

Yritys:

Arvioinnin kohde:

Päiväys:

Tekijät:

A¡heuttaa

væÊa lai
hailtaa

Työssä esiinÿvät altísteet
K 1. Vaaralliset tai haitalliset kem¡kaalit

2. Syöpävaaralliset kemíkaalit
K 3. Allergíaa aiheuttavat kemikaalit 2
K 4. Palo- ja r¿¡jähdysvaaralliset a¡neet
K 5. Pölyt ja kuidut
K 6. Kaasut
K 7. Höyý, huurut ja savut
K

1

Kem¡kaal¡en käyttö

8.
K9.
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ha¡tlaa
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B¡ologiset vaaratekUät

Ei

tietoa
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Tulípalo- ja råijähdysvaara
K 15. Sähkölaitteiden kunto ja käyttö
K 16. TulitÍiluvat ja tul¡töiden tekeminen

B 1. Tartuntavaara, esim. bakteerit ja virukset
B 2. Sienet, esim. homeet

lâi

ü

tr

K 17. Samrnutusväl¡neet ja niiden merkinnät
K 18. Poistumistiet ja niiden merkinnät

E¡vaaraa

!
!
!

Kemikaalien pakkausmerkinnät
Käyttöturuallisuustiedotteet
K 10. Kemikaal¡en käyftötavat
K 1 1. Kemikaalien varastointi
K 12. Kemikaalíen kiýöstfi poisto
K 13. Suojainten kunto ja käyttö
K 14. Ensiapuvälineiden kunto ja käyttö
K

Muita mahdollisia vaaratekijöitä?

n

tr
tr
u
tr

tr

!

!
!

n

!

u

tr

!

n

D

n

tr

n

tr
tr

¡

!

tr

tr
tr

D

¡

I

Seuraa
tilannetta

Lisätietoja:
1

I

Vaaralâusekkeet R45 ja R49

'Vaaralausekkeet R42 ia R 43 (Löytwät kemikaalièn pakkausmerkinnöistd ja käy'ttöturva isuustiedotteista.)
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TAPATURMANVAARAT (T)

VAAROJEN TUNMSTAMINEN

Yritys:

Arvioinnin kohde:

Päiväys:

Tekijät:

Aiheuttaa

El vaaraa

vaamalal

tai

haittaa

ha¡ttaa

D

tr

Työympärístö
T 1. L¡ukasfuminen

T 2.
T 3.
T 4.
T 5.
T 6.
T 7.
T
T 9.
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Kompastuminen
Henkilönostot tai henkilön putoam¡nen
Puristuminen esine¡den väliin
Lukittuun tilaan loukkuun jääminen
Sähkölaitteet ja staatt¡nen sähkö

Tavarankuljetukset ja muu liikenne
Hapen puute
Veden varaan joutuminen

Es ¡neet ja a¡neet
T 10. Esineiden putoaminen
T 1 l. Esineiden kaatuminen
T 12. Esineiden ta¡ aineiden s¡nkoutuminen
T 13. Liikkuvan esineen aiheuttama isku
T 14. Takertuminen liikkuvaan esineeseen
T 15. Viilto- tai leikkautumisvaara
T 16. Pistovaara

Henkilön toiminta
T 17. Suojainten ja suojusten puute
T 18. Turvaton toiminta ja riskinotto
T 19. Poikkeavat tilanteet ja häiriöt
T 20. Päihteiden väärinkäyttö
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Muita mahdollisia vaaratekijöitå?
T 21. Puutteet hälyÿs- ja pelastusvälineissä
T 22. Puutteet ensiapujärjestelyisså
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FrsrKAALrsEr vaanarnrc.rÃr

rhèn p

Todennäköisyys

Seuraukset
Väháiset

Epätodennäköinen

I

nlêrk¡tyksetön

¡¡sk¡
Mahdollinen
Todènnäköinen

TOIMENPIDEI,OMAKE

1r1

ki

Vae

tof

Haitalliset

Vakavat

t
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rYÖN ERGONOMTA (E)
V

lâ

âu3

TOIMENPIDELOMAKE
R

Epätodennäköinen

Todennäkö¡nen

u.

npitêet

Todennäköisyys

Mahdollinen

rÒ/ z

Seuraukset
Våhåiset
I Merk¡tyksetö n

riski
2ÿåhii¡nen
¡isli¡:

Hãitalliset

Vakavat

LnrElolS
Riskien arvio¡nti tyópaikalla -ryitkirja 2003

STM Työsuojeluosasto

IIENKII\EN KUORMITTIJMI¡TEN (IÐ
a

n, k uva us

TOIMENPIDELOMAKE

sk¡

Toimenp

Todennäköisyys
Epätodênnäkö¡nen
Mahdollinen

Seuraukset
Vähäiset

Ha¡talliset

I lterfi¡tyksêtain

2 Vähälnen

risk¡
lrähã¡4eri
r'r¡3ldr
:?

