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PORNAISTEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2020 

1. YLEISTÄ 

1.1. Työsuojelun toiminta-ajatus 

Työsuojelun tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön yhteisin toimenpitein parantaa 

työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi 

sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 

työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 

Henkilöstön näkemykset ja toivomukset huomioidaan työsuojelussa työmotivaatiota ja 

työviihtyvyyttä edistävällä tavalla. Esimiehillä on työsuojeluun liittyvien asioiden 

kehittämisessä keskeinen rooli. Heidän tulee nähdä työsuojelu toimintana, joka tukee 

kuntaorganisaation varsinaista toimintaa. Tämä edellyttää monitahoista työyhteisöjen välistä 

yhteistoimintaa, jotta koko henkilöstö saadaan tietoiseksi työsuojelun merkityksestä sekä 

organisaation että ennen kaikkea työntekijöiden itsensä kannalta. 

Työsuojelun ja sen vaatimien toimenpiteiden sisältö vaihtelee huomattavasti eri työpisteiden 

välillä, koska työtehtävät ovat eri työpisteissä hyvin erilaisia. Tehtävien vaatimustaso kasvaa 

ja muutoksia tulee paljon. Tämä voi lisätä osaltaan henkistä kuormittavuutta. Pienessä 

organisaatiossa sijaisten saamisen vaikeus saattaa myös lisätä työn henkistä rasittavuutta. 

Kunnassa tehdään jatkuvaa riskienarviointia, mm. jokaisessa koulussa on turvallisuusryhmät, 

jotka kirjaavat havaittuja riskejä joiden pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä. Koko 

henkilökunnalla on käytössä ”läheltä piti” –lomakkeet, joiden pohjalta mahdollisia 

riskitekijöitä käydään lävitse ja korjataan. 

Riskiarviointia on tehty Zef-mittarilla. Kaikki kunnan työntekijät arvioivat oman työnsä kaikki 

riskit. Henkilöstö on tarpeen mukaan osallistunut työturvallisuuskoulutukseen. 

1.2. Työsuojelun toimintaohjelman perusteet 

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden 

työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimintaohjelma. Sen 

sisältö ja laajuus voivat vaihdella työantajan koon. toiminta- ja tuotantotavan, työn luonteen 

sekä toiminnalle ominaisten vaarojen mukaan. 

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen. Toimintaohjelman tulee kattaa 

työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. 

Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja 

työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan 

kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. 

Työhyvinvoinnin parantaminen ja työssä jaksamisen edistäminen otetaan huomioon 

määrärahojen käytöstä päätettäessä. 

Työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvien fysikaalisten hoitojen osalta 

kunnalla on kunnanhallituksen hyväksymät menettelytapaohjeet.  
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1.3. Työsuojelun yhteistoiminta 

Kunnassa ei ole erillistä työsuojelutoimikuntaa vaan tehtävät kuuluvat 

yhteistyötoimikunnalle, lisäksi toimii työsuojelupäällikön johdolla pienempi työryhmä, mikä 

käsittelee työsuojeluun liittyviä asioita. Ryhmään kuuluvat työsuojelupäällikkö, 

työsuojeluvaltuutettu sekä luottamusmies. Heidän tehtävänä on mm. valmistella 

yhteistyötoimikuntaan työsuojeluun liittyviä asioita.  Työsuojeluvaltuutettu on 

yhteistyötoimikunnan jäsen. Työsuojeluvaltuutetulla on kaksi varajäsentä. 

Vakuutusyhtiön asiantuntijuutta käytetään tarpeen mukaan hyväksi työsuojelukoulutuksessa 

ja heiltä pyydetään tarvittaessa muutakin asiantuntija-apua. Vakuutusyhtiön 

työsuojelutilastot kertovat omalta osaltaan ongelmapaikoista. 

 

2. NYKYTILANNE 

2.1. Henkilöstö 

Kunnan henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli 140, joista 109 oli vakinaisessa ja 31 

määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2019 alusta varhaiskasvatus siirtyy Mäntsälästä 

Pornaisten kuntaan, jolloin henkilöstömäärä lisääntyy n. 40 henkilöllä. 

2.2. Työkykyä ylläpitävä toiminta ja henkilöstön muistaminen 

Koko ihmisen elinkaaren läpi ulottuva työkykyä ylläpitävä toiminta on noussut yhtä 

merkittävämpään asemaan myös työsuojelulliselta kannalta. Sen avulla voidaan lisätä 

ihmisten hyvinvointia sekä parantaa yritysten ja julkisten laitosten kilpailu- ja palvelukykyä. 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tarkoituksena on säilyttää työntekijän hyvä terveys läpi 

työelämän. 

Henkilökunnalla on mahdollisuus lunastaa kulttuuriseteleitä 50 %:n omavastuuosuudella. 

Kunnan työntekijöitä kannustetaan liikkumaan mm. siten, että kuntosalin käyttö on kunnan 

työntekijöille maksutonta. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua maksutta vapaa-

aikatoimen järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Kotojärven avantouintipaikan käyttö on 

kunnan työntekijöille maksutonta. Työntekijät voivat vuokrata Isojärven leirimajaa 50 %:n 

alennuksella. 

Kunnalla on kunnanhallituksen hyväksymä merkkipäiväohje, jonka mukaan henkilöstöä 

muistetaan merkkipäivien, pitkäaikaisen palveluksen ja eläkkeelle siirtymisen johdosta. 

Kunniamerkkitoimikunta tekee vuosittain esityksiä itsenäisyyspäivänä myönnettävistä 

kunniamerkeistä. 

