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Lukijalle

Tämä työkirja on tarkoitettu työpaikkojen 
avuksi uuden työntekijän perehdyttämi-
seen ja työhön opastamiseen. Tehtävien 
tarkoitus on saada lukija tutustumaan 
oman työpaikkansa työsuojelutoimintaan 
ja turvallisiin työtapoihin. Kirjan edetessä 
ja lopussa lukija opastetaan lisätietojen 
lähteelle.

Työkirjan on tuottanut Työturvallisuuskes-
kuksen teknologia-alojen työalatoimikunta, 
ja sisällössä on huomioitu teknologia-alan 
työpaikkojen erityispiirteitä. Kirjaa voi-
daan soveltaa myös muilla aloilla, mutta 
esimerkiksi tyypilliset tapaturman vaarat 
ja niiltä suojautuminen voivat poiketa 
alakohtaisesti.

Oppiminen on osa koko työuraa, joten työ-
kirja pyrkii esittelemään hyviä käytäntöjä 
työhön perehdyttämiseen ja työnopas-
tukseen erilaisissa työelämän tilanteissa. 
Tehtäviä täyttämällä työntekijä saa itsel-
leen muistiinpanot oman työpaikan tur-
vallisuusohjeista, ja niihin on helppo 
palata myös myöhemmin.

Työturvallisuus ei ole 
työstä erillinen asia vaan 

työturvallisuus on mukana 
työn kaikissa vaiheissa 

aina suunnittelusta valmiin 
tuotteen luovutukseen saakka.

TAUNOKIN TEKEE TURVALLISESTI -TYÖKIRJA          5  



Työkirjan henkilöt

Työkirjan sivuilla seikkailee henkilöitä erilaisissa työsuojelun yhteistoimintarooleissa. 
Tässä he ovat:

Tauno ja Tarja ovat uusia työntekijöitä. Timo on työnjohtaja. Tuulikki on vuokratyöntekijä.  
Teppo on jäämässä pian eläkkeelle. 
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Tehtävä

Mitä työturvallisuus tarkoittaa sinulle?

Kenelle sinun turvallinen työtapasi on merkityksellistä?
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Uuteen työpaikkaan – Perehdyttäminen ja 
työnopastus

Tauno ja Tarja ovat tulleet uuteen työpaikkaan. Uudet työntekijät kokevat työpaikan turval-
lisuuskulttuurin ja tekevät luonnollisia turvallisuushavaintoja heti ensimmäisestä päivästä 
alkaen. Työnjohtaja Timo aloittaa turvallisen työn perehdyttämisen antamalla heille tämän 
kirjan ja kertomalla oman työpaikan turvallisuusohjeet. Työturvallisuuden perusasiat, kuten 
työpaikan vaarat ja tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, tulee opastaa uudelle työntekijäl-
le heti ensimmäisenä päivänä.

Perehdyttäminen antaa työntekijälle 
valmiudet työskennellä työyhteisössä 

ja työtehtävissään oikealla ja 
turvallisella tavalla.
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Ota käyttöön työpaikan muistilista pereh-
dyttämisestä. Jos sellaista ei ole, tee 
itsellesi sellainen. Varmista, että listalla 
ovat ainakin seuraavat asiat:

	● työpaikan perustiedot
	● työpaikan toiminta ja tavat
	● työpaikan ihmiset: työnjohtajat, työ-

suojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, 
työkaverit…

	● oma työ ja siihen liittyvät odotukset
	● työhön liittyvät vaarat ja niiltä 

suojautuminen

	● tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet
	● turvallisuushavainnoista ilmoittamisen 

käytännöt
	● luvanvaraiset työt.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen julkai-
susta: Perehdyttämisen tarkistuslista

Ota selvää asioista! 
Kysy ellet tiedä! 

Seuraa omaa 
oppimistasi!

Mitä muuta tärkeää työturvallisuusasiaa oman työpaikkasi muistilistalla pitää olla?
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Työsuojelun perusta, vastuut ja 
yhteistoiminta

Työturvallisuuslain (TTurvL 738/2002)  
8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehti-
misvelvollisuuden. Se tarkoittaa sitä, että 
työnantajalla on velvollisuus huolehtia 
työpaikan turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä sekä työntekijöiden riittävästä 
perehdyttämisestä.