:

Todennäköinen

riskl

Vakavet

lltT?
R¡skien arvio¡nt¡ h/dpaikalla -tyókkja 2003

KEMTaLLTSET

vlmlrnxr.rÃr

BroLoGrsET vAARA-TnXr.rÄr
Vaãratitanteen ltuvaus

,

,

STM Työsuoieluosasto

TOIMENPIDELOMAKE

1r¡

1n¡

Toimenpiteet

R¡skì

Vas!9.9.

hèäkitö

Todennäköisyys

Seuraukset
Vähã¡set

Haitalliset

I

2Våliåinén

Epätodennãköinen

Merk¡tyksetön
dsk¡

Mahdollinèn

.2'ÿ.ähäinen

¡lski:
Todennäkö¡nen

Io

riski'

Vakavat
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TAPATURMANVAARAT (T)

TOIMENPIDELOMAKE

Todennäköisyys

Seuraukset
Vähäisel

Epátodennäkö¡nen

I iterk¡tyksetön
rísk¡

Mahdoll¡nen

ïodennäkö¡nen

Ha¡tâll¡sel

Vakavat

r

lrrTE lt /t
TYOSUOJELU N TOIMINTAOHJELMA
Malli työsuojel un toimintaohjelmasta

1.

Yritys / toimipaikka / toimipiste

2. Työsuojeluvastuun jakautuminen
Työsuojeluvastuu työpaikalla mää.rä).tyy työtehlåvien ja toimivaltuukien mukaisesti.

3. Työsuojeluorganisaatio
Työsuojeluorganisaatiota linjaorganisaatio voi k¿iytt¿üi kehittämistoimissaan työsuojeluasiartuúijaüa-

Työsuoj elupäällikkö

Tehtävåinimike j a toimipiste

Työsuoj eluvâltuutethr

Tehtävänimike j a toimipiste

(työpaikassa s¿i¿innöllisesti vähintä?in 10 työnúekijäÌt)

Työsuojeluasiamiehet

Toimialue

(mikäli valinnasta sovittu)

Työsuojelutoimikunnan tai muun työsuojeluyhteistoimintaa hoitavan elimen jäsenet
(työpaikassa s¿izinnöllisesti vl¡hintãän 20 työntekÜ¿iâ)

Työnantajan

edustajat

lTyöntek¡iöiden edustajat

4. Työtervel'shuolto
J¿irj

est¿imistapa

Yhteyshenkilö
Lakisääteiset teht¡ivät
Lakisääteisten tehtävien üsfiksi tyoterveyshuollon toimintaan sisältyy:
(esim. jälkihoito, suunnatut terveystarkastukset esim. ammatti- ja ikziryhmittäin, sairaanhoitopalvelut)

l-.i

rIE

tr f

sisäiset turvallisuusohjeet
þalontórjunta, t¡rvaohjeet erityistilarteiden varalle, yksinýöskentelyohjeet, ensiapu, työpaikan sisliiset liikenneohjeet)
5.

Yriÿksen

6. Työympäristön kuvaus

ja kehittämistarpeet

(työskentelyolo! työolosuhteet, tyõtilat, työlqkyã ylläpitåvä toiminta)

7. Työoloj en seurantakohteet
(esim. saurâuspoissaolot, työtapaturmat, l2iheltå piti -tapaukset, fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen, työihnapiiri, työkyYyn

arviointi)

8. Työsuojeluasioiden huomioonotto yr¡tyksen toiminnassa
suunnittelu-, kebitt¿imis-, hankintatoimi

Tiedotus

koulutus

9. Toimintao

I

elmân seuranta a

to

200

@ TYöTURVALLISUUSKESKUS

Tãmä lomake on tarkoitettu ohjeellisêksi muistilistaksitukemaan työsuojelun toim¡ntaohjelman laatimista.
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