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1. YLEISTÄ

Hankasalmen kunnassa on laadittu edellisen kerran pitkän aikavälin työsuojeluohjelma
vuosiksi 1994 - 1999. Yhteistyötoimikunnassa tuon ohjelman sisällön päivitys tuli esile
11.6.2002 työsuojelujaoksen esityksen pohjalta ja lopulta yhteistyötoimikunan päivit-
tämä uusi versio hyväksyttiin 2.8.2004 Hanasalmen kunanallituksessa. Kunanall-
tuksen tuolloisessa päätöksessä todetaan että ko. työsuojeluntoimintaohjelma on hyväk-
syty vuosiksi 2004 - 2005.

Tuon 2004 - 2005 vuosien ohjelman mukaisesti on työsuojelua toteutettu Hanasalmel-
la vuoden 2008 alkuun saaa. Työsuojelupäällikön aiemman ohjelman pohjalta laatima
päivitys on käsitelty yhteistyötoimikunassa 29.1.2008 ja kunnanhallituksessa

18.2.2008 ja on helmikuun 19. päivästä alkaen voimassa vuodet 2008 - 2009 ja noudat-
taa näin työsuojeluhenkilöstön toimikauden pituutta.

Hankasalmen kunnan henkilöstön määrä on 31.12.2006, joka on viimeinen käytettävissä
oleva tilinpäätöstieto ohjelman päivityshetkellä, on yhteensä 482 henkilöä. Tästä mää-
rästä vakinaista henkilöstöä on 377 ja sijaisten sekä määräaikaisten yhteenlaskettu lu-
kumäärä on 84 henkilöä. Työllstettyjä kunnan työvoimasta oli vuoden 2006 lopussa 21
henkilöä.

Hanasalmen kunnan työsuojelutyön keskeisimpänä tavoitteena on terve kuntatyöyhtei-
sö. Tämän työsuojelun toimintaohjelman tarkoituksena on luoda ohjelma, jonka avulla
voidaan ylläpitää henkilöstön työkykyä, kehittää työnteon edellytyksiä, edistää työnteki-
jöiden hyvinvointia ja samalla kasvattaa kaikkien vastuuta työstä sekä omasta työyhtei-
söstään. Painopiste on ennakoivassa työsuojelussa.

Onnistuneen työsuojelutoiminnan edellytyksenä on suunitelmallisuus ja kaikkien osa-

puolten aktiivinen yhteistyö. Tämä työsuojelun toimintaohjelma sisältää kunan yleiset
periaatteet työsuojelun suhteen sekä keskeisimmät tiedot Hanasalmen kunnan työsuo-
jeluasioiden järjestämisestä. Tämän ohjelman mukaisia, mutta sitä täydentäviä ja yksi-
tyiskohtaisempia työsuojeluntoimintaohjelmia voidaan laatia eri työyhteisöile tai toimi-
aloille tarpeen mukaan. Vastuu niiden hyväksymisestä on kulloinkin kyseessä olevila
lautakunnila.

2. TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TAVOITTEET

Työsuojelu on lakisääteistä toimintaa, joka voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti:

" Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoista tai sisäistettyä toimintaa, joka ihmisestä, työ-
ympäristöstä ja yhteiskunnasta saadun tiedon avulla pyrkii vaikuttamaan henkilöstön työ- ja
toimintakyvyn säilymiseen ja parantamiseen. Työsuojelu luo edellytyksiä tuloksellsuuden pa-
rantumiseen, koska henkilöstön työkyky on riippuvuussuhteessa palvelutuotannon lopputulos-
ten kanssa ainakin pitkällä aikavälilä. Hyvä työsuojelu ei ole vain irrallsta työympäristön
puutteiden korjaamista. Se on parhaimmilaan ennakoivaa ja prosessinomaista vaikuttamista,
muutosta ja oppimista."

Vuoden 2003 alusta voimaan tullut työtuallsuuslaki (738/2002) toi aivan uusia asioita
työsuojelun piiriin. Uuden lain myötä työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus, ergo-
nomia, väkivallan uha ja muu epäasiallnen kohtelu sekä yksintyöskentely ovat olleet
korostuneina esilä työsuojelutyössä perinteisen kone- ja laiteturallisuuden sekä tapa-

turmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyn rinnalla.
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Henkisen jaksamisen merkitys työsuorituksissa ja työnhallinnassa on korostumassa.
Uuden tiedon hallnta ja omaksuminen edellytävät jatkuvaa kouluttautumista, perehty-
mistä ja työssä oppimista. Työyhteisössä tarvitaan myös yhteistyötaitoja ja vastuuntun-
toa, kun työtehtäviä tehdään ryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa. Lainsäädäntö luo vain
puitteet työsuojelutoiminnalle. Hyvät työolosuhteet ja toimiva työympäristö syntyvät
vasta organisaation omin voimin. Työsuojelutoiminta on tuloksellsta ja tehokasta sil-
loin, kun työn ja työympäristön tarkkailu on jatkuvaa, toimintaa suunnitellaan yhdessä
ja muutosten vaikutukset ennakoidaan sekä epäkohdat korjataan.

Työturvallisuuslain 9 § määrittelee työsuojelun toimintaohjelman perustan:

" Työnantajalla on oltava turvallsuuden ja terveellsyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työ-
kyvyn ylläpitämiseksi tarpeellsta toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen
kehittämistarpeet ja työympäristöön littyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toiminta-
ohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallsuuden ja terveellsyyden edistä-
miseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa
ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa."

Työturallisuuslaki edellyttää, että jokaisella työantajalla tulee olla erityinen työsuoje-
luntoimintaohjelma. Kyse on asiakirjasta, jossa kerrotaan työantajan harjoittaman työ-
suojelupolitiikan perusteet, päämäärät ja keskeiset keinot. Toimintaohjelma toimii käy-
tänön työsuojelun perustana eri työyksiköissä.

Lisäksi jokaisella työpaikalla tulee olla oma vuosittainen työsuojelun toimintasuunni-
telma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Tämän suunnitelman tärkein tehtävä on
työpaikan vaarojen järjestelmällinen selvittäminen ja arviointi sekä sen perusteella yh-
teistyössä toteutettavat käytänön toimenpiteet. Työsuojelulainsäädäntö ei edellytä tie-
tyn mallin mukaista menettelytapaa, vaan sopiva arviointimenetelmä voidaan valita työ-
paikkakohtaisesti.