Työturvallisuuslain 18 § velvoittaa työnteki-
jää noudattamaan saamiaan turvallisuus-
ohjeita ja käyttämään saamiaan henkilö-
kohtaisia suojaimia. Työntekijän on myös 
ilmoitettava työnantajalle havaitsemistaan 
epäkohdista ja tehtävä asioiden parantami-
seksi se, mikä on hänen tehtävissään  
(19 §). Toisia työntekijöitä on kohdeltava 
asiallisesti, ja työssä on oltava vastuullinen.
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Tehtävä

Anna nimi vastuuhenkilölle!
Kirjaa tähän omat pääasialliset turvallisuusvastuusi:

Oma nimi:
Omalla vastuulla olevat työturvallisuusasiat: 

Muita työturvallisuusvastuullisia, joiden kanssa voit olla 
tekemisissä:

Nimi:

Vastuu:

Puhelin/sähköposti: 

Nimi: 

Vastuu: 

Puhelin/sähköposti: 

Nimi: 

Vastuu: 

Puhelin/sähköposti: 

Nimi: 

Vastuu: 

Puhelin/sähköposti: 
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Työsuojelun yhteistoiminta
Työsuojelun yhteistoimintaa ohjataan lailla 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-
suojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Sen 
mukaisesti työnantaja nimeää työpaikalle 
työsuojelupäällikön. Jos työsuojelupäällik-
köä ei erikseen ole nimetty, organisaation 
ylin johtaja vastaa työsuojelun yhteistoi-
minnasta. Työsuojelupäällikkö on työsuoje-
lun asiantuntija, ja hän edustaa työnantajaa 
työsuojelun yhteistoiminnassa. 

Meidän työpaikallamme  
työsuojelupäällikkö on 

 
puhelin: 

Kun työpaikalla on vähintään kymmenen 
työntekijää, työntekijöiden on valittava 
keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu. Työ-
suojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä 
työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojelu-
päällikkö ja -valtuutettu tekevät yhteistyötä 
työsuojelun kehittämiseksi työpaikalla.

Meidän työpaikallamme työntekijöiden 
edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa on 

puhelin: 

Työsuojelutoimikunta perustetaan, kun 
työpaikalla on vähintään 20 työntekijää. 
Työsuojelutoimikunnan jäseniä on neljä, 
kahdeksan tai kaksitoista työpaikan 
organisaation ja olosuhteiden mukaisesti. 
Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta ¼ 
edustaa työnantajaa, puolet työntekijöiden 
suurempaa henkilöstöryhmää (A) (työn-
tekijät tai toimihenkilöt) ja ¼ pienempää 
henkilöstöryhmää (B).

Lue työsuojelun yhteistoiminnasta lisää   
www.ttk.fi: Työsuojelun yhteistoiminta 

1/4
Työnantaja

1/4
Työntekijät B

2/4
Työntekijät A

Onko omalla työpaikallasi työsuojelutoimikunta?

Mistä löydät oman työpaikkasi työsuojelutoimikunnan kokousmuistiot?  
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Työkaari – Turvallinen työn tekeminen

Taunolle kerrotaan, että hänet on valittu jatkamaan eläkkeelle jäämässä oleva Tepon teh-
tävää. Teppo toimiikin Taunon työnopastajana. Tepolla on pitkä kokemus työn sisällöstä, ja 
hänelle on perehdytetty, mitä työnopastajan tulee huomioida uuden työntekijän turvallisuu-
desta. Työnjohtaja vastaa Taunon ja Tepon työturvallisuudesta, mutta työnopastajana Tepon 
tehtävänä on opettaa Taunolle turvalliset työtavat heti alusta alkaen.

Pohdi, mitä ominaisuuksia työnopastajalla tulee olla?

 
 

Työnopastuksessa 
varmistetaan, että 
työntekijä hallitsee 

työtehtävän, 
käytettävät koneet ja 
työvälineet sekä osaa 
toimia myös häiriö- ja 
poikkeustilanteissa.
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Valitse seuraavista mielestäsi viisi tärkein-
tä ominaisuutta, joita työnopastajalla tulee 
olla:

 ammatillinen osaaminen

 hyvä turvallisuusasenne

 ymmärrys työturvallisuuden 
merkityksestä

 halu noudattaa työpaikan ohjeita

 esimerkillinen toimintatapa

 hyvät vuorovaikutustaidot

 arvostava suhtautuminen uuteen 
työkaveriin.

Keskustele yhdessä työnopastajan kanssa 
työnopastuksen tavoitteista.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen  
www.ttk.fi:  
Työntekijän perehdyttäminen ja opastus 
Perehdyttäminen ja työnopastus –  
Ennakoivaa työsuojelua

Perehdyttäminen ja työnopastus 
Hyvä perehdyttäjä ja työnopastaja oppii 
myös uudelta työntekijältä. Uusi työntekijä 
voi kyseenalaistaa vanhoja totuttuja toi-
mintatapoja ja tehdä oivalluksia tilanteiden 
parantamiseksi. Hyvällä työpaikalla roh-
kaistaan ja kannustetaan kaikkia työnteki-
jöitä kertomaan havaitsemistaan epäkoh-
dista ja tekemään kehitysehdotuksia.

