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YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA  

 

1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE JA VASTUU 

Työsuojeluohjelman tarkoitus ja tavoite 

 

Työsuojelun toimintaohjelmassa asetetaan toimintaperiaatteet ja määritellään kunnan 

työsuojelun yleiset toimintalinjat, periaatteet ja tavoitteet sekä työsuojeluvastuut ja – 

tehtävät 

 

Työturvallisuuslaki 738/2002 tuli voimaan 1.1.2003. Lain mukaan: ”Työnantajalla on oltava 

turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi 

tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja 

työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset.” 

 

Lain turvallisuuspoliittisena lähtökohtana ja tavoitteena on työpaikan oma-aloitteinen 

turvallisuuden hallinta, jonka avulla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden 

työkykyä voidaan tehokkaimmin edistää ja ylläpitää. Turvallisuuden parantaminen ja 

ylläpito on koko organisaation tehtävä.  

 

Työsuojelun tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia sekä poistaa työolojen haittoja. Henkilöstön työssä jaksamiseen on erityisesti 

kiinnitettävä huomiota. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on esimiesten tärkeimpiä 

tehtäviä. Työsuojelutoiminnan tavoitteista huolehtivat työnantaja ja työntekijät yhteistyössä. 

 

Työsuojelu vaatii toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti, on tunnettava työpaikan työolojen 

nykytila: työviihtyvyys, työilmapiiri, ergonomia ja fyysinen työympäristö, työkykyyn 

vaikuttavat tekijät. 

 

Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyy myös työterveyshuolto, Toimintaohjelma käsitellään 

yhteistyötoimikunnassa, kunnan johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa. Tämä sitouttaa 

johdon ja henkilöstön toimintaohjelman toteuttamiseen.  

 

Työsuojeluvastuu 

 

Työpaikan työsuojelu on osa jokapäiväistä työelämää. Ypäjän kunnan jokaisella työyhteisön 

jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työsuojelun toteuttamisesta. Työnantajalla on 

kokonaisvastuu työsuojelusta. Työnantajaa edustaa työpaikalla esimies, jolla on myös 

tiedotusvastuu työsuojelukysymyksistä. 
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2. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 

Työsuojelutoimikunta ja tehtävät työsuojelussa 

 

Ypäjän kunnan työsuojelutoimikunta toimii työsuojelun valvontalain ja –asetuksen sekä 

kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksen tarkoittamana toimikuntana. 

Työsuojelutoimikunnan jäseninä ovat vaaleilla valitut työsuojeluvaltuutetut, ensimmäiset 

varavaltuutetut sekä nimetty työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikön ja -valtuutettujen 

tehtävänä on toimia käytännön työsuojelun valmisteluelimenä, joka hoitaa ns. 

työsuojelutoimintaan kuuluvat juoksevat asiat. 

 

Työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on neljä kalenterivuotta.  

 

              

      2.1.1 Tehtävät 

 

    Laatii:  

• Vuosittaisen toimintasuunnitelman ja ottaa suunnitelmissaan 

huomioon työsuojelun toimintaohjelman. 

  

  Käsittelee: 

• Työolojen tilaa ja kehitystä sekä tekee kehittämisehdotuksia 

työnantajalle. 

• Työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteutumista ja seurantaa. 

• Työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä. 

• Työpaikan sisäisen työsuojelutarkastuksen tarvetta ja tekee sitä 

koskevia ehdotuksia. 

• Työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työoloja koskevia 

suunnitelmia sekä antaa niistä lausuntoja ja seuraa niiden 

toteutumista. 

• Työterveyshuollon toimeenpanoa. 

• Työsuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla. 

Tekee esityksiä: 

• Työterveyshuollon kehittämisestä 

• Työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen 

järjestämiseksi. 

 

Osallistuu: 

• Työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla. 

Työsuojelupäällikkö  

 

Ypäjän kunnassa on nimetty työpaikan työsuojelupäälliköksi Jouko Käkönen. 
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2.2.1 Tehtävät 

 

Perehtyy: 

 

• Työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja –ohjeisiin 

• Työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan oloihin ja 

seuraa niiden kehitystä ja ryhtyy toimiin havaitsemansa epäkohdan tai 

puutteen korjaamiseksi. 

