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Rajaus
Tässä keskitytään tekemisen turvallisuuteen, ei
niinkään juridisten velvoitteiden todentamiseen
Juridiikan kannalta on oleellista, että kaikesta
tekemisestä jää jälki. Siksi mm.:
• perehdytyslomakkeet allekirjoitetaan. Perehdytys
aina työtehtävän vaihtuessa, myös konkareille
• koulutuksissa läsnäololista, joka kuitataan
• riskien arvioinnit, työohjeet jne. pidetään ajan
tasalla. Ajantasaisuus varmistetaan säännöllisillä
kuittauksilla
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Esimiehen työsuojelutehtävät lyhyesti
• Työn vaarat pitää selvittää ja torjua
• Työ täytyy suunnitella turvalliseksi
• Työntekijät tulee valita oikein sekä opastaa

työhön ja perehdyttää tehtävään
• Työntekijät tulee varustaa työn ja vaarojen
edellyttämillä välineillä
• Työn turvallisuutta pitää valvoa
• mm. työtavat, työympäristö, olosuhteet…
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Investointiprojektin toteutusvaiheessa työtä tehdään
joskus hyvinkin vaativissa olosuhteissa. Laitteiden
koekäynnistykset tapahtuvat keskeneräisten
asennustöiden lomassa, telineitä puretaan ja kootaan,
kullakin on oma tehtävänsä ja pitäisi huomioida
muutakin kuin oma työnsä.
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Työsuojelu investointiprojektissa
Investoinneissa normaalitilannekin on usein
tavallisuudesta poikkeavaa:
• uusi ympäristö
• erilaiset toimintatavat
• mahdollisesti väärä kieli

Lisähaasteita tuovat mm.:
• (pitkät) komennukset
• yllättävät tilanteet
• aikataulupaineet
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Esimiehen työsuojeluvastuun
kohtaaminen
Esimies lähettää asennustyön sekaan omat asentajansa,
mutta entäs sitten, kun jotain ikävää sattuu.

Vastuun kohtaamisen
päävaihtoehdot:
• Ennakkoon
• Vetelät housuissa

…ääripäät usein selkeitä,
yhdistelmät hankalia
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Työsuojelu investointiprojektissa
Yhteinen työpaikka
• oma esimies
• vastaa omasta väestään sekä oman työnsä
aiheuttamista vaaroista
• tiedottaa isäntää ja muita osallisia
• isäntäyritys

• vastaa alueen yleisperehdytyksestä,
liikennejärjestelyistä, peruskunnossapidosta jne.
• töiden yhteensovittaminen
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Työsuojelu investointiprojektissa
Rakennustyömaalla vastuullisia:
• oma esimies
• vastaa omasta väestään sekä oman työnsä
aiheuttamista vaaroista
• päätoteuttajan työsuojelusta vastaava

työnjohtaja
• vastaa koko työmaan kaikesta työsuojelusta
• rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

• koordinoi turvallisuutta ja (turvallisuuden)
suunnittelua, valvoo päätoteuttajaa
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Työsuojeluvastuu investointiprojektissa.
Huomioon otettavaa
Komennuksilla/keikolla selvitettävä
• kuka vastaa, jos oma esimies ei ole paikalla
• onko työlle määrätty vastuullinen esimies
1 & 2:n esimies

3:n esimies

4:n esimies

Asentajat 1 & 2

Sähköasentaja 3

Putkiasentaja 4

Tehtävä työ
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Työsuojeluvastuu investointiprojektissa.
Huomioon otettavaa
Yllättävät tilanteet
• onko yllättäviin tilanteisiin:
– ohjeistus
– opastus/perehdytys/koulutus ennakolta
– varauduttu muutoin (esim. välineet)
– sovittu yhteydenotoista työajan ulkopuolella

• ts. ovatko työntekijät kykeneviä hoitamaan
yllättävän tilanteen yksin vai pitääkö saada
esimieheltä erilliset toimintaohjeet
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Työsuojeluvastuu investointiprojektissa.
Huomioon otettavaa
Aikataulupaineet
•
•
•
•

kenellä on ”oikeus hoputtaa”?
kenellä on oikeus myöhästyttää?
onko etukäteen toimintaohjeita?
yritetäänkö aina venyä, kiirehtiä tms.?
– arvostetaanko venyjää? Saako myöhästymisestä kuraa
niskaan?
– uskaltaako joku ottaa (tahallisen) myöhästymisen
kontolleen?
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Kaiken viisauden alku on
tosiasioiden tunnustaminen
- J.K. Paasikivi
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