Tarja huomaa, että työohjeet ovat monimut-
kaiset ja sisältävät paljon tekstiä. Hänellä 
ei riitä kärsivällisyyttä lukea näin pitkää 
tekstiä. Niinpä hän toteaa ääneen, että 
kuvat havainnollistaisivat hyvin ohjetta ja 
auttaisivat myös niitä, joilla on kielitaidon 
tai lukemisen kanssa haasteita. Yhdessä 
Tepon kanssa he ottavat muutaman kuvan 

malliksi ja liittävät ne työturvallisuusil-
moitukseen. Molemmilla on hyvä 
mieli, kun keskustelussa selviää, 
että työturvallisuusilmoituksen 

tekemisestä voi saada 
konkreettisen kiitoksen, 
jos se täyttää työsuojelu-
toimikunnan asettamat 
kriteerit.

Hyvä idea! 
Tee tästä 

työsuojelualoite.
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Työkaari – Työkyvyn aleneminen

johtaja ja työterveyslääkäri. Lisäksi työn-
tekijä voi pyytää tuekseen tukihenkilön, 
jonka tehtävänä on auttaa kohtaamaan 
hankalaltakin vaikuttava tilanne. Luotta-
muksellisessa työterveysneuvottelussa 
keskustellaan työtä rajaavista tekijöistä 
ja työntekijän alentuneesta työkyvystä. 
Tavoitteena on tukea työkyvyn palautu-
mista ja oikea-aikaista työhön paluuta. Työ-
terveysneuvottelujen aloittamiseksi kuka 
tahansa osallinen voi olla aloitteellinen, 
mutta työterveyshuolto ohjaa keskustelua.

Teppo kärsii toistuvista selkäkivuista ja 
työterveysneuvotteluissa on todettu, että 
hänen työkykynsä on alentunut. Teppo 
pystyy tekemään kaikkia tehtäviään mutta 
ei enää niin pitkiä aikoja kerrallaan kuin 
aiemmin. Käytäntöjen sopimiseksi ja Tepon 
jäljellä olevan työkyvyn tukemiseksi ja 
käytännön työjärjestelyistä sopimiseksi 
työterveyslääkäri johtaa keskustelua.

Työterveysneuvotteluun osallistuvat 
asianomaisen työntekijän lisäksi työn-

Miten asiasta pitää, tai ei voi, keskustella työpaikalla? Miten varmistetaan, että 
Teppo pystyy mielekkäästi jatkamaan työssään eläkeikään asti?
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Millaisia muita henkilökohtaisia tai 
työkykyä alentavia asioita työssä voi 
tulla vastaan työuran aikana? Miten 
niitä voidaan ehkäistä ennalta, ja 
miten niissä tulee toimia? 

 
 
Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen  
julkaisusta: Työkyvyn hallinta, seuranta  
ja varhainen tuki

Työpaikalla sovittiin, että Teppo opastaa 
Taunolle oikeat ja turvalliset työtavat. Tämä 
järjestely keventää Tepon työpäivää, ja 
samalla Tepolla oleva hiljainen tieto siirtyy 
Taunolle. Tämä järjestely kirjataan työter-
veysneuvottelun pöytäkirjaan muistiin ja 
toteutumista seurataan yhdessä.

Suunnitelmallinen työsuojelu
Työnjohtajana ja työnantajan sijaisena Timo 
kertoo työntekijöille työsuojelun toiminta-
ohjelman sisällöstä ja tarkoituksesta. Työ-
paikalle on laadittu vuosikello, jonka avulla 
voidaan varmistaa työsuojeluohjelman 

toteutuminen ja työturvallisuuden tason 
kehittyminen työpaikalla.

Työsuojelun toimintaohjelmassa on käsitelty 
myös työpaikan vaarojen tunnistaminen ja 
riskien arviointi. Yhteisessä keskustelussa 
Teppo huomaa, ettei suojalasien käytöstä ole 
mainittu riskinarvioinnissa. Teppo on myös 
havainnut puutteita koneiden turvalaitteiden 
kunnossa, joten hän kertoo havaitsemastaan 
vaarasta ja yhdessä sovitaan korjaavista 
toimenpiteistä. Timo ryhtyy toimeen tarvitta-
vien hankintojen ja järjestelyiden toteuttami-
seksi sekä lupaa palata asiaan myöhemmin.

Timo kertoo, että Tepon ja Tarjan tekemän 
työturvallisuusilmoituksen käsittely on 
hyvässä vauhdissa. Hän on lähettänyt sen 
edelleen tuotannonsuunnittelijalle, joka 
tekee ohjeesta uuden kuvitetun päivityksen.

Tammi      Helmi         M
aalis      Huhti         Touko          Kesä        Heinä        

      
Elo     

    
  S

yy
s 

    
    

Lo
ka

    
    

 M
arra

s       
Joulu

Miten omalla työpaikalla tehdään työturvallisuusilmoitus?  
Millä nimellä sitä kutsutaan? 