3. VAAROJEN JA HAITTOJEN ARVIOINTI

Työturvallisuuslain 10 § :ssä on selvitetty työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Lais-
sa todetaan mm. seuraavaa:

" Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällsesti selvitet-
tävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat
haitta- ja vaaratekijät sekä, miloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työnteki-
jöiden turvallsuudelle ja terveydelle."

Vastuu vaaratekijöiden arvioinnista ja kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä on

työpaikan esimiehellä. Työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto tukevat työyksikköjä
tässä tehtävässä. Hanasalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 18.i 2.2006 § 256 Han-
kasalmen kunnan työpaikkojen riskien arviointi lomakkeet nimeltä vaarojen tunnistami-
nen ja riskien arvioiminen. Lomakepohjat ovat litteessä 1. Riskien ja vaarojen arviointi
on suoritettu kaikissa työpisteissä vuoden 2007 kuluessa.

Työpaikan työsuojelutoiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä on keskeistä selvittää
työolot ja niiden nykytila. Selvittämisen apuna käytetään edellä mainittuja lomakkeita
sekä mahdollisesti työpaikkakäyntien muistioita ym. tarkastustoiminnan tuloksia. Suori-
tettujen vaarojen ja haittojen arioinnin tuloksista laaditaan kullekin työyksikölle vuosit-
tain päivitettävä toimintaohjelma.
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Työsuojelutarkastukset työpaikoila perustuvat työturvallsuuslakiin ja työsuojelun val-
vontalakiin. Tarkastuksia suorittavat työsuojeluviranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa
laeissa, asetuksissa ja valtioneuvoston päätöksissä annettujen sitovien normien noudat-
tamista sekä ohjata ja neuvoa työsuojelukysymyksissä.

Tarkastusissa työnantajaa edustaa työsuojelupäällkkö ja niihin osallstuvat ao. yksikön
edustajien lisäksi työsuojeluorganisaation jäsenet ja mahdollisuuksien mukaan työterve-
yshuollon edustus. Tarkastusmuistiot käsitellään työsuojelujaoksen kokouksissa ja ko-
kouksen päätökset välitetään tiedoksi asianomaiseen työyksikköön.

Työsuojeluorganisaatio pyytää selvitystä epäkohdista ja saatuaan selvityksen kiijaa sen
työsuojelujaoksen pöytäkirjaan. Mikäli selvitys ei tyydytä työsuojeluorganisaatiota, se
vie asian tarittaessa yhteistyötoimikunnan käsittelyyn ja edelleen kunanhalltukseen
jatkokäsittelyyn.

Työsuojeluorganisaatioon nimetyt henkilöt ja työterveyshuolto suorittavat yhdessä li-
säksi työpaikkakäyntejä työpaikoila. Mahdollisesti niistä tehdyt muistiot, käsitellään
samoin kuin tarkastusmuistiot.

4. TYÖSUOJELUV ASTUUT

Hanasalmen kunan jokaisella työyhteisön jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työsuo-
jelun toteuttamisesta. Työturvallsuuslain 17 § todetaan seuraavaa:

" Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvall-

suutta työpaikalla. Työnantajan tulee antaa työntekijöile riittävän ajoissa tarpeellset tiedot
työpaikan turvallsuuteen, terveellsyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä
niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös
huolehdittava siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnanta-
jan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken. Työntekijöiden on osaltaan toimittava yh-
teistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa tämän lain mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Työntekijällä on oikeus tehdä työpaikan turvallsuutta ja terveellsyyttä sekä

muita 2 momentissa tarkoitettuja asioita koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin pa-
laute."

Laki siis määrää molemmat osapuolet sekä työnantajan että työntekijän yhteistoimin-
nassa ylläpitämään ja tehostamaan turallisuutta työpaikalla. Työsuojelua kehitetään yh-

teistyössä henkilöstön kanssa jokaiselle työyksikölle ominaiset kehittämistareet huo-
mioiden. Kokonaisvastuu työsuojelun toteuttamisesta on työnantajalla, jota työpaikalla
edustaa esimies. Hänellä on myös tiedotusvastuu työsuojeluasioista.

4.1. Työsuojeluvastuun jakaminen

Kunnallishallinnossa lain tarkoittama työnantaja on kunta tai kuntayhtymä. Lain tar-
koittamia työnantajia edustavat luottamushenklöt, kunanjohtaja, johtavat viranal-
tijat ja esimiehet.

Seuraavassa tiivistetään, miten vastuut jakaantuvat eri organisaatiotasoille.

4.1.1. Luottamushenkilöjohto

Luottamushenkilöjohtoon kuuluvat kunanvaltuusto, kunnanalltus ja kunkin

työyhteisön toimialueen lautakunta. Sen tehtävänä on mm.

työsuojelun toteuttamisen rakenteellsten edellytysten turvaaminen
määrärahoj en myöntäminen
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suuret investoinnit
työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset
yleinen valvonta

4.1.2. Ylin johto

Ylimpään johtoon kuuluvat kunnanjohtaja ja kunnan johtoryhmä.

Ylimmän johdon tehtävänä työsuojelussa on mm.

yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen
suunnittelu ja hankinnat
muiden esimiesasemassa olevien ohjaaminen ja valvominen
työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta
esitysten tekeminen luottamuselimile

Toimialaj ohtaj a (sosiaalij ohtaj a, si vistystoimenj ohtaj a, ympärstötoimenj ohta-
ja, kehitysjohtaja, johtava lääkäri ja hallintojohtaja) vastaa viime kädessä omaa
tulosaluettaan koskevien työsuojelutavoitteiden toteuttamisesta. Kunnanjohta-
jan tehtävä on valvoaja ohjata toimialajohtajia tässä työssä.

4.1.3. Keskijohto

Keskijohtoon luetaan kuuluvaksi eri tulosyksiköiden esimiehet sekä muut
ylemmät esimiehet.

