
   

 

 

 
 

 

 

 

 

Työsuojelun toimintaohjelma  
2018 – 2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uusikaarlepyy.fi/images/31/arbetarskydd_.gif


 2 

 

 

 
TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2018-2021 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

1. TYÖSUOJELUN TAVOITE……………………………………………………………………………………………………..3 

2. KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUTOIMINTA………………………………………………………………………….4 

2.1. Työsuojeluorganisaatio 2018-2021……………………………………………………………………………4 

2.2. Kuntayhtymän työsuojeluvastuut………………………………………………………………………………4 

2.3. Työsuojelun yhteistoiminta………………………………………………………………………………….……5 

2.4. Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat……………………………………………………………………..…..6 

3. TYÖTERVEYSHUOLTO………………………………………………………………………………………………………….7 

4. YKSITYISKOHTAISET PAINOTUKSET TYÖSUOJELUN TOTEUTUKSESSA…………………………………..8 

5. TYÖOLOJEN SEURANTA………………………………………………………………………………………………………9 

6. TYÖSUOJELUTOIMENPITEIDEN REUSRSSOINTI…………………………………………………………………..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

1. Työsuojelun tavoite 
 
 

Työsuojelun tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja toimiva työympäristö. Työsuo-
jelutoiminta on parhaimmillaan ennakoivaa toimintaa. Sen tulee olla osa työyhteisö-
jen arkea ja se on otettava huomioon myös suunnittelutoiminnassa. Työnantaja ja 
lähiesimiehet vastaavat työsuojelun toteutumisesta omalla tehtäväalueellaan.  
 
Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee huolehtia käytettävissään olevin keinoin omasta 
ja muiden työyhteisön jäsenten työoloista, turvallisuudesta, terveydestä ja työhyvin-
voinnista. 
 
Työsuojelun päämääränä on luoda turvalliset ja terveelliset työolot kaikille kuntayh-
tymän palveluksessa oleville sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Tur-
valliset työolot edistävät työntekijän terveyttä ja työhyvinvointia. Tämä on tärkeää, 
koska turvallinen ja toimiva työympäristö vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän toimin-
taan ja tuloksellisuuteen. Kuntayhtymän tulee olla turvallinen työpaikka. Samalla py-
ritään saamaan aikaiseksi avoin ja keskusteleva ilmapiiri, joka kannustaa ja motivoi 
luomaan hyviä työolosuhteita. 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän työsuojelutoiminta perustuu Työ-
turvallisuuslakiin (23.8.2002/738) ja Lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-
suojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) sekä Laki työnantajan ja henkilöstön välises-
tä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449). 
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2. Kuntayhtymän työsuojelutoiminta 
 
2.1 Työsuojeluorganisaatio 2018-2021 

Joulukuussa 2017 pidettyjen työsuojeluvaltuutettujen vaalissa tulivat valituiksi kau-
delle 2018-2021 seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: 
 
Työntekijöiden edustajat: 
varsinainen   varavaltuutetut 

 Pajunen Outi   Nieminen Sanna 
 puh. 044-9067571 (työ),    
              
 s-posti:  outi.pajunen@ksthky.fi 
 
 Majuri Tuija   Hanna Hietava 
 puh.  044-9067537 (työ),  
 
 s-posti: tuija.majuri@ksthky.fi  
 
 Toimihenkilöiden edustajat: 
 Haviala Sirpa    
 puh.  044-9067557, 
    
 s-posti:  sirpa.haviala@ksthky.fi 
 
 Työsuojelupäällikkönä toimii Satu Koivusalo, puh. 044-9067622  

s-posti: satu.koivusalo@ksthky.fi 
 
 

2.2 Kuntayhtymän työsuojeluvastuut 
 
 Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työantaja.  

Työsuojelutoiminnan tavoitteet ja käytännön toiminta hoidetaan yhteistyössä henki-
löstön kanssa valittujen työsuojeluvaltuutettujen kautta. 
 
Työnantajan edustajana kuntayhtymän johtajalla on kokonaisvastuu koko kuntayh-
tymän toiminnasta. Kuntayhtymän johtajan lisäksi ylin johto vastaa työsuojelun yleis-
johdosta ja valvonnasta, toimintatavoista, joilla ylläpidetään ja kehitetään tehtävä-
kenttää sekä toiminnan aineellisista edellytyksistä kuten tuotantovälineiden ja tilojen 
turvallisuudesta. Työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstöpäällikkö. Työsuojelupäälli-
kön varahenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja. 
 
Tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat työturvallisuusohjei-
den noudattamisen valvonnasta, työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työ-
suojelun edellytysten valvonnasta ja toteutuksesta sekä tarpeellisten esitysten teke-
misestä ylimmälle johdolle. Lisäksi esimiehet vastaavat työtehtävien suunnittelusta, 

mailto:outi.pajunen@ksthky.fi
mailto:tuija.majuri@ksthky.fi
mailto:sirpa.haviala@ksthky.fi
mailto:satu.koivusalo@ksthky.fi
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turvallisten työmenetelmien noudattamisesta sekä tarpeellisesta ja riittävästä työ-
hön opastuksesta. 
 
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden velvollisuus on noudattaa työsuojeluohjeita ja 
toimintamalleja, ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista, jos itse ei voi poistaa vaaran ai-
heuttajaa sekä käyttää annettuja suojavälineitä ja turvalaitteita.  
 
Työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos 
he toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työ-
suojeluasioissa. 
 
Vuokratyössä työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun perusvel-
voitteista kuten työterveyshuollon järjestämisestä. Kuntayhtymä vastaa työn teettä-
jänä työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan. 
 

2.3 Työsuojelun yhteistoiminta 
  

Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden 
välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikutta-
minen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Työsuojelun yh-
teistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön sekä työmarkkinajärjestöjen sopi-
muksiin. 
 
Kuntayhtymässä työsuojelutoiminta sisältyy hyväksyttyyn sopimukseen yhteistoimin-
tamenettelystä, jota toteutetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan valitun yhteistoiminta-
elimen kautta. Yhteistoimintaelimessä on kolme työnantajan nimeämää edustajaa ja 
varaedustajaa sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten ja niiden alayhdistysten valitsemat, 
yhteensä 5 edustajaa ja varaedustajaa. Lisäksi yhteistoimintaelimeen kuuluvat työ-
suojelupäällikkö ja kolme työsuojeluvaltuutettua, joilla varatyösuojeluvaltuutetut. 

 
Työsuojelupäällikkö ja tämän varahenkilö vastaavat työnantajan ja työntekijöiden vä-
lisestä työsuojelun yhteistoiminnasta. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on oma-
aloitteisesti perehtyä ja osaltaan kiinnittää edustamansa työntekijöiden huomiota 
työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin turvallisuuteen ja terveyteen vaikutta-
viin asioihin. 
 
Työsuojelujaosto valmistelee työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltävät asiat yhteis-
toimintaelimelle. Yhteistoimintaelin voi ottaa käsiteltäväkseen valmistelemattoman-
kin asian, jos sitä kannattaa yli puolet läsnäolijoista.  

 
Työsuojelujaoston muodostavat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Jaoston 
puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. Jaosto voi tarpeen mukaan käyttää lisäk-
si asiantuntijoita valmistelutyössään ja kutsuu tarvittaessa työsuojelujaoston kokouk-
seen. Jaosto kokoontuu tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. 
Sisäisestä tehtäväjaostaan päättää työsuojelujaosto. 

 
 
 



 6 

 
 
 
2.4 Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 
 
 Työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat: 

a. työntekijöiden ja viranhaltijoiden fyysistä ja henkistä turvallisuutta ja 
terveyttä koskevat seikat kuten tapaturmavaarat ja niiden torjunta, 
työn ergonomia, väkivallan uhka ja sen torjunta sekä työn henkinen 
kuormittavuus  

b. työnantajan käyttämät työn ja työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin 
periaatteet ja menetelmät sekä riskien arvioinnissa ja työterveyshuollon 
työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja 
terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat 

c. työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät kehittämistavoitteet ja   
-ohjelmat 

d. olennaiset muutokset töiden järjestelyissä ja työmenetelmissä 
e. työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvallisuut-

ta ja terveysvaikutuksia kuvaavat seurantatiedot kuten sattuneet tapa-
turmat, vaaratilanteet, väkivalta ja sen uhkatilanteet, ammattitaudit ja 
työperäiset sairaudet sekä toimenpiteet näiden tilanteiden ennalta eh-
käisemiseksi 

f. työterveyshuollon toiminnan valmistelu ja toteutus kuten työterveys-
huollon toimintasuunnitelma ja sen toteutus ja vaikutusten arviointi. 

g. hoitoonohjauksen pelisäännöt 
h. vajaakykyisten työntekoon liittyvä ohjeisto 
i. turvallisuusohjeistot (palo- ja pelastusohjeistot, ensiapuohjeisto jne.) 
 
Yksittäisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat käsitellään  
asianomaisen esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan kesken. 
 
Tärkein henkilöstötalouden tilaa selvittävä henkilöstöraportti valmistellaan vuosittain 
 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Henkilöstöraportti toimii johtamisen 
ja henkilöstösuunnittelun apuvälineenä. Raportti sisältää henkilöstöä kuvaavia tun-
nuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja henkilöstöta-
louden kustannuksista. Pohjatiedot kerätään Pegasos-henkilöstöhallintaohjelmasta, 
kirjanpidosta, työterveyshuollon toimintakertomuksesta, erilaisista yksittäisistä ra-
porteista sekä asiakirjoista ja muistioista. Raportti kootaan Kuntaliiton suosituksen 
pohjalta, joten se on vertailukelpoinen myös valtakunnallisiin kunta-alan keskiarvoi-
hin. Henkilöstöraportin johtopäätöksiä käsitellään yhteistoimintajärjestelmässä.  
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään myös tulevalle toimintakaudelle. 
Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli voi-
maan 1.1.2015. Laissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, us-
konnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai 
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellos-
ta ja sukupuolten välisestä tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten vä-
lisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1985). 



 7 

 

3. Työterveyshuolto 
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan, Kokemäen ja Nakki-

lan henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastaa yhtymän oma työterveyshuolto 

sekä työterveyshuollon henkilöstön osalta heidän työterveyshuollon palveluistaan 

Terveystalon työterveyshuolto Harjavallassa.  

Eurajoen terveysasema toimii ulkoistettuna ja henkilöstö kuuluu Attendo Medonen 
työterveyshuollon piiriin.  
 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2015-2019, jota päivitetään 
vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan tavoit-
teet ja toteuttamisperiaatteet. Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat 
yhteistyön lisääminen työpaikan ja työterveyshuollon välillä, työntekijöiden työ- ja 
toimintakyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy, työkykyä uhkaavien teki-
jöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen sekä luoda ter-
veelliset työtavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön 
kanssa. 
 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä työterveyshuollon ja 
työsuojeluorganisaation kanssa ja käsitellään työsuojelujaoston kokouksessa, joka 
myös seuraa suunnitelman toteutumista. Suunnitelma julkaistaan intranetissä. Toi-
mintasuunnitelmassa määritellään vuosittaiset työpaikkaselvityskohteet ja näistä 
työterveyshuollon laatimista työpaikkaselvityksistä saadaan tietoja työn ja työolojen 
aiheuttamista terveysvaaroista.  

 

Työpaikkaselvitykset tehdään yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa ja niillä täy-
dennetään työpaikan riskinarviointeja. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työ-
suojelujaoston kokouksiin ja työsuojelutarkastuksiin työpaikalla.  

  
Työpaikkaselvitys tehdään aina, kun siihen ilmenee tarvetta, kuitenkin vähintään 5 
vuoden välein. Ennen työpaikkakäyntiä tehdään työpaikkaselvityksen esikysely. Työ-
yhteisön kanssa keskustellaan kyselyn tuloksista ja käynnin yhteydessä tehdyistä ha-
vainnoista. Työfysioterapeutti tekee ergonomisia työpistekäyntejä uusille työnteki-
jöille, työpisteitä suunniteltaessa, työpisteiden vaihtuessa, tuki- ja liikunta-
elinvaivojen antaessa aihetta sekä erityistyölasien tarvetta arvioitaessa.  
 
Kuntayhtymän työterveyshuolto käsittää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että 
sairaanhoidon. Tarpeen mukaan työterveyshuolto antaa hoitoonohjausta äkillisesti 
sairastuneelle työntekijälle. Ammattitautiepäilyt ohjataan myös työterveyshuollon 
palvelujen piiriin. 
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4. Yksityiskohtaiset painotukset työsuojelun toteutuksessa 

  
Työolojen kehittäminen vaatii sekä työnantajan että henkilöstön välistä tiivistä yh-
teistyötä ja panostusta. Työpaikan hyvinvointiin ja tulokselliseen työskentelyyn vai-
kuttavat, miten hyvin työt ja työolot on suunniteltu ja miten terveellinen ja turvalli-
nen työyhteisö on. Toiminnan tuloksen kannalta erityisen tärkeää on henkilöstön laa-
ja-alainen ammattitaito.  

 
Työsuojelu yhdessä työterveyshuollon kanssa tukee henkilöstön työkykyä mm. ikä ja 
tules-vaivoissa erilaisilla toimintatavoilla, esim. kuntoutukset (Kiila). 
 