Miten omalla työpaikalla käsitellään työturvallisuusilmoitukset? Miten ilmoittaja saa 
palautetta?
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Huolehdi omasta turvallisuudestasi ja hyvinvoinnistasi:

 Nuku riittävästi.

 Huomioi sää ja liukkaus liikkuessasi.

 Älä vilkuile puhelinta kävellessäsi.

 Älä ota riskejä.

 Käytä portaita kiirehtimättä.

 Käytä heijastinta.

 Tee turvallisuusilmoituksia.

 Pidä paikat siistinä ja järjestyksessä.

 Säilytä työkalut omilla paikoillaan.

 Tarkkaile työmäärääsi.

 Huolehdi palautumisestasi.

 Kohtele muita arvostavasti ja ystävällisesti.

 Harrasta liikuntaa.

 Harrastastuksesi:

 Syö terveellisesti.

 Käytä alkoholia vain kohtuudella.

 Vietä laatuaikaa läheisten ja ystävien kanssa.

 Muuta, mitä teet: 

Tehtävä
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Epäasiallinen käyttäytyminen
Työturvallisuuslaki ottaa kantaa myös 
epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla 
(TTurvL  §18). Työntekijän tulee välttää 
sellaista käyttäytymistä, joka voi aiheuttaa 
toiselle työntekijälle terveydellistä haittaa. 
Kaikki vastuuton tai epäasiallinen käyttäy-
tyminen ei kuitenkaan ole lain tarkoittamaa 
toistuvaa tai pitkäaikaista ja terveydellistä 
haittaa aiheuttavaa. Työnantajan edustajan 
tulee puuttua vastuuttomaan tai epäasialli-
seen käyttäytymiseen työpaikalla mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Työnjohtaja 
voi antaa työntekijälle huomautuksen tai 
jopa varoituksen, jos havaitaan epäasiallista 
käyttäytymistä. Työpaikalle on hyvä ennakoi-
vasti luoda toimintamalli, jonka mukaisesti 
epäasialliseen käyttäytymiseen reagoidaan.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen  
julkaisusta: Esimiesten perehdyttäminen – 
keskeinen lainsäädäntö  tutuksi

Työnjohtajana Timo pyrkii luomaan työpai-
kalle avoimen keskustelun kulttuuria, jossa 
kaikkiin pulmiin voidaan tarttua varhaisessa 
vaiheessa. Kaikkien tiedossa olevat työn-

Työkaari – Arjen pulmatilanteiden hallinta

kuvat ja työn sujuvuuden varmistaminen 
vähentävät työntekijöiden välisiä ristiriita-
tilanteita. Timo käy aktiivisesti arkikeskus-
telua työntekijöiden kanssa. Hän ymmärtää, 
että yksityisasioista ei pidä udella, mutta 
arkisellakin jutustelulla saa käsityksen 
työntekijöiden tunnelmasta. Tarvittaessa 
hän käy henkilökohtaisia luottamuksellisia 
keskusteluja rauhallisessa paikassa.

Millaiset toimintatavat työpaikalla on sovittu, kun havaitaan epäasiallista käyttäyty-
mistä? Mitä työntekijä voi tehdä? Mitä työnjohtaja voi tehdä? 

 

Selvitä, miten sinun työpaikallasi tehdään ilmoitus epäasiallisesta 
käyttäytymisestä.
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Mitkä asiat toimivat omalla työpaikallasi:

 Tehdään merkityksellistä työtä.

 Työ sujuu.

 Tehtävät ja oma asema tunnetaan.

 Kaverista pidetään huolta.

 Tarvittava tieto on saatavilla.

 Asioista puhutaan, myös hankalista.

 Töihin on kiva tulla.

 Toisia kuunnellaan.

 Asiakkaat ovat tyytyväisiä.

 Työpaikalla nauretaan.

 Muuta, mitä: 

Jos jätit jonkin rastin pois, mieti, miten tilannetta voisi parantaa. 
Tee sitten turvallisuusaloite esihenkilöllesi. 
 

Tehtävä
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Päihteiden käytön nollatoleranssi
Työpaikan päihdeohjelman tavoitteena 
on tukea työntekijää pääsemään eroon 
haitallisesta päihteidenkäytöstä ja tukea 
työelämässä pysymistä. Varhaisen tuen 
mallin tarkoituksena on alentaa keskuste-
lun aloittamisen kynnystä, jolloin ongelman 
paheneminen voidaan ehkäistä ja ratkaise-
minen alkaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

Varhaisen tuen malliin ja päihdeohjelmaan 
kannattaa tutustua etukäteen, jotta 
mahdollisessa todellisessa tilanteessa 
osataan toimia oikein. Tilanteet tulevat 
yllätyksellisesti ja onneksi harvoin. On hyvä 
tiedostaa, että työntekijän päihdeongelma 
näkyy tyypillisesti työpaikalla vasta silloin, 
kun henkilökohtainen ongelma on jatkunut 
jo pitkään. Niinpä työpaikalla ei enää ole 
varaa viivyttelyyn auttamisen kanssa.