 

Osallistuu: 

 

• Työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun 

• Työsuojelutarkastuksiin ja – tutkimuksiin 

• Työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla. 

 

Huolehtii: 

 

• Työsuojelumääräyksiä ja –ohjeita koskevan tarpeellisen tiedon 

välittämisestä työnantajalle, esimiehille ja työntekijöille. 

• Työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien käyttöönotto- ja 

kunnossapitotarkastusten teettämisestä. 

• Työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan 

järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä 

 

Tekee esityksiä työnantajalle: 

 

• Ensiaputoiminnasta ja –koulutuksen järjestämisestä 

• Työsuojeluun liittyvästä työnopastuksesta, koulutuksesta ja 

tiedotuksesta. 

• Tutkimuksen järjestämisestä työpaikalla sattuneen tapaturman tai 

havaitun tapaturmavaaran tai työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien 

sairauksien johdosta 
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Työsuojeluvaltuutetut 

 

Työsuojeluvaltuutetut kaudella 2018 – 31.12.2021. Ypäjän kunnan työntekijä muutosten 

johdosta työsuojeluhenkilöstön kokoonpanoa on täydennetty vaalitoimikunnan kokouksessa 

7.8.2020. 

 

 Työntekijät  

 Työsuojeluasianhoitaja  Tanja Jussila, koulutoimi, 1.1.-20 alkaen 

Varatyösuojeluasianhoitaja Miia Rusanen, puhtauspalvelu, 7.8.-20           

alkaen 

  

 Toimihenkilöt 

Työsuojeluvaltuutettu  Helena Koskela, päiväkoti, 1.1.-20 alkaen 

 Varatyösuojeluasianhoitaja Liisa Taimen, koulutoimi 7.8.-20 alkaen 

  

  

2.3.1 Tehtävät 

 

Perehtyy: 

 

• Työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja –ohjeisiin 

• Työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan oloihin ja 

seuraa niiden kehitystä sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja 

epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa 

työsuojeluviranomaiselle. 

 

Osallistuu: 

 

• Työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun työpaikalla 

sovittavalla tavalla 

• Tarvittaessa työsuojelutarkastuksiin ja – tutkimuksiin 

• Tarvittaessa tutkimukseen, joka on toimeenpantu työpaikalla 

sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran tai työpaikalla 

ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta 

• Työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla. 

• Työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojeluyhteistoiminnan 

kehittämiseen. 
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3. TYÖSUOJELUN TOIMINTAVERKOSTO 

 

Työsuojelu on eri toimijoiden kokonaisvaltaista toimintaa. Toimijoina ovat työpaikan linja- ja 

työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto, työpaikan ulkopuoliset asiantuntijat kuten työsuojelu- 

ja muut viranomaiset, vakuutuslaitokset, työsuojelututkimus, -rahoitus, -koulutus ja –tiedotus 

sekä yksittäiset asiantuntijat.   
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Esimiehen työsuojeluvastuu perustuu hänen päätöksenteko- ja toimivaltuuksiinsa ja pohjautuu 

työturvallisuuslakiin. Vastuualueita voidaan kuvata yleisesti seuraavasti: 

 

 

Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien vastuulla on: 

• Aineelliset edellytykset kuten tuotantovälineiden ja –tilojen turvallisuus, joista on 

huolehdittava jo suunnittelu- ja investointipäätösten yhteydessä. 

• Toiminnalliset edellytykset kuten riittävän pätevien esimiesten valinta ja selkeän tehtäväjaon 

vahvistaminen ja yleisvalvonta.  

 

 

Osastopäällikön vastuulla on: 

• Turvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta. 

• Laitehankinnat ja laitteiston kunnon valvonta 

• Työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edellytysten valvonta. 