Heidän tärkeimmät tehtävänsä työsuojelun toteuttamisessa ovat mm.

suunnittelu ja hankinnat

työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen

välittömän työsuojelutoiminnan organisointi

työsuojelutietouden välittäminen

työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu

epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle

4.1.4. Työnjohto

Työnjohtoon kuuluvat kaikki esimiesasemassa olevat ns. lähiesimiehet, jotka
päivittäin valvovat työtehtävien suorittamista. Heidän tehtävänsä työsuojelussa
ovat mm.

työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta

henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus ja neuvonta

työympäristön jatkuva tarkkailu

epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle

4.1.5. Työntekijän velvollsuudet ja vastuu

Jokaisella Hankasalmen kunnan palveluksessa työskentelevällä henkilöllä on
velvollisuus:

osallistua yhteistoimintaan työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostami-
seksi työpaikalla

vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasialls-

ta kohtelua
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noudatettava työturallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla antamia mää-
räyksiä

noudatettava saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallsuus- ja
suojeluohjeita (koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jottei työstä aiheudu
vaaraa itselle eikä muile työntekijöile
noudatettava järjestystä ja siisteytä

käytettävä tapaturman tai terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojavä-
lineitä ja -laitteita

poistettava mahdollsuuksiensa mukaan havaitsemansa ilmeistä vaaraa ai-
heuttavat viat ja puutteellsuudet

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

käytettävä sellaista vaatetusta, ettei siitä aiheudu tapaturmanvaaraa

oltava poistamatta tai turelematta tapaturman tai sairastumisen vaaran
välttämiseksi tarkoitettua laitetta tai ohje- tai varoitusmerkintää

osallstuttava työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi teh-
täviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista että työsuhteen
aikana

jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työnteki-
jöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen
työn tekemisestä.

4.2. Työsuojelun käytännön toteuttaminen

Miten sitten käytänössä toteutetaan työsuojelun hoitaminen? Työsuojelun toteutta-
misvastuu on linjaorganisaatiolla. Hallntokunat ovat velvollisia valvomaan vas-
tuualueensa työolosuhteita ja työmenetelmiä sekä huolehtimaan terveydelle vaaraa
aiheuttavien epäkohtien ja puutteiden koijaamisesta.

Keskeistä on työstä, työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvien vaarojen ja haittojen
ariointi ja toimenpiteiden toteuttaminen niiden poistamiseksi. Tavoitteiden saavut-

tamiseksi tulosyksiköiden on tunettava omaa vastuualuettaan koskevat lainsäädän-

nön velvoittavat ohjeet ja määräykset. Lisäksi on valvottava ja huolehdittava mm.
seuraavista asioista:

työpaikan olosuhteiden turvallsuudesta huomioimalla työympäristön sekä fy-
sikaaliset että kemialliset ympäristötekijät

käytettävien koneiden ja laitteiden kunosta ja siitä, että ne täytävät työturval-
lisuus määräykset

työtä suorittaessa käytettäväksi määrättyjen suojuksien ja henkilökohtaisten
suojaimien käytöstä

työmenetelmien turvallsuudesta, työmenetelmäohjeiden antamisesta ja työhön
opastamisesta

vaara- ja tapaturatapausten selvittämisestä

työpaikalla ilmenevien tuallsuutta vaaantavien epäkohtien ja puutteiden

korjaamisesta valtuuksien mukaan tai asian saattamisesta tiedoksi koijaamises-
ta vastaavalle yksikölle
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Työsuojeluhenkilöstö avustaa linjaorganisaatiota työsuojeluasioiden hoitamisessa
sekä toimii yhdessä työterveyshuollon kanssa näissä asioissa koordinoivana ja val-
vovana yksikkönä.

4.3. Työsuojeluhenkilöstön tehtävät

4.3.1. Työsuojelupäällkkö

Työsuojelupäällikön tulee vastatessaan työnantajan ja työntekijäin välisestä

työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta työpaikalla:

perehtyä työsuojelua koskeviin säänöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä
huolehtia siitä, että työnantaja ja tämän edustajat sekä työntekijät saavat
tareellset tiedot työsuojelua koskevista säänöksistä, määräyksistä ja oh-
jeista;

ryhtyä tareellisiin toimenpiteisiin valvontalaissa säädetyn, työnantajan ja

työntekijäin välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työ-
paikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi;

pitää yhteytä työsuojelutoimikuntaan, työsuojeluvaltuutettuun ja muihin

työpaikalla työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin;

järjestää tareellinen tiedonkulku työntekijöiden, linjaorganisaation ja työ-
terveyshuollon välile;

ylläpitää tarpeellisia yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin;

osallstua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos tarkas-
tuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

perehtyä työn turvallisuutta ja terveellsyytä koskeviin työpaikan olosuh-
teisiin, seurata niiden kehitystä, osallistua työpaikan työsuojelun toiminta-
ohjelman valmisteluun sekä ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemansa epäkoh-
dan tai puutteellisuuden poistamiseksi;

tehdä esityksiä työnantajalle toimenpiteistä tutkimuksen järjestämiseksi

työpaikalla sattuneentapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen
ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla il-
menneiden työstä j ohtuvien sairauksien johdosta;

kiinnittää työnantajan huomiota siihen, että säädetyt työn turvallsuuteen ja
terveellisyyteen liittyvät käytöönotto- ja kunnossapitotarkastukset toimite-
taan;

tehdä tarvittaessa aloitteita työpaikan sisäisen tarkastustoiminnan järjestä-
miseksi;

tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteisiin ryhtymisestä tarpeellisen en-
siaputoiminnan ja sitä koskevan koulutuksen järjestämiseksi työpaikalla;

osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työterveyshuollon
toimintasuunitelmaa ja yksilöllistä toimenpideohjelmaa laadittaessa sekä
osallistua suunnitelmien toteutukseen ja seurantaan;

tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteistä työpaikan työsuojeluun liitty-
vän työnopastuksen, koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi sekä

suorittaa ne muut tehtävät, jotka säänösten ja määräysten mukaan hänelle
kuuluvat.
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4.3.2. Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tulee:

perehtyä työsuojelua koskeviin säänöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä
osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun työpaikal-
la sovittavalla tavalla;

osallstua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, miloin tar-
kastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeellseksi;

osallistua tarvittaessa ja, miloin se tutkimuksen luonteen huomioon ottaen
on mahdollsta, muuhun kuin edellisessä kohdassa tarkoitettuun tutkimuk-
seen, joka on toimeenpantu työpaikalla sattuneen tapaturan tai havaitun

tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun arattitautivaa-

ran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien joh-
dosta;

perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuh-
teisiin tarkkailemalla niitä säännöllsesti eri työskentelypaikoissa ja seu-
raamalla niiden kehitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kanalta
sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensiksi asianomai-
selle työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluvi-
ranomaisile;

toimia työsuojelua koskevan työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoi-
minnan kehittämiseksi työpaikalla;

pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan, työsuojelupäällkköön ja
muihin työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin sekä työsuojeluviran-
omaisiin;

osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaa ja yksilöllistä toimenpideohjelmaa laadittaessa sekä
osallistua suunnitelmien toteutukseen ja seurantaan sekä

suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä nii-
den nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan työ-
paikkansa työsuojeluasioihin monella tavalla. Se edellyttää, että:

· he ovat perehtyneet työpaikkansa työoloihin perusteellisesti ja tietävät,
mistä saavat tarittaessa lisätietoa

· heilä on motivaatio kehittää työpaikkansa työsuojeluasioita

· heilä on riittävät taidot keskustella, kuunnella toista osapuolta ja perustella
oma kantansa

· heile anetaan edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

4.3.3. Työsuojeluasiamiehet

Työsuojelun valvonta lain 131/1973, 1162/1999, soveltamisesta (työterveyslai-
tos 2000) puhutaan työsuojeluasiamiehestä ja todetaan että näiden asema ja
tehtävä työsuojeluorganisaatiossa perustuvat työsuojelusopimuksiin. Työsuoje-
luasiamies on työntekijöiden edustaja työsuojeluorganisaatiossa ja avustaa
työpaikan työsuojeluvaltuutettua työsuojelutehtävissä. Työsuojeluasiamiehen
toimialueesta sovitaan paikallsesti.
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5. HANKASALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUORGANISAATIO

Työsuojeluorganisaation toiminta perustuu työsuojelun valvonta-asetukseen ja työsuoje-
lusopimukseen. Sopimuksen mukaisesti kuntaan on perustettu työsuojeluorganisaatio.
Toiminnan lähtökohtana on parantaa työturvallsuutta ja työterveytä työnantajan ja
henkilöstöryhmien välisellä yhteistyöllä. Organisaation toiminta on neuvoa antavaa,
palvelevaa ja valvovaa.

Hanasalmen kunnan työsuojeluorganisaation rungon muodostaa viisihenkinen työsuo-
jelujaos, jonka jäseninä ovat:

työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu

toimihenkilöiden työsuoj eI uvaltuutettu

työnantaj an edustaj ana työsuoj elupäällkkö

sekä kaksi (2) muuta työntekijöiden edustajaa.

Näiden lisäksi työsuojelujaoksen työskentelyyn osallistuu asiantuntijana työterveyshoi-
taja ja jaos voi kutsua muitakin asiantuntijajäseniä tarittaessa. Työsuojeluorganisaation
lisäksi työpaikoila toimii työsuojeluasiamiehiä.

Työsuojeluorganisaation toimikausi on neljä (4) vuotta. Työsuojelujaos valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja sihteerin. Työsuojelujaos kokoontuu vähintään neljä (4) ker-
taa vuodessa ja laatii vuosittain toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen. Jaos
on osa YT toimikuntaa ja jaoksen tehtäväksi on määritelty" Tarkastus ja muuta työsuo-
jelun käytännön kenttätyötä. Tärkeät ja linjoittavat asiat työsuojelusta käsitellään yhteis-
työtoimikunnassa. Tällaisia ovat ainakin toimintasuunitelmaja toimintakertomus ".

Yhteistoimintaelimen tehtäviin kuuluu:

· laatia vuosittainen toimintasuunnitelma ja ottaa suunnitelmissaan huomioon työpai-
kan työsuojelun toimintaohjelma

sekä käsitellä:

· työolojen tilaaja kehitystä sekä tehdä kehittämisehdotuksia työnantajalle

· työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutumista ja seurantaa
· työpaikan terveellisyyden ja turvallsuuden tarkkailun järjestämistä
· työpaikan sisäisen työsuojelutarkastuksen tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia
· työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaaja muita työoloja koskevia suunnitelmia se-

kä antaa niistä lausuntoja ja seurata niiden toteutumista

· työterveyshuollon toimeenpanoa

· työsuojelutiedotuksenjärjestämistä työpaikalla

ja tehdä esityksiä

· työterveyshuollon kehittämisestä

· työsuoj elukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen j ärj estämiseksi

osallistua
· työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla
· työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin

Työsuojelutoimintaorganisaatioon kuuluvat henkilöt ovat yhteystietoon litteessä 2.
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5.1. Työterveyshuolto

Hanasalmen kunnan työterveyshuolto toimii Hankasalmen terveyskeskuksen yh-
teydessä, jossa toimivat työterveyslääärin ja työterveyshoitajien vastaanotto. Työ-
terveyshoitajina toimivat Aino Korhonen ja Paula Kontio. Työterveyslääkärn palve-
lut tuottaa kunalle MedOne Oy. Kunnan omalle työterveyshuollon työntekijöile
ostetaan vuoden 2008 alusta heidän työterveyshuoltonsa Medivire Oy:ltä Pieksämä-
eltä.

Hankasalmen kunnalla on työnantajana solmittu sairaanoitosopimus.
Työterveyshuollolla on laaditt Hanasalmen kunnan työterveyshuollon toiminta-
suunnitelma vuosile 2007 - 2011 joka on litteenä 3.

Työterveyshuolto tekee osaltaan työpaikkaselvityksiä sekä lakisääteiset työhön tulo-
tarkastukset ja määäaikaistarkastuksia. Näiden lisäksi työterveyshuolto huolehtii
tiedottamisesta ja neuvonnasta työterveysasioissa sekä järjestää ensiapukoulutusta
tarittaessa. Työterveyshuolto toimii työsuojeluasioissa asiantuntijana.

5.2. Työsuojelupiiri

Keski-Suomen työsuojelupiiri valvoo työsuojelun toteutumista mm. työpaikkakäyn-
nein ja - tarkastuksien muodossa. Työsuojelupiiri antaa myös asiantuntija-apua (lau-
suntoja, neuvontaa ym.). Yhteystiedot ovat litteessä 4.

5.3. Esimiestoiminta

Työpaikan yleisestä turvallisuudesta huolehtii työpaikan esimies yhteistoiminnassa
työntekijöiden kanssa. Työtehtävien organisointia ja työpaikan johtamistapaa on ke-
hitettävä siten, että henkilöt tuntevat työtehtävänsä ja niille asetetut tavoitteet. Ta-
voitteiden selkeyttäminen ja mahdollsuus kehittyä työssään luovat edellytykset hy-
välle motivoitumiselle. Esimiehellä on ensisijainen vastuu huomata ja tuntea työtur-
vallsuusasiat.

