
VAAROJEN ARVIOINTI 
 
Työsuojelun toimintaohjelma v:   
 
Työympäristö ja kuormitustekijät: 
 
Työpisteet (missä työtä tehdään):  

 
Vaatii Vaatii Kun- 
välitöntä kehittä-  nossa 
korjausta mistä 
             

Valaistus 
 

     

Työasennot 
 

     

Työliikkeet 
 

     

Näyttöpäätetyö 
 

     

Työpisteen siisteys 
 

     

 
Onko kuormitustekijöiden vähentämistarvetta: 
 
  Tarvetta on Tarvetta ei 
 
 
 
Työolosuhteet: 

Vaatii Vaatii Kun- 
välitöntä kehittä-  nossa 
korjausta mistä  

 
Väkivallan uhka 
 

     

Työilmapiiri/ 
Häirintätekijät 

     

 
Yksintyöskentely: 
 
Yhteyden-/avun- 
saantimahdollisuus 
 
 
Kone-, työväline- ja laiteturvallisuus: 
 
Rakenne ja –kunto 
 

     

Hallintalaitteet ja 
hätäpysäyttimet 

     

 
Suojalaitteet 

     

 
Henkilökohtaiset suojalaitteet: 
 
Käyttö ja 
soveltuvuus 

     

 
Huolto 

     

 
Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät ja vaarallisten 
aineiden käyttö: 
 
Ilman epäpuhtaudet: 
 
Pöly, kaasu, 
savu, höyry 
 
Vaaralliset aineet: 
 
Käyttöturvallisuus- 
tiedotteet 

     

 
Kemikaaliluettelo 

     

Altistumisen 
arviointi 
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Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus: 
 

Vaatii Vaatii Kun- 
välitöntä kehittä-  nossa 
korjausta mistä 

 
Lämpöolosuhteet 
 

     

Melu 
 

     

Sähköjohdot ja 
laitteet 

     

 
Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja 
ensiapu: 
 
Paloturvallisuus: 
 
Ohjeet 
 

     

Alkusammutus- 
välineet 

     

 
Ensiapuvalmius: 
 
Ensiapuvälineet 
 

     

Koulutus 
 

     

 
 
Kiinteä toimipaikka 
 
Liitteenä kiinteää toimipaikkaa koskeva turvallisuuden 
tarkistuslista käyty läpi 
(Lista: http://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/C7318B66-A693-45CA-
9375-1B1342BA6FA5/0/varastot_ja_tavaraterminaalit.pdf) 
 
Toimipaikkaa koskevan tarkistuksen mukaan työpaikan 
rakenteellinen ja toiminnallinen 

 
Vaatii Vaatii Kun- 
välitöntä kehittä-  nossa 
korjausta mistä  

 
Turvallisuus ja  
terveellisyys 

     

      
Työpaikan ilman-
vaihto ja valaistus 

     

      
Sisäinen liikenne ja 
tavaroiden siirto 

     

 
Järjestys ja siisteys

     

 
   
Yhteinen työpaikka: 
Työntekijällä on oikeus saada tieto ja hän on velvollinen tutus-
tumaan terminaaleissa ym. yhteisillä työpaikoilla oleviin työ-
turvallisuusmääräyksiin ja noudattamaan niitä. 
 
Perehdyttäminen (normaalit työolot / poikkeustilanteet) ja 
tiedonkulku: 
 
 
Tiedonkulku 

     

 
 
Perehdyttämisen ja työhönopastuksen suorittaminen: 
  

 Suoritettu Suoritetaan 
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KEHITTÄMISOHJELMA 

 
Korjaus- ja kehittämistoimenpiteet Aikataulu Vastuuhenkilö Suoritettu 
1. 
 
 
 
 
 

   

2. 
 
 
 
 
 

   

3. 
 
 
 
 
 

   

4. 
 
 
 
 
 

   

Muita huomioita: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ohjelma uusitaan, pvm 
 
 
 
 

 
Ohjelma on laadittu työnantajan ja työntekijöiden 
yhteistyöllä. Ohjelman pohjana ovat työnantajan 
ja työntekijöiden välillä käydyt työpaikan 
työturvallisuuteen liittyvät keskustelut.  

Päiväys 
 
 
 
 

Omistajan/toimitusjohtajan allekirjoitus 

 



 
 

MALLI TYÖSUOJELUNTOIMINTAOHJELMAKSI 
 

YRITYKSEN NIMI 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TAVOITE 
 
Ohjelman tavoite on voimavarojemme mukaan parantaa työntekijöidemme työkyvyn 
turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikkamme työympäristöä ja työolosuhteita sekä 
ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä 
johtuvia fyysisiä ja henkisiä terveyden haittoja. 
 
TOIMINNAN KUVAUS 
 
Pyritään vuosittain arvioimaan / päivittämään aiemmin tehty työolosuhteiden ja 
toimintatapojen riskeihin ja ongelmiin liittyvä arviointi erillisellä vaarojen 
arviointilomakkeella (Liite 1). Suoritetun arvioinnin perusteella laaditaan erillisellä 
lomakkeella kehittämisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen (Liite 2).  
 
Yrityksen johto valvoo kehittämisohjelman toteuttamista. Kehittämisohjelma tarkastetaan ja 
päivitetään vuosittaisen arvioinnin yhteydessä. 
 
ORGANISOINTI 
 
Työturvallisuudesta vastaava henkilö(t): 
 
Työsuojelupäällikkö (=yrittäjä):                         
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Työsuojeluhenkilöilmoitus: http://www.tyoturva.fi/test/tyosuojelurekisteri/ilmoitus.pdf) 
 
Työsuojeluvaltuutettu (työntekijä): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
(Työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu, mikäli työpaikalla yli 10 työntekijää. 
Työsuojeluvaltuutetun vaalien ohjeet ja valintakokouksen pöytäkirjamalli löytyvät seuraavien linkkien takaa: 
Ohjeet: http://www.tyoturva.fi/palvtoim/Vaali01/yksitpalv.html  
pöytäkirjamalli: http://www.tyoturva.fi/palvtoim/Vaali01/palvpoytak.pdf)  
HENKILÖSTÖ: 
 
Koko henkilöstölle kuuluu yleinen vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta. Henkilöstö 
toimii noudattaen työohjeita, käyttää tarvittavia suojaimia ja välineitä ja hoitaa niitä 
huolellisesti. Vaaratilanteista, sattuneista tapaturmista, työoloissa ja välineissä olevista 
puutteista ja epäkohdista ilmoitetaan työnantajalle. 
 
TYÖTERVEYSHUOLTO 
 
Nimi: 
 

Osoite: 
 
 

Työterveyshoitaja, -lääkäri tai muu yhdyshenkilö: 
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