• Tarpeellisten esitysten tekeminen ylemmälle johdolle 

 

 

Työyhteisön esimiehen/ esimiehen vastuulla on: 

• Koneiden ja laitteiden kunnon valvonta 

• Turvallisten työmenetelmien ja henkilösuojainten käytön valvonta 

• Työnopastus 

 

 

Työntekijöiden velvollisuutena on: 

• Ohjeiden ja määräysten noudattaminen 

• Varovaisuuden noudattaminen 

• Omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen 

• Vaaroista ilmoittaminen 

• Suojeluvälineiden puutteista ja vioista ilmoittaminen 

• Suojeluvälineiden käyttö 
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Työsuojelun viranomaistoiminta  

 

Työsuojelun viranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto. Työsuojeluviranomaisten toiminta keskittyy työtapaturmien torjuntaan, 

henkiseen hyvinvointiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto vastaa mm. työsuojelulainsäädännön ja 

kansallisen työsuojelupolitiikan valmistelusta. Lisäksi se ohjaa aluehallintovirastoja. Se myös 

valmistaa ja myy työsuojelujulkaisuja. 

 

Aluehallintovirastot neuvovat työnantajia, miten työpaikalla voidaan hoitaa työsuojeluasioita 

omatoimisesti ja miten työsuojeluasiat ovat yhdistettävissä työpaikan muihin 

toimintajärjestelmiin. Toisaalta ne valvovat säännösten noudattamista työsuojelutarkastuksin ja 

tarvittavin pakkokeinoin. Ypäjän kunta kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 

vastuualueen piiriin. 

 

4. TYÖOLOSUHTEIDEN, TYÖTAPOJEN JA TYÖYHTEISÖN TILAN SEURANTA 

 

Työolojen seuranta kuuluu kaikille kunnan palveluksessa oleville, mutta erityisesti esimiehille. 

 

Työntekijöiden on ilmoitettava havaitsemistaan vioista sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä 

uhkaavista vaaroista vastuussa oleville esimiehille ja työsuojelupäällikölle. Esimiesten on 

esitettävä kirjallinen vastaus siitä, mihin toimiin ja missä aikataulussa ilmoituksen johdosta 

ryhdytään. Eri osastojen tai esimiesten väliset selvitykset ja vastaukset toimitetaan kirjallisena. 

 

Kaikkiin kunnan kiinteistöihin nimetään kiinteistöjen vastuuhenkilöt, joiden on huolehdittava, 

että kosteusvaurioista ja muista työpaikan turvallisuutta vaarantavista asioista tehdään 

välittömästi kirjalliset ilmoitukset kiinteistön esimiehelle, tekniselle osastolle ja 

työsuojelupäällikölle. 

 

Henkisen työsuojelun tavoitteena on edistää yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisön 

hyvinvointia. Henkistä jaksamista tuetaan mm. varmistamalla työyhteisön sisäisen tiedonkulun 

toimivuus. 

 

5. TYÖTERVEYSHUOLTO 

 

Työterveyslaki (1383/2001) tuli voimaan 1.1.2003. Lain tarkoituksena on työnantajan, 

työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn 

ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran 

erivaiheissa. 

 

Työterveyshuollon yksityiskohtainen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 – 2021 on tämän 

asiakirjan liitteenä 1. 
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6. HENKILÖSTÖN OPETUS JA PEREHDYTTÄMINEN 

 

Uusille työntekijöille on annettava ennen työn aloittamista tiedot työpaikasta ja sen 

toimintatavoista työsuojelu ja työsuhdeasioissa. Omaan työhön liittyvät vaarat ja haitat sekä 

niiden välttämiseksi tarvittavat toimet selvitetään niin, että työntekijät pystyvät saamiensa 

ohjeiden ja tietojen perusteella työskentelemään turvallisesti ja terveellisesti sekä tunnistaa 

työhön liittyvät riskit. 

 

Jokainen työyhteisö laatii oman perehdyttämiskansion ja huolehtii niiden ajan tasalla 

pysymisestä. 

 

7. TYÖTAPATURMIEN, AMMATTITAUTIEN JA VAARATILANTEIDEN 

TUTKINTA 

 

Työtapaturmat ja ammattitaudit tutkitaan työterveyshuollossa ja sieltä ohjataan tarvittaessa 

jatkotutkimuksiin. Lisäksi selvitetään niihin johtaneet syyt. 

