Turvallisesti työssä
TURVALLISUUSOHJEITA MAAHANMUUTTAJILLE TYÖHARJOITTELUUN

Työtapaturma tarkoittaa onnettomuutta
työpaikalla: esimerkiksi kaadutaan, liukastutaan, kompastutaan, pudotaan, saadaan isku
koneesta. Seurauksena voi olla vakava vammautuminen. Työtapaturmat aiheuttavat suuria
kustannuksia.
Paljon tapahtuu myös läheltä piti -tilanteita,
tapahtuu melkein työtapaturma.
Joka päivä, eri puolilla maailmaa, kuolee työpaikalla 7700 ihmistä työtapaturmissa tai menehtyy
työperäiseen sairauteen.
Vuoden aikana kuolee koko maailmassa 380000
ihmistä työtapaturmissa; Euroopassa 11000 ja
Suomessa 30 ihmistä.
Työtapaturman syy on tavallisesti kiire, huolimattomuus, osaamattomuus, väärät työtavat, huono
asenne, välinpitämättömyys, turha riskinotto.
Vaarallisimmat työpaikat ovat rakennus-ja metallialalla.
Jokainen voi työpaikalla vaikuttaa siihen, ettei
tapahdu työtapaturmia.

Monta vaaraa työssä
•
melu, tärinä, säteily
•
vialliset koneet ja laitteet
•
sähkö, tuli, kuumuus ja kemikaalit.
•
kuorman (=taakan) alle jääminen
Monessa työpaikassa työntekijällä täytyy olla
työturvallisuuskortti. Kortin saa, kun suorittaa
työturvallisuuskoulutuksen.

Mitä on työturvallisuus?
Huolellisuus, ammattitaito, suunnittelu, työn
vaarojen ennakoiminen, koulutus, informaatio,
vastuu, perehdytys, turvallisuusmääräysten noudattaminen, itsestä ja työkaverista välittäminen.
Työpaikan turvallisuus kertoo toiminnan hyvästä
laadusta: ei tapaturmia, ei työperäisiä sairauksia
(=ammattitauteja).
Jokainen on vastuussa työpaikan turvallisuudesta. Tavoitteena on 0 tapaturmaa.

Uusi työntekijä tarvitsee
perehdytyksen
Perehdytys on opastusta ja informaation
antamista.
Työnantajan täytyy perehdyttää uusi työntekijä
työpaikan sääntöihin ja turvallisuuteen.
Uudelle työntekijälle kerrotaan mm. seuraavat
asiat:
•
henkilönsuojainten käyttö
•
liikkuminen työpaikalla
•
alueen erityisolosuhteet
•
henkilöstötilat
•
yhteyshenkilöt
•
luvanvaraiset työt
•
jätteiden käsittely ja
•
toiminta hätätilanteessa.
Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu
ovat työpaikan turvallisuusasioiden tuntijoita.
Heiltä saa apua ja neuvoja.
Suomalaisella työpaikalla ei saa käyttää ja
pitää mukana alkoholia ja huumeita.
Seksuaalinen ahdistelu on rikos. Siihen ei saa
syyllistyä työnantaja eikä työntekijä.

Työntekijän velvollisuudet
Sinun täytyy
•
huolehtia omasta ja työkaverin turvallisuudesta.
•
ilmoittaa kaikista vaaratilanteista työnantajalle, myös läheltä piti -tilanteista.
•
varoittaa muita vaarasta.
•
käyttää henkilönsuojaimia.
•
tuntea koneiden turvalaitteet ja turvajärjestelmät.
Kysy aina, jos olet epävarma, miten jokin työ
tehdään tai konetta käytetään.
Työpaikan täytyy olla siisti ja tavaroiden järjestyksessä.
Sinä voit kieltäytyä vakavaa vaaraa aiheuttavasta työstä.
Älä myöhästy töistä!

Käytä henkilönsuojaimia!
•
•
•
•
•
•
•
•

turvakengät
suojalasit
kuulosuojaimet
hitsausmaski
suojakäsineet
hengityssuojain
kypärä
turvavaljaat

Luvanvaraiset työ
Luvanvarainen työ tarkoittaa, että sinun täytyy
saada kirjallinen lupa työn tekemiseen.
Luvanvaraisia töitä ovat
•
tulityö ja kattotulityö
•
säiliö-ja putkityö (työ ahtaassa tilassa)
•
nosturin käyttö
•
trukin käyttö
•
sähkötyö
•
asbestityö.

Työkalut, koneet ja laitteet
Älä käytä rikkinäisiä työkaluja ja koneita.
Käytä aina oikeanlaista työkalua työssäsi.
Koneessa täytyy olla CE-merkintä.
Koneen suojat täytyy olla paikallaan.
Tarkista, että sähköjohdot ja liitokset ovat ehjät.
Katso, missä on Hätä seis –painike (STOP).
Koneet aiheuttavat kovaa melua ja vaaraa myös
silmille
– käytä kuulonsuojaimia ja suojaa silmät suojalaseilla.

Nostotyöt
Taakan (=kuorma, tavarat) nostaminen ja
siirtäminen on aina vaarallista.
Varoita muita nostosta.
Älä ole taakan alla.
Anna oikeat käsimerkit taakan nostajalle,
opiskele käsimerkit.
Henkilöitä saa nostaa vain henkilönnostimella.
Turvavaljaita täytyy käyttää myös henkilönnostimissa.
Trukin ja henkilönnostimen käyttäjällä täytyy
olla työnantajan kirjallinen lupa.

Tikkaat, telineet, kuilut, aukot
Kuilut ja aukot täytyy suojata ja merkitä.
Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelytasona.
A-tikkaita voi käyttää työskentelytasona, jos
seisoo niillä alle metrin korkeudessa.
Telineet täytyy tarkastaa ennen niiden käyttöä.
Telineessä täytyy olla telinekortti, jossa kerrotaan
telineen tekniset tiedot ja tarkastustiedot.
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