Työntekijän edellytykset on otettava huomioon työn ja työvälineiden mitoituksessa.
Työn määrä on mitoitettava siten, ettei työstä aiheuteta terveydelle haitallista kuor-
mitusta. Muutoksiin työntekijän työkyvyssä (esim. ikääntymiseen) tai työyhteisön
työolosuhteissa (esim. uudet laitteet) tulee esimiehen tarpeen mukaan reagoida.

Perehdyttäminen alkaa työhönotosta ja jatkuu työyksikössä työympäristöön pereh-
dytämisellä ja varsinaisella työnopastuksella. Mikäli yksikössä on tarkempia kuva-
uksia perehdyttämisestä, sovelletaan niitä. Muussa tapauksessa edetään seuraavassa
esitetyn kohtien mukaisesti:

1. Ennakotiedot kunnan organisaatiosta

2. Työsuhteen solmimiseen liittyvät tiedot
3. Keskustelu; kirjallnen informaatio, yksikön toiminta ja tavoitteet

4. Työtovereiden esittely

5. Työtilojen esittely; kiertokäynti, työhön ja tehtäviin tutustuminen

6. Työnopastus, työturvallisuus, työmenetelmät

Harjoittelijoihin sovelletaan em. periaatteita soveltuvin osin.
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Päävastuu perehdytämisestä on asianomaisen henkilön esimiehellä. Esimies voi
siirtää perehdyttämisen siihen nimet ylle henkilölle. Perehdyttämisestä on syytä teh-
dä kirjallinen perehdytämissuunnitelma.

Kunnassa tulee olla uusia työntekijöitä varten henkilöstöhallinnon valmisteleman
perehdytämiskansio, joka anetaan jokaiselle uudelle työntekijälle. Tämän laatimi-
nen on tavoitteena toteuttaa kuluvan toimintavuoden 2008 kuluessa.

Perehdytämisen tavoitteena on työntekijän terveyttä uhkaavien vaarojen ja haittojen
minimointi ennakolta. Toiminta kohdistuu mm. työympäristön rakenteisiin, työtiloi-
hin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden mitoitukseen ja sijoitte-
luun, työvälineisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin sekä työtehtävien järjestelyyn.

Ennakoivan työsuojelun toimenpiteet toteutetaan ennen työpaikan, työprosessin tai
sen osan käyttöönottoa

Tiedonkulun parantaminen on myös työsuojelullinen tavoite. Esimies - alainen suh-
teessa on tiedon kuljettava molempiin suuntiin. Tiedon on kuljettava joustavasti ja
avoimesti myös työyhteisön sisällä, eri hallintokuntien välillä ja hallintokunnan si-
sällä.

6. TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA

6.1. Periaatteet

Työhyvinvointia koskevan toiminnan perusstrategioita ovat ihmisten arvostaminen,
elinikäinen oppiminen, muutosten hallinta, vaikutus- ja osallstumismahdollisuudet,
työympäristön ja työkuormituksen optimointi, erilaisuus voimavarana, fyysisestä ja
psyykkisestä terveydestä huolehtiminen ja muu elämän tasapaino.

Työsuojelun tavoitteena on saada aikaan sellainen optimaalinen tila, jossa henkilös-
töllä on sopivan henkisen ja fyysisen kuormituksen seurauksena mahdollisuus kehit-
tää työtään ja kehittyä työyhteisön jäsenenä.

Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Muutosvalmiuden
edistämiseksi johdon on aktiivisesti seurattava kehitystä ja kerrottava tavoitteista ja
tulevaisuuden suunnitelmista henkilöstölle.

Työsuojelun periaatteena on toimia mahdollisimman pitkälle ennalta ehkäisevästi.
Muutos- ja uudistamissuunnitelmissa huomioidaan työsuojelulliset näkökohdat.
Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen ovat esimiesten keskeisiä
tehtäviä. Terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta ja aktii-
vinen ehkäisy kuuluu olennaisena osana työyhteisöjen toimintaan.

6.2. Työn psyykksen kuormituksen keventäminen

Psyykkisen kuormituksen keventämisellä tarkoitetaan sitä lähestymistapaa, jossa
huomio kiinnitetään työyhteisön ihmissuhteisiin, viihtyvyyteen sekä siihen kuinka
työnteko ja/tai työyhteisö vaikuttaa henkilön psyykeen. Hankasalmen kunnan työyh-
teisön tavoitteena on se, että 1) jäsenten keskinäinen luottamus on hyvä, 2) yhteen-
kuuluvaisuuden tunne on voimakas ja 3) erilaisuuden sietokyky, eli suvaitsevaisuus
on korkea.
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Tähän tähdätään silä, että tiedotusta, työntekijöiden keskinäistä keskustelua sekä
muuta vuorovaikutusta eri osapuolten välilä lisätään. Mahdollisiin kriisitilanteisiin
puututaan asiallsesti, ja erilaiset ongelmat selvitetää aikaisessa vaiheessa.

Työkykyä ylläpitävää toimintaa tuetaan. Vähintään kahden vuoden välein koko hen-
kilökunnalle jäiestetään työilmapiirikysely, jonka tulosten perusteella työhyvin-
vointia paranetaan eri työyhteisöissä niiden omien tareiden mukaisesti

6.3. Työn fysisen kuormituksen keventäminen

Työtapaturia ja arattitauteja voidaan ehkäistä suurelta osin ennakoivan työsuo-

jelun kautta. Ergonomisia selvityksiä tehdään tareen mukaan. Pääpaino on ennalta-
ehkäisevässä toiminnassa. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vähentämiseksi on er-
gonomisen tiedon soveltaminen tärkeää. Ergonomiset tekijät liittyvät mm:

työn fyysiseen kuormitukseen
nostamiseen ja taakojen siirtoon
istuma- ja/tai seis omat yöhön
toistotöiden työliikkeisiin ja asentoihin
työpaikan mitoitukseen
työjärjestelyihinja työajan käyttöön, esim. sopivan tauotuksenjärjestämiseen
näyttöpäätetyöergonomiaan

Työpaikkaselvityksiä tehdään tarpeen mukaan ja tällöin huomioidaan työolosuhteis-
sa tapahtuneet muutokset. Selvitykset ovat työterveyslain mukainen toimintamuoto.
Lähinnä niiden avulla kartoitetaan työhön ja työympäristöön liittyviä terveydellisiä
vaaroja ja ongelmia. Työpaikkaselvityksiä tehdään paitsi ennakoivan työsuojelun

mukaisesti suunitteluvaiheessa, myös otettaessa käytöön uusia työmenetelmiä,
työvälineitä, työaineita tai työtiloja ja tehtäessä uudelleen järjestelyitä. Samoin, jos
työn kulussa, työolosuhteissa, koneissa tai työvälineissä tapahtuu oleellsia muutok-
sia, on paikallaan tehdä työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksellä voidaan karoittaa
myös vajaakuntoisen työntekijän sopivuutta kyseiseen työtehtävään.