 

Tutkinta suoritetaan työsuojelupäällikön johdolla yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja 

henkilöstön kanssa. Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita esiin tulleiden ongelmien syiden 

selvittämisessä ja ratkaisemisessa. 

 

8. MUUTOS- JA UUDISRAKENTAMINEN, TYÖMENETELMIEN MUUTOKSET 

 

Työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon työtiloja 

suunniteltaessa ja uudistettaessa, hankittaessa työvälineitä ja kalusteita sekä muissa työoloihin 

vaikuttavissa muutostilanteissa. Ensiarvoisen tärkeää on valmistella näitä asioita käyttäjien 

kanssa.  

 

9. TOIMINTA TULIPALO- JA MUISSA HÄTÄTILANTEISSA 

 

Jokainen työyhteisö ja laitokset velvoitetaan laatimaan oma turvallisuussuunnitelma, jonka 

toimivuutta testataan vuosittain yksiköittäin. 

 

Turvallisuussuunnitelmassa on esitetty ne toimenpiteet, joita on varauduttu noudattamaan, on 

esitetty ne toimenpiteet, joita on varauduttu noudattamaan hätä- ja onnettomuustilanteissa, joita 

voivat olla tulipalot, pitkäaikaiset sähkökatkokset, ym. 

 

10.  HÄIRINTÄ 

 

Työturvallisuuslain (738/2002) 28 §:n mukaan ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa 

hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, 

työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin 

epäkohdan poistamiseksi.”  

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2011 käyttöön otettavaksi Ypäjän kunnan toimintaohjeen 

ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja sovitteluun. 

 

Tehokas tapa lopettaa häirintä on kertoa häiritsijälle selkeästi, miltä hänen käyttäytymisensä 

tuntuu, ja pyytää häntä lopettamaan. Mikäli häiritty ei voi tai ei halua itse ottaa yhteyttä 

häiritsijään tai jos häirintä jatkuu kielloista huolimatta, tulee asiasta ilmoittaa lähimmälle 

esimiehelle. Häirintä pyritään ensisijaisesti selvittämään asianomaisessa yksikössä. Tarvittaessa 
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ja jos häiritty tuntee epävarmuutta toimia yksin, apuna voi käyttää työterveyshuoltoa, 

työsuojeluhenkilöstöä tai luottamusmiestä. 

 

11. TYÖSTRESSI JA TYÖUUPUMUS 

 

Työstressi ilmentää ratkaisematonta ristiriitaa työntekijän ja työn välisessä suhteessa. 

Työstressin taustalta löytyy yleensä työjärjestelyissä vakavia ongelmia, joihin ei ole löydetty 

toimivia ratkaisuja. Pitkään jatkuessaan työstressi voi johtaa työuupumukseen, joka on vakava, 

työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä. Se on häiriö, jolle on ominaista kokonaisvaltainen 

väsymys, kyyniseksi muuttunut asenne työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. 

Uupumuksen seurauksena suoriutuminen työssä heikkenee, mikä edelleen vahvistaa stressin 

kokemista. 

 

Työssä kuormittumiseen vaikuttavat työntekijän päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuudet, 

työn vaatimukset, työyhteisön piirteet ja ulkoinen työympäristö. Henkinen kuormittuminen 

lisääntyy työn vaatimusten kasvaessa ja päätöksentekomahdollisuuksien kaventuessa. Työn 

henkinen kuormittavuus voi liittyä mm. työtahtiin, kiireeseen, työn henkiseen raskauteen, työn 

sisältöön (laatu, määrä, vastuu), ammattitaitoon, osaamiseen, oppimismahdollisuuksiin, 

vaikuttamismahdollisuuksiin, työyhteisön toimintatapoihin, yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutukseen, yksilön ominaisuuksiin, yhteiskunnallisiin tekijöihin. 

 

Työturvallisuuslain 25 §:n selvittämisvelvoite koskee niin yksilön kuin työyhteisönkin 

kuormittuneisuutta. kun työntekijä ilmaisee omassa jaksamisessaan ongelmia, tulee työnantajan 

suhtautua asiaan vakavasti. Kuormittuneisuudesta voi kertoa työntekijöiden ilmaisemat asiat, 

poissaolot, vaihtuvuus, erilaisten työyhteisön hyvinvointia kuvaavien kyselyiden antamat 

tulokset (esim. ilmapiirikyselyt). Aloite kuormittuneisuuden selvittämiseen voi tulla yksilön, 

työyhteisön, työnantajan, työsuojeluhenkilöstön, työterveyshuollon tai työsuojeluviranomaisen 

taholta. 