Päihteiden liikakäytön vaikutuksista 
työpaikalla tehtävät havainnot ovat tyypilli-
sesti krapulassa työskentely tai ns. vanhan 
viinan haju. Muiden aineiden kuin alkoholin 
käyttö on kuitenkin yleistyvä haitta, ja 
siten myös muiden havaintojen tekemisen 
merkitys korostuu. Päihteiden liikakäy-
töstä aiheutuvia merkkejä voivat olla 
esimerkiksi lisääntyneet sairauspoissaolot, 
aloitekyvyttömyys, mielialanvaihtelut, 
yhteistyökyvyttömyys.

Lue lisää päihdetyöstä www.ttk.fi:  
Päihdetyö työpaikalla

Miten työpaikallanne suhtaudutaan päihteiden käyttöön? Onko työpaikallanne
päihdeohjelma? Mitä se sisältää?
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Työkaari - tapaturmien ennaltaehkäisy

Turvalaitteet ja suojaimet
Työvälineiden turvalaitteet ja suojaimet 
on pidettävä käyttökuntoisina. Niitä ei saa 
poistaa käytöstä tai ohittaa omatoimisesti. 
Mikäli ne häiritsevät työntekoa, asia on 
korjattava riskinarviointiin perustuen suun-
nitelmallisesti siten, että turvallisuustaso 
säilyy tai jopa paranee.

Lue lisää koneturvallisuudesta www.ttk:fi: 
Koneturvallisuus

Teppo näyttää Taunolle ja Tarjalle, kuinka 
työvälineitä käytetään oikein ja turvallisesti. 
Hän naurahtaa: ”Kyllähän nämä varmaan on 
teille jo ammattiopistossa opetettu, mutta 
käskettiin näyttää uudelleen. Varmuuden 
vuoksi, koska ammattitutkinto antaa hyvät 
valmiudet työhön, mutta turvallinen työn-
opastus voidaan käytännössä tehdä vain 
täällä työpaikalla.”

Työturvallisuus on hyvä 
puheenaihe
Turvallisuusvartti ja turvallisuuskävely ovat 
hyviä käytäntöjä työpaikan turvallisuuskult-
tuurin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Niis-
sä työpaikan johto ja esimiehet keskustelevat 
työntekijöiden kanssa turvallisuudesta. 

Turvallisuusvartti on vuorovaikutteinen het-
ki, jossa työnjohtajan johdolla keskustellaan 
jonkin työturvallisuusaiheen tiimoilta. Siinä 
voidaan jakaa tietoa vaaran terveydellisestä 
vaikutuksesta tai keskustella vaaran ilme-
nemismuodoista omalla työpaikalla. Aiheet 
voidaan valita oman työpaikan tapaturma- ja 
vaaratilanneilmoituksista tai vaikkapa teol-
lisuuden alan yleisistä tapaturmatilastoista. 
Myös jokin muu ajankohtainen työturval-
lisuusaihe voidaan nostaa keskusteluun. 
Tällainen voi olla vaikkapa tartuntatautie-
pidemia tai -pandemia. Työntekijät voivat 
ehdottaa aiheita esimiehille, tai työnjohtaja 
voi nostaa aiheita keskusteluun itse työpai-
kan strategian mukaisesti.
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Turvallisuuskävelyllä johto ja työnjohtajat 
keskustelevat työntekijöiden kanssa 
työpaikalla. Turvallisuuskävely ei ole 
tarkastuskierros. Keskusteluissa pyritään 
luomaan luottamuksellinen ja vuorovaikut-
teinen ilmapiiri. Työnjohtaja tai johtaja voi 
valmistautua kävelyyn valitsemalla teeman, 
johon erityisesti kiinnittää kierroksella 

huomiota, mutta työntekijöiden nostamille 
aiheille tulee jättää tilaa. Kävelyllä tulee 
puuttua työturvallisuusrikkomuksiin, mutta 
rakentava ja luonteva keskusteluyhteys on 
hyvä käytäntö. Tarvittaessa tarkastuksen 
voi järjestää erikseen vaikkapa sisäisen 
turvallisuusauditoinnin nimellä.

0 500 1000 1500 2000

Tuntematon

Kulkuneuvon tai siirtolavan ohjaus
tai matkustaminen

Paikallaan oleminen työpisteessä

Muut luettelemattomat työsuoritukset

Työsuoritus ei tietoa
vahinkoselvityksessä

Koneen käyttäminen

Taakan käsivoimin siirtäminen

Henkilön liikkuminen

Käsikäyttöisillä työkaluilla
työskenteleminen

Esineiden käsitteleminen

0–3 pv 4–30 pv yli 30 pv Lähde: TVK

Mitkä ovat sinun työpaikkasi tärkeitä aiheita turvallisuusvarttiin?

