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Esimiesvastuu työturvallisuustoimista



- Työnantajan sijainen
- Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
- Jatkuva parantaminen ja Työturvallisuuslaki
- Huolehtimisvelvoite ja jatkuva tarkkailu
- Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
- Työ- ja turvallisuusohjeet
- Elmeri+ -kierrokset ja turvatuokiot

Sisältöä



- Työnantajan on määriteltävä tehtävät ja varmistettava 
osaaminen

- Esimiehenä olet henkilökohtaisessa rikosoikeudellisessa 
vastuussa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta

- Tarvittaessa sinun on osoitettava velvoitteiden hoitaminen

Työnantajan sijainen



- Selvitä etukäteen mitä työntekijälle on opastettava
- Varmista työnopastajan osaaminen
- Älä oleta, vaan varmista
- Varaa-aikaa (merkintä kalenteriin jne.)
- Työn vaaratekijät = riskien arviointi
- Poikkeavat tilanteet (säätö-, puhdistus-, huolto-, korjaus-, 

häiriö- ja poikkeustilanteet)
- Täydennettävä tarvittaessa; turvatuokiot
- Täydennettävä tarvittaessa; uudet koneet, laitteet tai 

toimintatavat

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus



- Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja 
työolosuhteita

- Tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa
- Tehtäväsi on muuttaa johdon asettamat tavoitteet 

käytännön toiminnaksi
- Tavoitteena ennakointi reagoinnin sijaan
- Huomioitava muuttuva työelämä

Jatkuva parantaminen ja Työturvallisuuslaki



- Kun liikut hallissa, niin pidä silmät auki ja havainnoi
- Kun havaitset epäkohtia, niin puutu tilanteeseen
- Voit vaikka kysyä huomasiko toinen, missä on kehitettävää
- Anna kannustavaa palautetta turvallisesta työskentelystä
- Osan jatkuvasta tarkkailusta voit toteuttaa 

osallistumalla/tekemällä Elmer+ -kierroksia

Huolehtimisvelvoite ja jatkuva tarkkailu



- Riskienarviointien tulee olla suunnitelmallisia ja kehittyviä
- Varmista niiden päivittäminen ja osallistu tekemiseen
- Huomio korjaavien toimenpiteiden läpivientiin
- Riskienarviointi ei ole koskaan täydellinen

- Erityishuomio poikkeaviin tilanteisiin, joihin erillinen suunnitelma 
ja/tai tarkastuslista

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi



- Varmista ajantasaisuus
- Päivitettävä (tai ainakin varmistettava ajantasaisuus) 

riskienarviointien, työtapaturmien ja vaaratilanteiden jälkeen
- Ohjeiden on oltava toteuttamiskelpoiset

Työ- ja turvallisuusohjeet



- Työkaluja Työturvallisuuslain velvoitteiden täyttämiseen
- Toimivat myös dokumentteina tarvittaessa
- Elmeri+ -kierroksella huomio välittömään puuttumiseen ja 

toimenpiteiden seurantaan
- Turvatuokioiden sisältöä:

- Turvallisuuskatsaus
- Elmeröinnin tulokset
- Muistutukset ergonomiasta
- Nostoturvallisuus
- Korkealla työskentely jne. jne.

Elmeri+ -kierrokset ja turvatuokiot



Kimmo Salojoki
Työturvallisuusasiantuntija
Tapaturmavakuutuskeskus

Kiitos!
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