 

Ensisijaisesti yhteyttä kannattaa ottaa työterveyshuoltoon, joka on asiantuntija työn 

kuormittavuuden selvittämisessä ja arvioinnissa.  

 

Yksilöllisen työkuormituksen arvioinnissa ja selvittämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa 

on tärkeää. Työntekijät eivät aina ole valmiita asioista avoimesti keskustelemaan yhdessä, 

jolloin toimintamahdollisuus tilanteen korjaamiseksi voi hankaloitua. Tämän vuoksi on tärkeää 

ylläpitää työpaikalla avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Esimiestyö ja vaikeiden asioiden 

puheeksi ottamisen taidot korostuvat tällaisissa tilanteissa entisestään. 

 

Selvityksen ja arvioinnin tekemisen jälkeen alkaa kaikkein tärkein vaihe. Tulokset pitää 

analysoida ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet esiin tulleiden asioiden korjaamiseksi. 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa korjaamaan työhyvinvointia uhkaavat tekijät ja myös 

seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tarvittavia toimenpiteitä voi olla esimerkiksi:  

Esimiestyön parantaminen, kehityskeskustelujen käyminen  

Työyhteisön pelisäännöistä sopiminen, tiedon kulun parantaminen  

Työnohjaus  

Työmäärään puuttuminen  

Työtehtävien muuttaminen  

Työtapoihin vaikuttaminen  

Töiden priorisointi  

Työnjaosta sopiminen 
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Säännöllisten työpaikkapalavereiden pitäminen  

Koulutuksen järjestäminen jne. 

 

12. RISKIEN ARVIOINTI 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuus on selvittää työpaikalla esiintyvät vaarat ja 

poistaa ne. Jos vaaroja ei voida poistaa, tulee arvioida niiden merkitys työntekijöiden 

turvallisuudelle ja terveydelle. 

 

13. VAARATILANTEET (Läheltäpiti-tilanteet) 

 

Vaaratilanteiden raportoinnin ja käsittelyn työpaikoilla on todettu parantavan merkittävästi 

työturvallisuutta ja auttavan kohdistamaan työturvallisuus toimenpiteitä oikeisiin 

toimenpiteisiin. Vakiokäytännöksi on otettu vaaratilanteiden (läheltäpiti-tilanteiden) raportointi 

ja käsittely. Menettelyllä ei haeta syyllisiä vaan etsitään syitä ja keinoja tilanteiden 

ehkäisemiseksi. 

Raportointi ja käsittely toteutetaan siellä missä työtkin tehdään, eli luonnollisissa työyksiköissä. 

Kun havaitaan vaaratilanne, raportoidaan siitä esimiehelle ja edelleen työsuojelupäällikölle. 

 

14. KOULUTUS 

 

Henkilöstöhallinnon osamäärärahassa varaudutaan vuosittain työsuojeluhenkilöstön ja 

henkilöstön yleiseen työsuojelukoulutukseen. 

 

15. KEHITTÄMISKOHTEET JA – TAVOITTEET 

 

Läheltäpiti- tilanteiden raportointikäytäntö koko kunnan henkilöstön kattavaksi. 

Työtapaturmia 0 kpl. 

 

16. OHJELMAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA PÄIVITYS 

 

Toimintaohjelmaa tarvittaessa päivitetään vuosittain. 

 

Toimintaohjelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa, yhteistyötoimikunnassa ja 

kunnanhallitus vahvistaa sen noudatettavaksi. 

 

Työsuojeluorganisaation yhteistyökumppaneita ovat Työturvallisuuskeskus ja Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue, joilta saa ohjeita ja neuvoja tarvittaessa. 

 

Työsuojelutoimikunta kokoontuu keskustelemaan ajankohtaisista työsuojeluasioista tarpeen 

mukaan kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
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