Teknologia-alojen työpaikkojen tyypillisimmät tapaturmat 2020 (kpl)

Mistä aiheesta haluat keskustella johtajan/työnjohtajan/työntekijöiden kanssa 
turvallisuuskävelyllä? Muista rakentava lähestymistapa. 

 

Mistä työturvallisuusasiasta voit kiittää johtajaa/työnjohtajaa/työntekijää?
 

 

22          TAUNOKIN TEKEE TURVALLISESTI -TYÖKIRJA



Teknologia-alojen työpaikoilla eniten 
poissaoloon johtaneita tapaturmia sattuu 
esineitä käsitellessä. Tyypillisiä ovat 
erilaiset käsiin kohdistuvat vammat, kuten 
puristumiset ja viiltohaavat. Tällaiset käsil-
lä työskentelyyn liittyvät vaarat aiheuttavat 
häiriöitä työhön ja ovat helposti tunnis-
tettavia. Työn sujuvoittamiseksi vaara- ja 
läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen on 
tärkeää.

Vähintään kuukauden poissaolon aiheut-
tavat tapaturmat sen sijaan tapahtuvat 
henkilön liikkumisen yhteydessä eli liukas-
tumiset ja kompastumiset tulevat kalliiksi 

työpaikoille. Pitkät poissaolot aiheuttavat 
lyhyitä enemmän tarvetta sijaisten pereh-
dyttämiselle ja muille poikkeusjärjestelyille. 
Näiden ehkäisemiseksi työpaikan sisäisen 
liikenteen olosuhteiden lisäksi kannattaa 
tarkastella työnantajan hallinnassa olevien 
ulkoalueiden kuntoa erityisesti pimeänä 
talviaikana.

Työnantajan hallinnoimilla alueilla, kuten 
pihoilla ja parkkipaikoilla, nopeusrajoituk-
set ja liukkauden torjunta ovat merkittäviä 
toimenpiteitä työtapaturmien ehkäisemi-
seksi. Lisäksi työntekijä voi itse vähentää 
tapaturma-alttiuttaan valitsemalla sopivat 

Millaisia liikenteeseen liittyviä vaaroja on teidän työpaikallanne? Miten niihin on 
varauduttu? 
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jalkineet ja liikkumalla maltillisesti liukkailla 
pihoilla ja noustessaan autosta. Myös muun 
liikenteen huomiointi on tärkeää.

Työkoneiden kuljettajalla ei ole täyttä 
näkyväisyyttä ympärilleen, joten kulkureit-
tien suunnittelussa kannattaa huomioida 
erityisesti risteysturvallisuus ja näkyvyyden 
parantaminen huomioväreillä sekä peileillä.

Työnantajan lakisääteinen vakuutus kat-
taa kodin ja työpaikan välisellä matkalla 
tapahtuvan tapaturman, joten kannattaa 
kiinnittää huomiota koko työmatkan 
turvallisuuteen.

Työnantaja voi korjata vain ne asiat, jotka 
ovat työnantajan tiedossa
Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijällä 
on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan 
epäkohdista ja vioista työnantajalle  

(TTurvL §19). Niistä kannattaa ilmoittaa vii-
vyttelemättä, ennen kuin kukaan ehtii loukata 
itseään. Tarvittaessa viallinen laite tai kone 
pitää asettaa käyttökieltoon, kunnes se on 
palautettu turvalliseen toimintakuntoon.
Koneiden ja laitteiden turvallisuuteen 
vaikuttavien laitteiden kunto tulee koestaa 
säännöllisesti. Tällaiset tarkastukset voi 
toteuttaa ammattilainen osana työpaikan 
kunnossapitosuunnitelmaa tai työntekijä 
työpisteiden tehtäväluettelon mukaisesti. 
Havaituista vioista tulee ilmoittaa työnan-
tajalle välittömästi.

Työntekijä voi myös korjata puutteet itse, 
jos hänet on riittävästi opastettu kyseiseen 
tehtävään. Myös tällaisessa tapauksessa 
työnantajalle tulee tehdä ilmoitus havaitus-
ta ja korjatusta puutteesta. 

Millaiseen vaaraan voit joutua omalla työmatkallasi? Miten voit vaikuttaa omaan 
turvallisuuteesi?

 

Millaisia kunnossapito-, huolto- ja puhdistustöitä työntekijät tekevät itse omalla 
työpaikallasi?

Millaisiin odotettavissa oleviin tai odottamattomiin kunnossapito-, huolto- ja puh-
distustöihin saa alkaa vain erikseen perehdytetty ja opastettu henkilö? Miten sinun 
itsesi tulee toimia näissä tilanteissa?
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Tehtävä

Millä tasolla työpaikkasi turvallisuus on sinun mielestäsi? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 = Turvallisuus on 
hukassa 

10 = Turvallisuus 
on hallussani

 
Mieti jokin asia, jolla tilanne paranisi lähemmäs turvallisuuden 
hallintaa.
 