2.3. Työterveyshuolto 

Työterveyspalvelut ostetaan tällä hetkellä Porvoon kaupungin Kuninkaantien työterveydeltä. 

Tavoitteena on, että jokainen kunnan työntekijä käy työterveyshoitajan tarkastuksessa ja 

tarpeen mukaan työterveyslääkärin tarkastuksessa. Työterveystoiminnan tavoitteena on 

työstä johtuvien työterveysvaarojen ja työstä johtuvien sairauksien ehkäisy, terveellisen ja 

turvallisen työympäristön varmistaminen, hyvin toimivan työyhteisön sekä työntekijöiden 

työ- ja toimintakyvyn ylläpito. Kunta tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden kausi-

influenssarokotteen ottamiseen. 
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Hallintokunnat tekevät tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, etenkin pidempien 

sairauspoissaolotapausten osalta. Esimiehillä on käytössä työkyvyn arviointilomake, mikä 

käydään työntekijän kanssa yhdessä lävitse, tarpeen mukaan myös työterveys on mukana. 

Sairauspoissaoloja tarkastellaan vuosittaisessa henkilöstöraportissa. Kunta on hyväksynyt 

myös hoitoonohjausjärjestelmän periaatteet. 

2.4. Fyysiset työolosuhteet 

Kunnan rakennuskanta on melko uutta.  Työsuojelun henkilöstö käy tarpeen mukaan 

yhdessä teknisen toimen ja työterveyshuollon henkilöstön kanssa tarkastamassa kunnan 

kiinteistöjä ja tekevät korjaushavainnoistaan listauksen, jonka mukaan korjaustoimenpiteet 

suoritetaan. 

Fyysiset työolosuhteet ovat parantuneet mm. Mika Waltarin koulun valmistumisen myötä, 

jolloin voitiin luopua vanhoista Laukkosken ja Jokimäen koulukiinteistöistä. 

2.5. Sisäilmatyöryhmä 

Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. 

Työryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista. Työryhmän tarkoituksena on koota 

asiantuntijat ja ongelmat saman pöydän ääreen, jotta kokonaistilanne hahmottuu ja riittävät 

toimenpiteet tulee tehtyä. Ryhmä on laatinut ongelmatilanteiden ilmoituskaavakkeen ja 

siihen liittyvän prosessikuvauksen. 

Työryhmä laatii kokouksistaan muistiot. Kokouksissa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ja 

aikataulusta ja selvitettävistä kohteista pidetään kirjaa.  

 

3. KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

3.1. Työsuojelu- ja ensiapukoulutus 

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle annetaan mahdollisuus osallistua riittävässä määrin 

työsuojelukoulutukseen. 

Työpisteillä on mahdollisuus järjestää tarvitsemiaan koulutuksia (esim. turvallisuus, tulityöt, 

liikenneturvallisuus). 

Ensiapukoulutusta järjestetään tarpeen mukaan, mm. työterveyshuolto on järjestänyt 

henkilöstölle ensiapukoulutusta. 

3.2. Vaara- ja uhkatilanteet 

Työpaikoilla tehtävän työsuojelun toimintaohjelman keskeinen sisältö on työpaikan riskien 

arviointi. Riskein arviointi on olemassa olevien vaarojen systemaattista kirjaamista ja näiden 

vaarojen suuruuden arviointia ja vaarojen poistamista käytännön toimenpitein. Riskien 

arvioinnin perusteella päätetään tarvittavista toimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. 

Kunnalla on sähköinen vaarojen kartoitusohjelma riskiZEF, joka mahdollistaa myös vaara- ja 

uhkatilanneilmoitukset. Järjestelmää kehitetään ja arvioinnista tehdään systemaattista. 

Arviointiin otetaan mukaan myös psykososiaalinen tarkastelu. Vaara- ja uhkatilanteita 

pyritään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään niiden syntymistä. 
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3.3. Työtapaturmat, ammattitaudit ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy 

Työtapaturmat on ilmoitettava välittömästi esimiehelle tai hänen sijaiselleen sekä 

työsuojelupäällikölle. Heidän velvollisuutenaan on käynnistää asiasta tutkimus. 

Mahdollisesta ammattitautiepäilystä on ilmoitettava esimiehelle ja työsuojelupäällikölle ja 

henkilö tulee ohjata työterveyshuoltoon. 

Myös vähäiset tapaturmat ns. läheltä piti –tapaukset on ilmoitettava esimiehelle tai hänen 

sijaiselleen. Esimiehen tulee käydä tapahtunut läpi ilmoituksen tekijän kanssa. 

Tapahtuneet työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit tutkitaan. Syyt selvitetään 

työsuojelupäällikön johdolla yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja henkilöstön kanssa. 

Tarvittaessa selvitystyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. 

4. SEURANTA 

Vuosittain seurataan toimipisteittäin ja hallinnonaloittain sairauspoissaoloja sekä 

tapaturmien määrää ja laatua. Esille tuleviin epäkohtiin puututaan. Seurantatiedot esitellään 

vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. 

Kehityskeskusteluihin tulee kytkeä työolosuhteiden ja hyvinvoinnin teemat yksiötasolla. 

Yksilötason korjaavat toimenpiteet tapahtuvat työterveyshuollon ja esimiehen yhteistyöllä. 

 Kiinteistötarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian. 

 

5. HYVÄKSYMINEN 

Työsuojeluntoimintaohjelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa, jonka jälkeen se menee 

kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 

  

 