Työpaikkaselvityksissä karoitetaan mm. seuraavia osa-alueita:

työhygieeniset (fysikaaliset, kemialliset, biologiset) terveyden vaarat
ergonomiaan liittyvät kuormitustekijät

psyykkiset kuormitustekij ät

erityiset tapaturavaarat
henkilökohtaisten suojaimien tarve

ensiapuvalmius

työpaikan yleiset hygieeniset olosuhteet

6.4. Muu henkilöstön toiminta

Työyhteisön kehittämiseen ja henkilöstön asioiden hoitoon kuuluu myös muita toi-
menpiteitä, joila edistetään myönteisiä työoloja ja henkilöstön motivaatiota. Näitä

ovat esimerkiksi, koulutus, tiedotustoiminta, työpaikkakokoukset, keskustelutilai-
suudet, erilaiset kampanjat, kehityskeskustelut ja erilaisten aktiviteettien kehittämi-
nen. Näitä toimia edistää osaltaan kunan tyhytoimikunta.
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6.4.1. Koulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on:

parantaa työyhteisön tuloksellista toimintaa kunnan päämäärien ja palvelu-
toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammatilisia valmiuksia

kehittää asenteellsia valmiuksia työtehtävien hoitoon ja sitä kautta moti-
voida tehtäväalueensa kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen

parantaa henkilöstön työsuojelu- ja ensiapuvalmiuksia siten, että vähintään
5 %:lla työpaikan työntekijöistä on voimassa oleva ensiapukoulutus

6.4.1.1. Koulutuksen yleiset periaatteet:

koulutuksen tulee olla suunitelmallista ja pitkäjänteistä, missä on otet-
tu huomioon eri henkilöstöryhmien koulutustareet

koulutuksen yleiset periaatteet ja koulutustareet tarkistetaan vuosittain
yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstöryhmien kanssa

henkilöstökoulutuksen päävastuu on työpaikan lähimmällä esimiehellä

talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa

koulutukseen osallistuja on velvollnen antamaan palautetta toimin-
tayksikölleen ja esimiehelleen

mikäli työantaja pitää koulutukseen osallstumista virka- ja työtehtävi-
en hoidon kannalta välttämättömänä, voi työnantaja määrätä viranhalti-
jan tai työntekijän osallstumaan koulutukseen

mikäli henkilön työpaikan olosuhteissa, työnkuvauksessa taikka työ-
menetelmissä tapahtuu muutoksia, niin lähiesimiehen velvollsuus on
järjestää työntekijälle koulutusta ko. muutoksien takia

6.4.2. Tiedostustoiminta

Työsuojeluasioista tiedottaminen kuuluu työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle
sekä esimiehille. Tiedottaminen pitää järjestää siten, että tieto leviää koko or-
ganisaatioon.

Tärkeimmät tiedottamismenetelmät ovat:

henkilöstölehti Vipunen

työsuojelukansio

säännölliset työpaikkakokoukset

ilmoitustaulut

työsuoj elutiedotteet

tiedotusvälineet

sähköposti

koulutustilaisuudet

6.4.3. Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilanet-
ta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säänöllisin välein käytäviä kes-
kusteluja.
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Kehityskeskustelut eivät tuo mitään erityistä uutta keskustelunaihetta tai tee-
maa esimiehen ja alaisen välile, koska samoista asioista keskustelaan muu-
toinkin. Näistä ns. päivittäisistä keskusteluista kehityskeskustelut eroavat siten,
että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilanetta tarkastellaan kokonaisuu-
tena.

Tavanomaisen, kerran vuodessa käytävän kehityskeskustelun yleinen sisältö-
runko tai asialista on seuraava:

Mennyt kausi - suoritusarviointi, tulokset, tavoitteiden saavuttaminen, pa-
laute ja kokemuksista oppiminen

Tulevan kauden tehtävät, tavoitteet, toimintasuunitelmat ja muut suori-
tusarioinnin perusteet

Henkilön työn, työtilanteen ja toimintaedellytysten kehittäminen

Ryhmän toimivuuden ja ilmapiirin kehittäminen

Henkilön osaamisen kehittäminen

Esimiehen johtamistavan ja esimies-alainen yhteistyön kehittäminen

Muut mahdolliset teemat

Keskustelun yhteenveto - sovitut asiat ja seuranta

Käydyn keskustelun arviointi

6.4.4. Erilaisten aktiviteettien kehittäminen

Työyksiköissä voidaan kehitellä erilaista aktiviteettiä. Työantaja suosittelee et-
tä kahdesti vuodessa työyksikössä pidetään liikuntailtapäivä tai ns. TYHY ilta-
päivä, jonka sisältö voi olla muutakin kuin perinteistä liikuntaa.

Lisäksi työnantaja järjestään koko työyhteisön yhteiset pikkujoulut ja muuta-
kin ns. harastustoimintaa. Tätä toimintaa varten työnantajalla on ns. TYHY
työryhmä joka kokoontuu tarvittaessa pohtimaan työhyvinvointiasioita. TYHY
ryhmää kuuluvat ovat nimetty litteessä 5.

7. VLEISET JÄRJESTEL VT

7.1. Toimintaperiaatteet

Yleisestä turallisuuden toteuttamisesta Hankasalmen kunnan työpaikoilla työanta-
jan osalta huolehtii kunnanhalltus, jonka edustajana turvallisuuskysymyksissä toi-
mii tehtävää nimitetty työsuojelupäällikkö.

Työntekijöiden on yhteistoiminnassa työnjohdon kanssa ylläpidettävä työturvalli-
suutta työpaikoila. On huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta.

Milloin työntekijä tai työpaikan lähiesimies huomaa työsuojeluongelman, jota ei
pysty ratkaisemaan heti tai toimivaltansa puitteissa, on hänen välittömästi ilmoitet-
tava siitä lähimmälle esimiehelle.