 
Tee sitten turvallisuusaloite esihenkilöllesi.

Viikon turvallisuushavainnot
Tällä viikolla on hyvä kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuu-
teen ja työhyvinvointiin. Millaisia päivittäisiä havaintoja teet omien 
työvuorojesi aikana?

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Harkitse myös, olisiko havainnoissasi alku turvallisuusilmoituk- 
selle tai turvallisuusaloitteelle.
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Kouluttautumista kaiken ikää
Työturvallisuuden kehittäminen vaatii 
jatkuvaa kouluttautumista. Työpaikalla 
tehdään erilaisia kehitystoimenpiteitä 
työmenetelmiin ja -välineisiin. Myös koko 
henkilökunnan osaamiseen kannattaa 
panostaa. Koulutussuunnitelma voi perus-
tua yrityksen tavoitteisiin mutta myös 
tukea henkilön omaa työssä kehittymistä.

Koulutuksella voidaan tukea työpaikan 
turvallisuustason ylläpitoa. Tällaisia kou-
lutuksia ovat esimerkiksi Työturvallisuus-
korttikoulutukset ja tulityökoulutukset, ja 

henkilöstölle voidaan lisäksi tarjota työpai-
kan tarpeiden mukaan työturvallisuuden 
syventävää koulutusta esimerkiksi riski-
enarvioinnista, tapaturmatutkimuksesta ja 
työhyvinvoinnista.

Vaikka Tauno on jäämässä pian eläkkeelle, 
myös hän osallistuu työpaikan yhteisiin kou-
lutuksiin. Niissä voi tulla hänelle uutta tietoa, 
jota hän voi hyödyntää työsuhteensa lopus-
sa. Lisäksi hän voi osallistua koulutuksen 
keskusteluun tuoden käytännön esimerkki-
kohteita omalta työpaikalta. Näin hän jakaa 
hiljaista tietoaan uusille työntekijöille.

Mitkä työturvallisuuskoulutukset omalla työpaikalla kuuluvat koko henkilökunnan 
perusosaamiseen? 

Mitä koulutusta koet itse tarvitsevasi pystyäksesi tekemään työtäsi paremmin? 

26          TAUNOKIN TEKEE TURVALLISESTI -TYÖKIRJA



Työturvallisuuden valvonta on 
työnjohtajan tehtävä
Työnjohtaja on työpaikalla työnantajan 
edustaja. Tämä tarkoittaa, että työnjohta-
jan tehtävänä on huolehtia työn turvallisen 
toteuttamisen edellytysten lisäksi siitä, 
että turvallisia työtapoja noudatetaan. 
Työntekijän on käytettävä annettuja 
henkilökohtaisia suojaimia tarkoituksen-
mukaisesti ja noudatettava turvallisia, 
perehdytettyjä työmenetelmiä. 

Työntekijä voi pidättäytyä tekemästä 
vaaralliseksi katsottavaa työtä. Työstä 
pidättäytymisestä on ilmoitettava työnan-
tajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin 
mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta 
jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut 
vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, 
että työ voidaan suorittaa turvallisesti 
(TTurvL 23 §).

Tarvittaessa työnjohtaja voi antaa työn-
tekijälle huomautuksen tai varoituksen 
turvallisuusrikkomuksista työpaikalla. 
Työnjohtajan on kuitenkin ensiksi varmis-
tettava, että työntekijät on perehdytetty ja 
opastettu turvalliseen työtapaan.

Riskienarviointi
Työpaikan vaarojen tunnistaminen on 
työnantajan lakisääteinen tehtävä. Hyvä 

käytäntö on, että työntekijät osallistuvat 
vaarojen tunnistamiseen. Työtä tekevillä on 
hyvä käsitys siihen liittyvistä vaaroista ja 
sattuneista vaaratapahtumista. Tämä tieto 
kannattaa huomioida työpaikan riskien- 
arvioinnin lähtötiedoissa. Muita lähtötietoja 
ovat esimerkiksi sattuneet työtapaturmat 
ja työterveyshuollon havainnot työpaikan 
vaaroista.

Millaisia turvallisuusohjeita omalla työpaikalla on annettu?

TAUNOKIN TEKEE TURVALLISESTI -TYÖKIRJA          27  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#L4P23


Timo hyödyntää Taunon tuoretta työsuh-
detta vaarojen tunnistamiseen antamalla 
hänelle vaarojen tunnistamisen lomakkeen. 
Koska Taunolla ei vielä ole rutinoituneita 
tapoja, hän voi havainnoida vaaroja ja 
kyseenalaistaa totuttujen toimintatapojen 
turvallisuutta. Taunon lomakkeelle rastitta-
mat havainnot toimivat keskustelun pohjana 
myöhemmin, kun vaarojen tunnistamista ja 
riskienarviointia tehdään Timon johdolla.

