
Työturvallisuusohjeisto

Työturvallisuus perustuu selkeälle ohjeistukselle. 
Tämä mahdollistaa turvalliseen toimintaan  
motivoinnin, tehokkaan työnopastuksen, 

valvonnan, virheisiin puuttumisen ja 
toiminnan kehittämisen.



Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet ovat laajat ja moninaiset. 
Työnantajan on huolehdittava mm. turvallisuusjohtamisesta, työhyvinvoinnista,  
työolosuhteiden ja vaaratekijöiden tunnistamisesta sekä koulutuksesta,  
tiedotuksesta ja perehdyttämisestä.

Työturvallisuusohjeisto

Ohjeistus – Opastus - Valvonta

Miksi Työturvallisuusohjeisto?

• Edistää turvallisten työmenetelmien käyttöä koko toimialalla
• Helpottaa ohjeiden ylläpitoa, laatimista ja jakelua
• Tukee esimiesten työtä
• Auttaa viranomaisia, tilaajia ja toimittajia löytämään yhteiset toiminta- 

ohjeet järjestelmään, josta se on nopeasti löydettävissä ja raportoitavissa.

HeadPower tarjoaa jatkuvasti kehittyvän,  
automaattisesti päivittyvän toimiala- 
kohtaisesti kootun työturvallisuusohjeiston. 
Ohjeiston voi ottaa suoraan käyttöön tai 
sitä voi hienosäätää omilla yhtiökohtaisilla  
kannanotoilla ja ohjeilla.

Työturvallisuusohjeisto tukee käyttäjiä lain- 
säädännön kehittymisen seurannassa.  
Ohjeistoissa on tietoa muun muassa  
tyypillisistä vaaratekijöistä sekä alakohtaisista 
työturvallisuuskoulutuksista. Ohjeistuksissa  
on perehdytysmateriaaleja lakisääteisten  
velvoitteiden toteutuksen tueksi sekä  
muistilista työnantajan velvoitteista.

Työnantaja! 
Tiedätkö vastuusi 
ja velvollisuutesi?



Ominaisuudet
Energia-, tietoliikenne- ja kaukolämpöalan turvallisuusohjeet valmiina ja 
ajan tasalla
 
Toimialakohtaisesti kootut työturvallisuusohjeet on koottu yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Ohjeet on mahdollista ottaa suoraan yhtiön toimintaa ohjaaviksi ja siten 
myös velvoittaviksi määräyksiksi. 

Ohjeistoa on mahdollista täydentää yhtiökohtaisilla ohjeilla. Lisäksi osaan  
valmiista ohjeista on tarvittaessa mahdollista laatia yhtiökohtaisia tarkennuksia.

Esimiesohjeisto
Esimiesohjeistoon on koottu tietoa, esimerkkejä ja malliratkaisuja esimiesten 
työturvallisuustyön avuksi. Jokaisen esimiesasemassa olevan on tunnettava  
hyvin omat työturvallisuusvastuunsa. Esimiesohjeisto auttaa ja tukee näistä  
velvoitteista suoriutumista.

Vaarat –tiedosto 
Vaarat –tiedosto sisältää kuvauksia tositilanteissa sattuneista ja havaituista  
tapahtumista. Tiedosto on erinomainen apu vaaratilanteiden havainnointiin ja 
toimenpiteiden suunnitteluun ennen kuin tapaturma sattuu. 

Työmenetelmien riskinarviot 
Työmenetelmien riskinarviointi on vahvana taustatukena varmistamassa sen, 
että kaikki työmenetelmään liittyvät vaarat on huomioitu ja tarpeelliset toimen-
piteet riskin pienentämiseen on toteutettu. Merkittävä osa havaituista riskeistä 
voidaan välttää toimimalla Työturvallisuusohjeiston ohjeiden mukaisesti. Tämän 
lisäksi on kuitenkin aina tarpeen miettiä myös niitä riskinarvioinnissa havaittuja 
kohtia, joita ei toimialan yhteisellä ohjeistuksella voida poistaa, vaan asia vaatii 
yhtiökohtaisia toimenpiteitä. 

Työturvallisuuden kolme tärkeää teesiä:
 

Ohjeista, 
opasta ja 

valvo.
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myynti@headpower.fi
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