AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI

Tehtäväkortti

TYÖTURVALLISUUS:
PEREHTYMINEN TYÖHÖN
A M M AT I N T Y Ö K Y K Y VA L M I U D E T

Perustiedot
Nimi							Ryhmä

												

FAKTA
Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä
aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.
Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle
riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin
ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.
Työturvallisuus on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia. Myös työntekijän tulee olla aktiivinen ja huolehtia
työturvallisuudesta työpaikalla. Työntekijöiden on noudatettava annettuja työ- ja toimintaohjeita. Työturvallisuus ei
vaadi suuria ponnisteluja vaan koko työyhteisön työturvallisuus rakentuu työntekijöiden tekemistä pienistä valinnoista.
Esimerkkejä pienistä valinnoista:
• Noudatat annettuja ohjeita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja
• Pidät työpisteesi ja työtilat siistinä
• Käytät työssä tarvittavia suojaimia
• Ilmoitat mahdollisista ongelmista, puutteista ja epäkohdista
• Noudatat työn ja olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuutta.
• Käytät työvälineitä ja laitteita asianmukaisella tavalla.
• Huolehdit riittävästä tauotuksesta ja vireystilasi ylläpitämisestä
• Huolehdit niin omasta kuin myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Tehtävät
Arvioi seuraavia oman opiskelusi kannalta esim. työsalissa tai työssäoppimispaikalla. Merkitse rasti oikeaan vaihtoehtoon. Vastaa sen jälkeen kysymyksiin.
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Perehdytys työtehtävään, tiloihin ja työvälineisiin

□□ on perehdytetty
□□ perehdytys ollut puutteellinen tai suppea
□□ ei ole perehdytetty

Perehdytys henkilösuojainten käyttöön, muihin suojavälineisiin,

□□ on perehdytetty
□□ perehdytys ollut puutteellinen tai suppea
□□ ei ole perehdytetty

Henkilösuojaimet (esim. kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit): arvioidaan vaan niissä töissä, joissa niitä tarvitaan

□□ Henkilösuojaimet ovat saatavilla ja niiden käyttöön on opastettu
□□ Henkilösuojaimet ovat saatavilla, mutta käytön opastus on puutteellista
□□ Henkilösuojaimet ovat kunnossa ja toimivat
□□ Henkilösuojaimet ovat epäkunnossa ja toimimattomat
□□ Käytän henkilösuojaimia
□□ En käytä henkilösuojaimia

Perehdytys työhön liittyviin mahdollisiin haitta- ja vaaratekijöihin sekä niiden torjuntaan

□□ on perehdytetty
□□ perehdytys ollut puutteellinen tai suppea
□□ ei ole perehdytetty

Toimitko yleensä työturvallisuutta edistävästi?

□□ Kyllä
□□ En aina
□□ En

Mieti vastauksia, mitä voisit tehdä toisin? Miten voisit tehdä myös itse ongelmien tai puutteiden korjaamiseksi?
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Valitse yksi työtehtävä tai työvaihe omalta ammattialaltasi ja kuvaile, kuinka suoritat sen turvallisesti ja sujuvasti?

													

													

													

Miten perehdyttäisit uuden työntekijän omiin työtehtäviisi? Mihin asioihin antaisit hänelle ohjeita? Mitä kertoisit ja mitä
hänelle näyttäisit? Kirjoita viisi mielestäsi tärkeintä asiaa:

1. 													

2. 													

3. 													

4. 													

5. 													

Lähde: Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos
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