Rakennushaneissa rakennuttaja huolehtii, että rakennettavan kohteen suunitte-
lussa ja koko rakennushankeen valmistelussa huomioidaan toteutuksen turvall-
suus.
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Vakavaa vaaraa aiheutuvasta työstä, on työntekijällä oikeus pidättäytyä työn tekemi-
sestä työturallsuuslain § 23 mukaisesti:

" Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden
hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemi-
sestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle
niin pian kuin mahdollsta. Oikeus pidättäytä työnteosta jatkuu, kunnes työnan-
taja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suo-
rittaa turvallsesti. Työstä pidättäytminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti
kuin työn turvallsuuden ja terveellsyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pi-
dättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollsesti aiheutuva
vaara on mahdollsimman vähäinen. Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pi-
dättäyt työstä, hän ei ole velvollnen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheu-

tuvaa vahinkoa."

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää selvää ja vakavaa välitöntä vaaraa ai-
heuttava työ.

Työsuojeluvaltuutetullaja - työsuojelujaoksella on myös epäkohtia havaittuaan tai
tiedoksi saatuaan velvollsuus viedä asiaa eteenpäin joko asianomaisen työyksikön
esimiehen tai työsuojelupäällikönjohdolla. Viime kädessä asia saatetaan
YT -toimikunnan käsittelyyn ja edelleen kunanhalltukseen.

7.2. Tapaturmat

Ensiapuvälineiden maara Ja kunto sekä säilytyspaikat on tarkistettava vähintään
kolme (3) kertaa vuodessa. Työyksiköiden on huolehdittava että jokaisessa yksikös-
sä on tarvittava määrä ensiaputaitoisia henkilöitä. Ensiapukoulutusta järjestetään
tarvittaessa ja ensiapukoulutuksesta on vastuussa työterveyshuolto.

Työpaikoila tulee olla tarvittava määrä ensiapuvälineitä. Välineiden kunnosta ja riit-
tävyydestä vastaa työpaikan lähiesimies.

Tapaturmista on tehtävä tapaturmavakuutus ilmoitus vakuutusyhtiölle, heti kun se on
mahdollista. Hankasalmen kunta on vakuuttanut työntekijänsä työn ja työ matkan ai-
kana. Työtapaturmia seurataan vuosittain henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon
keräämään aineiston pohjalta. Tapaturmien syitä selvitetään ja työolosuhteita sekä
ohjeistusta kehitetään niin, että vastaavilta tapaturmilta jatkossa vältyttäisiin.

7.3. Palo- ja henkilöstöturvallsuus

Palo- ja henkilöstöturvallisuuden suhteen suunnitteluvelvoite on säädetty pelastus-

toimilain 9 §:n 3. momentissa. Asetuksessa säädettävän rakennuksen omistajan ja
haltijan, teollsuus-, ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja muun yhtei-
sön on laadittava suunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä eli omatoimisesta
varautumisesta.

Turvallsuussuunnitelman sisällöstä on määritelty pelastustoimiasetuksen 10 §:ssä.
Sen mukaan pelastustoimilain 9 §:n 3. momentissa tarkoitetusta suunnitelmassa on
selvitettävä:

· vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;
· toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet;

· suojeluhenkilöstö, sen varaaminenja kouluttaminen sekä muun henkilöstön

perehdytäminen suunnitelmaan;
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· tarittava suojelumateriaali; sekä
· suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaaa- ja vahinkotilanteissa.

Turallisuussuunnitelman sisältö on suunitelma omatoimisesta varautumisesta vaa-

ratilanteisiin ja pelastustoimintaan. Suunitelma laaditaan jokapäiväisiä onnetto-
muus- ja vaaatilanteita sekä häiriötilanteita ja poikkeusoloja varen.

Esimiehet vastaavat että tarittavat turvallisuussuunitelmat ovat työyksiköissä tehty

ja suunnitelmien päivittäminen hoidetaan 1 vuoden välein. Jokaisessa työpisteessä
tulee olla tarittava alkusarutuskalusto ja sen käytöä tulee harjoitella.

Palo- ja henkilöstöturvallisuutta koskevista tarkistuksista vastaa Keski-Suomen Pe-
lastuslaitos ja sen Hanasalmen paloasema.

7.4. Suojavaatetus ja henkilösuojaimet

Suojavaatetuksen ja henkilökohtaisen suojauksen tarve arioidaan työtehtäväkohtai-

sesti tehtävän ja työsuojelullisten olosuhteiden mukaan. Vähimmäistasona noudate-
taan 1.3 .1997 voimaantullutta kunnallisen alan suojavaatesopimusta.

Työpaikoila suoritetaan tarvittavat katselmukset. Henkilökohtaisten suojavälineiden
käytöstä on määrätty työturvallisuuslaissa, valtioneuvoston päätöksissä ja työmene-
telmäohj eissa.

Henkilökohtaisten suojainten käytössä on ensisijainen vastuu käytäjillä. Esimiehilä
on valvonta ja opastusvastuu. Työyksiköt huolehtivat suojavaatteiden ja henki-
lösuojainten haninnasta ja ylläpidosta

7.5. Työvälineiden ja koneiden hankinnat ja huolto

Hanintojen yhteydessä velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset sekä
selvitetään ennakolta niiden vaikutukset turvallisuuteen sen henkilön / henkilöstön
kanssa, joita hankinta koskee.

Turvallsuusvaatimusten täyttyminen selvitetään työsuojeluhenkilöstön toimesta ja
tarittaessa pyydetään asiantuntija-apua Keski-Suomen työsuojelupiiriltä. Samoin
menetellään suuniteltaessa työmenetelmien muutoksia.

Työyksiköt huolehtivat työvälineiden ja koneiden hankinnoista. Huolto toteutetaan
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

7.6. Kemikaaliturvallsuus

Kemikaaliasioista vastaavana asiantuntijana toimii Hanasalmen kunnan työterve-
yshuolto. Mikäli työpaikalla käsitellään vaaralliseksi tai haitalliseksi luokiteltuja ai-
neita, tulee käyttöturvallsuustiedotteiden olla helposti työntekijöiden saatavila.

Työntekijät tulee perehdyttää turvalliseen aineiden käyttötapoihin. Pesuaineiden,
liuottimien ja muiden vastaavien kemiallsten aineiden käytöturallsuustiedotteet
säilytetään asianomaisessa työyksikössä.
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7.7. Sähköturvallsuus

Sähöturallsuuden perusvaatimus on kiijattu sähöturvallsuuslakiin. Sen mukaan
sähölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja koijattava
niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu kenenkään
hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellytää sähölaitteistojen ja -laitteiden suunnitte-
lijoilta, rakentajilta, korj aaj ilta ja käytäjiltä korkeaa amattitaitoa ja sähköalaa kos-
kevien lukuisten säädösten ja ohjeiden hallntaa.