Työpaikan riskinarviointi on pidettävä ajan-
tasaisena. Se tarkoittaa, että jos työpaikal-
la sattuu tapaturma tai tehdään muutoksia 
töiden järjestelyissä, riskinarviointi on 
vähintään tarkastettava. Vakioidulla työ-
paikalla riskinarviointi kannattaa tarkastaa 
suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti 
esimerkiksi vuosikellon mukaan, vaikka 

mitään muutoksia ei olisikaan tehty.  
Joskus välillisten olosuhteiden muutokset 
ja esimerkiksi henkilöiden vaihtuminen 
voivat vaikuttaa työn turvalliseen ja ter-
veelliseen toteuttamiseen.

Tauno huomaa, ettei pystykään tekemään 
Tepon työpisteellä töitä ergonomisesti. 
Teppo on hiukan lyhyempi kuin Tauno, joten 
Tauno joutuu selkeästi kumartumaan työs-
kennelläkseen samalla työpisteellä. Työpis-
teen ergonomiaa parannetaan hankkimalla 
sähköpöytä, jolloin molemmat voivat säätää 
pöydän korkeuden itselleen sopivaksi. Kun 
säädettävä pöytä saadaan paikalle, myös 
Teppo huomaa, että hänen selkänsä jaksaa 
työpäivän paremmin, kun hän nostaa pöydän 
tasoa hiukan ylemmäs kuin ennen.

Onko työpaikalla tulossa muutoksia, joille pitäisi tehdä muutostyötä varten 
riskinarviointi?

 

Milloin sinun työtehtäväsi riskinarviointi on viimeksi päivitetty? Onko se ajantasai-
nen? Milloin se tarkastetaan seuraavan kerran? 
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Jatkuvasti paremmin

Kirjaa tähän, mikä yksittäinen asia parantaisi eniten 
työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi:

Miten voit itse aloittaa tuon asian tavoittelun tänään?

Mitä aiot tehdä asialle kuukauden sisällä?

Mihin mennessä olet tehnyt tämän?

Mitä aiot tehdä asialle puolen vuoden sisällä?

Mihin mennessä olet tehnyt tämän?

 

Tehtävä
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Terveenä eläkkeelle – Työuran päättyminen

Työuran päättyminen eläköitymiseen mer-
kitsee muutosta työyhteisössä ja työnteki-
jän omassa elämässä. Monilla työpaikoilla 
käydään lähtökeskustelu eläkkeelle jäävän 
henkilön kanssa. Luottamuksellisessa 
keskustelussa työntekijä voi vielä antaa 
terveisensä kehittämistä kaipaavista 
asioista, mutta siinä voidaan myös sopia 
yhteyden pitämisen tavoista ja jaksoista. 
Joskus eläkkeelle jäävä työntekijä haluaa 
vierailla työpaikalla tapaamassa entisiä 
työkavereitaan tai osallistua työpaikan 
harrastustoimintaan.

Eläkkeelle jäävän henkilön elämä muuttuu 
voimakkaasti. Tutut arkirutiinit jäävät pois, 
ja vapaa-aikaa on enemmän. Eläkkeelle 
jääminen kannattaa tehdä suunnitellusti ja 
keskustella työpaikalla myös osa-aika- 
eläkkeen mahdollisuudesta. Osa-aikaeläke 
antaa myös työpaikalle mahdollisuuden 
sopeutua muutokseen ja siirtää osaamista.

Kun työnantaja on huolehtinut työntekijöis-
tään, työntekijä voi siirtyä eläkkeelle ilman 
työstä aiheutuneita terveydellisiä haittoja.
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TAUNOKIN TEKEE TURVALLISESTI
 
Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla työolot ovat kunnossa ja 
lisäksi työnantajan ja työntekijöiden välisellä yhteistoiminnalla 
huolehditaan tapaturmien ehkäisemisestä ja työpaikan 
kehittämisestä.

Tällä julkaisulla kevennetään työturvallisuuden keskustelutyyliä ja 
tuodaan sitä lähemmäs työpaikkojen arkipäivää. Julkaisu auttaa 
kädestä pitäen työnjohtajaa huolehtimaan uuden työntekijän 
perehdyttämisestä ja muiden mahdollisten pulmatilanteiden 
ratkaisemisessa. Työntekijät voivat tutustua työkirjaan 
oman perehdytyksensä ohessa mutta myös työtehtävien tai 
-menetelmien muuttuessa. Julkaisu auttaa nakkaamaan omat 
pölyttyneet asenteet roskiin ja ottamaan uuden rennon asenteen 
työturvallisempaan työelämään.

KANNET ERILLISESSÄ TIEDOSTOSSA
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