Savuton terveyskeskus –suositus  virallistettiin toimintaohjeelliseksi keväällä 2014. 
Päihdeohjelma päivitettiin vuonna 2016. 
 
Johtamisen kehittämisessä korostetaan esimiesten avainroolia henkilöstön työkyvyn 
ylläpitämisessä, sitouttamisessa ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä muutosti-
lanteissa. 

 
Työhön tulevan tai työtehtäviä vaihtavan henkilön työtehtäviin perehdyttämisestä 
huolehtiminen on esimiehen vastuulla. Perehdyttämiseen on saatavilla intrasta kun-
tayhtymän yleiset yhteiset perehdytysohjeet sekä lisäksi on yksikkökohtaisia pereh-
dytysohjeita. 
 
Esimiesten on huolehdittava, että työntekijä/viranhaltija saa toiminnan edellyttämän 
ensiapukoulutuksen. Ylläpitävästä ensiapukoulutuksesta tulee huolehtia 3 - 5 vuoden 
välein. 
 
Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen periaatteet on määritelty kuntayhtymän viestintä-
ohjeistossa, joka on hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 17.6.2009/ 78 §. Oh-
jeiston juurruttamisessa on työyksikköjen esimiehillä keskeinen vastuu. Työsuojelu-
organisaatio huolehtii osaltaan työsuojeluun liittyvästä tiedottamisesta. 
 
Kuntayhtymässä on erillinen ohje ”Työsuojelun ongelmatilanteiden käsittelykaavio”, 
josta työntekijä näkee, mihin tahoon ottaa yhteyttä eri asioissa. Ohje löytyy in-
tranetista Perehdytys-sivuilta. 
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5. Työolojen seuranta 
 

Työsuojelu on jatkuvaa toimintaa kuntayhtymän kaikissa toimipisteissä ja toiminnois-
sa. Työsuojeluorganisaatio seuraa toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista. Talo-
ustoimisto tuottaa arvioinnin tueksi tilastotietoa mm. sairauspoissaoloista, työtapa-
turmista ja kuntoutuksesta. Toimintaohjelman sisällön tarkistamisesta ja uudelleen 
arvioinnista on vastuussa työsuojeluorganisaatio.  
 
Työsuojelun riskikartoitukset toteutetaan joka viides vuosi, viimeksi tehty vuonna 
2015. Lisäksi työterveyshuolto suorittaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
mukaisesti työpaikkaselvityksiä ja suunnattuja terveystarkastuksia ikäryhmä- ja mää-
räaikaistarkastuksin. Työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja ilmoittamiseen / ennalta-
ehkäisemiseen on käytössä Haipro-turvallisuusilmoitukset –järjestelmä. 
 
Työsuojelujaoston toimintaan kuuluvat myös säännölliset työsuojelukierrokset terve-
ysasemilla, jolloin kiinnitetään huomiota esille nouseviin työsuojelu- ja työturvalli-
suusasioihin, mm. kemikaalimerkinnät ja tietoisuus ovat yhtenä aiheena tällä toimin-
takaudella. 

 
Ajankohtaisia koulutusaiheita terveydenhuoltoalalla ovat olleet aggressiivisen asiak-
kaan kohtaaminen -koulutukset, joita aiotaan jatkaa tulevinakin vuosina. Samoin pa-
lo- ja pelastussuunnitelmiin liittyvää koulutusta jatketaan vuositasolla toimipaikoit-
tain. Liikenneturvallisuuteen halutaan myös panostaa. Viikkotiedotteisiin lisätään 
tarvittaessa Työsuojelu tiedottaa -osio, jossa voidaan viestiä ajankohtaisista asioista. 
 
 
 
 
 

 

6. Työsuojelutoimenpiteiden resurssointi 
 

Työnantaja vapauttaa tarpeen mukaan työsuojeluvaltuutetun säännöllisistä tehtävis-
tään hoitamaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Vapaus koskee kohtuullista aikaa (8 
tuntia / 6 viikon jaksossa), jonka valtuutettu tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävi-
en hoitamiseen. Työsuojeluvaltuutetulle annettu vapautus otetaan huomioon töiden 
järjestelyissä. 
 
Vuosittaisissa talousarvioissa varataan toiminnan kannalta tarpeelliset määrärahat 
riskikartoitusten sekä tarvittavien selvitysten tekemiseen. Paikallisen yhteistoiminnan 
määrärahat kokonaisuudessaan sisältyvät luottamuselinhallinnon määrärahoihin. 
 
 