Sähöturallisuus on varistettu siloin, kun sähöasennukset ja -laitteet eivät ai-
heuta sähköiskun vaaraa, eivätkä palovaaraa. Sekä sähköasennuksile että sähölait-
teile on vahvistettu sitovat viranomaismääräykset, joissa on esitetty keskeiset tur-
vallisuusvaatimukset. Sähö laitteissa havaituista vioista on heti ilmoitettava lähim-
mälle esimiehelle, jonka on huolehdittava niiden välittömästä korjauksesta.

Sähökoijauksia saa suorittaa vain henkilö, jolla on siihen asianukaiset valtuudet.

7.8. Erityislaitteet

Erityislaitteita voivat olla mm. paineastiat, erilaiset nostolaitteet ja hissit sekä erilai-
set rakennustelineet jne. Erityislaitteile tulee järjestää säänöllset tarkastukset ja
työyksikössä tulee nimetä niille vastuuhenkilö.

7.9. Vierailjat

Kun työpisteessä käy vierailijoita, asiakkaita ja muita ulkopuolisia henkilöitä, on
heidän turvallisuudestaan huolehdittava. Vierailijoiden turvallisuudesta on vastuussa
ensisijaisesti heidät vastaanottanut henkilö.

7.10. Päihdeasiat

Hankasalmen kunnassa noudatetaan päihteiden käytössä työaikana nollatoleranssia.
Hanasalmen kunanalltus on hyväksynyt Hanasalmen kunnan henkilöstön päih-
deohjelman 4.10.04 § 181. Päihdeohjelma on litteenä 6.

7.11. Häirintä ja epäasiallnen kohtelu

Hankasalmen kunnalle on hyväksyty mm. toimintaohjeet sukupuolisen häirinnän,
ahdistelun ja vallankäytön pulmatilanteiden selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi (KH
20 § 29.1.07) sekä toimintaohjeet epäasiallista kohtelua vastaan (KH 21 § 29.1.07),
jotka ovat litteenä 7 ja 8.
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8. TVÖNOHJAUS

Työnohjauksella tarkoitetaa menetelmää, jossa työntekijä tai työntekijäryhmä käy läpi
omaa työtään ja siihen liittyviä asioita ulkopuolisen, amattitaitoisen ohjaajan kanssa.

Työnohjaaja on saanut erityisen koulutuksen tämän tyyppisten tilanteiden hoitamiseen.
Hän ei saa itse olla osallisena siinä asia- tai vuorovaikutuskokonaisuudessa, jota hän oh-
jaa. Työnohjaajan ei myöskään taritse olla saman koulutuksen saaut henkilö, koska
työnohjaajan tehtävänä ei ole ensisijaisesti ottaa sisällöllstä kantaa asioihin. Hänen teh-
tävänsä on tukea ohjattavan omaa pohdintaa tuomalla hänen käytöönsä ulkopuolisen
näkemyksen käsiteltävästä asiasta.

Yleensä työnohjausta taritsevat ihmissuhde- ja hoitotyötehtävissä toimivat sosiaali- ja
terveysalan työntekijät. Työnohjauksen tare määritellään jokaisen työyksikön sisällä.
Esimiehen tehtävänä on asian vieminen eteenpäin hallntokunalle, joka hyväksyy esite-

tyn työnohjauksen määrärahojen puitteissa.

9. TVÖSUOJELUTOIMINNAN RAHOITUS

Työsuojelutoiminnan yleiset ja yhteiset kustanukset katetaan kunnan henkilöstöhalln-
toon varattavalla määrärahalla. Kunkin vastuualueen ja työyksikön tulee varata talous-
arvioon riittävät määrärahat työsuojeluun liittyviä toimintoja ja hanintoja varen. Ra-
kenteellisten korjausten taritsemat määrärahat varataan investointiohjelmaan. Kehitys-
haneisiin ja muihin pitkäaikaisiin työsuojeluhankeisiin anotaan ulkopuolista rahoi-

tusta.

10. HANKASALMEN KUNNAN TVÖSUOJELUTA VOITTEET

Hanasalmen kunnan lyhyen aikavälin (2008 - 2009) työsuojelutavoitteet ja toimenpi-
teet ovat:

1. Työsuojelu osaksi työpaikkojen arkea:

Yksittäisen työpaikan työsuojelutoiminnan lähtökohtana on työsuojelun toiminta-
ohjelma. Toimintaohjelmat on laadittava jokaista yksittäistä työpaikkaa koskevak-
si työsuojelun kehittämisasiakirjaksi. Asiakirjaa tulee vuosittain päivittää.

2. Seurataan tarkastustoiminnassa esile nousseiden puutteiden koijaamista

3. Laaditaan palo- ja henkilöstöturvasuunitelmat niihin työyksiköihin, joilta sitä
edellytetään

4. Jokaisessa työyksikössä tulee olla ajan tasalla oleva turallisuusohjeetja niiden

toimivuutta on tarvittaessa testattava.

5. Ensiapuvalmiuden kohottaminen

Jäiestetään ensiapukoulutusta tareiden mukaan, tavoitteena että vähintään 5
%:lla työpaikan työntekijöistä on voimassa oleva ensiapukoulutus

Huolehditaan että ensiapuvälineistö on ajan tasalla ja että jokaisella ensiapukaapil-
la on vastuuhenkilö

6. Työterveyshuollon resurssit

Työnantajan on huolehdittava että työterveyshuollolla on käytettävissä toiminnan
laajuuteen nähden riittävät resurssit.
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Liitteet:

Liite 1 Vaarojen tunistaminen ja riskien arvioiminen (Kh 18.12.2006 § 256 liite 71)

Liite 2 Työsuojelutoimintaorganisaatioon kuuluvat henkilöt ovat yhteystietoon

Liite 3 Hanasalmen kunan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosile 2007 - 2011

Liite 4 Keski-Suomen työsuojelupiirin yhteystiedot

Liite 5 TYHY ryhmään nimetyt

Liite 6 Päihdeohjelma (4.10.04 § 181).

Liite 7 Toimintaohjeet sukupuolisen häirinnän, ahdistelunja vallankäytön pulmatilantei-

den selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi (KH 20 § 29.1.07).

Liite 8 toimintaohjeet epäasialista kohtelua vastaan (KH 21 § 29.1.07).




