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1. Työsuojeluorganisaatio 

Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta on 
parhaimmillaan ennakoivaa toimintaa. Sen tulee olla osa työyhteisöjen jokapäiväistä toimintaa 
ja sen suunnittelua. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee huolehtia käytettävissään olevin keinoin 
omasta ja muiden työyhteisön jäsenten työoloista, turvallisuudesta, terveydestä ja 
työhyvinvoinnista. 

Työsuojelun tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä sekä työoloissa esiintyviä terveyden 
vaaroja ja haittoja. Turvalliset työolot edistävät työntekijän terveyttä ja työhyvinvointia. 
Turvallinen ja toimiva työympäristö vaikuttaa keskeisesti kaupungin tuloksellisuuteen ja 
kilpailukykyyn. Kaupungin tulee olla turvallinen työpaikka ja asiointipaikka kuntalaisille, vieraille 
ja matkailijoille. 

Kemijärven kaupungissa työsuojelutoiminta perustuu Työturvallisuuslakiin (23.8.2002/738) ja 
Lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44) ja 
Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Työsuojelutoiminnan organisoinnista 
huolehtiminen on työnantajan vastuulla. Kemijärven kaupungissa työsuojelun yhteistoiminta 
työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden kesken toteutuu työpaikoilla, kehysryhmässä ja 
työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelun yhteistoiminta toteutuu myös muissa esimiesten ja 
työntekijöiden yhteistyöryhmissä. Kemijärven kaupungissa on työsuojelutoimikunta, jossa on 
kolme työntekijöiden edustajaa, kaksi toimihenkilöiden edustajaa ja kaksi työnantajan 
edustajaa. Kemijärven kaupungissa on työsuojelupäällikkö ja kolme työsuojeluvaltuutettua. 
Lisäksi kaupungissa on yhdeksän (9) työsuojeluasiamiestä. Työterveyshuolto on kiinteästi 
mukana työsuojelutoiminnassa. 

2. Työterveyshuollon järjestäminen ja ylläpitäminen 
Kemijärven kaupunki huolehtii henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä. 
Työterveyshuollon palvelut tuottaa Työterveys Lapponia. Työterveyshuollon 
palvelusopimuksella järjestetään ennalta ehkäisevä ja työkykyä tukeva toiminta sekä 
yleislääkäritasoinen sairaanhoito kaupungin ohjeiden mukaisesti. Työterveyshuollon 
sopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnan tavoitteet ja 
toteuttamisperiaatteet. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyössä 
työterveyshuollon tuottajan, esimiesten, henkilöstön edustajien ja työsuojeluorganisaation 
kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma käsitellään työsuojelutoimikunnan kokouksessa. 
Työsuojelutoimikunta seuraa suunnitelman toteutumista. Henkilöstöhallinto huolehtii 
suunnitelman tiedottamisesta henkilöstölle yhteistyössä esimiesten kanssa. Suunnitelma 
julkaistaan intranetissa. 

3. Kehittämistä vaativat työolot 

Kemijärven kaupungissa tehdään monenlaista työtä toisistaan poikkeavissa olosuhteissa. Nain 
ollen Kemijärven kaupungissa kehitetään työsuojelutoimintaa siten, että siinä huomioidaan 
kaupungin erityisluonne. Tämä tarkoittaa paitsi fyysisten työolosuhteiden, myös 
psykososiaalisen työrasitteen huomioon ottamista. 

Työolojen kehittäminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä. Työpaikan hyvinvointiin ja 
tulokselliseen työskentelyyn vaikuttaa se, miten hyvin työt ja työolot on suunniteltu, miten 
terveellinen ja turvallinen työyhteisö on, millainen on henkilöstön osaaminen ja ammattitaito, ja 
miten työyhteisön toimintatavat tukevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Työolojen 
kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, jossa henkilöstöpalvelut tukevat työpaikkoja ja 
työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto antavat asiantuntija-apua. 
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Kaupungin palveluorganisaatiota ja työpaikkoja koskevat kehittämishaasteet: 

HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN 

Kemijärven kaupungin henkilöstö ikääntyy. Henkilöstöstä on 50 vuotta täyttäneitä 65 % ja 60 
vuotta täyttäneiden osuus työntekijöistä on 21 %. Ikärakenteen muutos ja eläköitymisen 
kiihtyminen vaikuttavat työnjakoon ja työn kuormittavuuden hallintaan. Tämän muutoksen 
tuomiin ongelmiin tartutaan työn johtamisella ja työaikajärjestelyillä. Työtehtävien vaativuus ja 
työmäärä nousevat. Oman haasteensa tuo myös sähköisten järjestelmien muutokset. Kaupungin 
henkilöstön palvelusuhteista määräaikaisia on 26 %, mikä vaikeuttaa henkilöstön sitoutumista ja 
vaikuttaa työssä jaksamiseen. Määräaikaisten työsuhteiden lisäksi taloudellisten tilanteiden 
muutokset luovat epävarmuutta henkilöstön keskuudessa.  

Johtamisen kehittämisessä korostetaan esimiesten avainroolia henkilöstön työkyvyn 
ylläpitämisessä, sitouttamisessa ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä erityisesti 
muutostilanteissa. Työyhteisöjen kehittämiseen ja henkilöstöjohtamiseen liittyvään 
koulutukseen panostetaan. Kehityskeskusteluvalmennusta pidetään tärkeänä koko 
henkilöstölle. Työpaikan hyvä ilmapiiri on olennainen asia työssä jaksamisessa. Hyvää 
työilmapiiriä luodaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä sekä tasa-arvoisella toisia kunnioittavalla 
käyttäytymisellä. Työyhteisön ongelmatilanteiden käsittelyyn varaudutaan varhaisen tuen mallin 
mukaisin toimenpitein, tätä keskustelua tukevilla lomakkeilla ja esimiesten kouluttamisella. 
Henkilökuntaa rohkaistaan avoimen ja välittävän keskustelukulttuurin luomiseen. 
Työterveyshuollon ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tässä työssä on hyvänä apuvälineenä 
henkilöstöhallinnon joka toinen vuosi toteuttama hyvinvointikysely ja tulosten pohjalta 
laadittavat yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. 

Psykososiaalisen työhyvinvoinnin kehittäminen ja sitä koskevan tietoisuuden lisääminen on 
tärkeä osa työsuojelutoimintaa. Psykososiaalisesti liian kuormittava työtilanne on haitallista siinä 
missä liiallinen fyysinen kuormittavuus tai turvallisuuspuutteet ovat. Ero näiden välillä on se, 
että psykososiaalisen kuorman haitalliset vaikutukset voivat ilmetä hitaammin, jolloin ne 
saatetaan jättää huomiotta.  

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät 

Työjärjestelyihin liittyvä kuormitus Työn sisältöön liittyvä kuormitus Työyhteisöön liittyvä kuormitus 

Liika/liian vähäinen työmäärä Yksitoikkoinen työ Yksintyöskentely 
Liiallinen työnteko Jatkuva valppaus Toimimaton yhteistyö tai 

vuorovaikutus 
Kohtuuton aikapaine Liiallinen tietomäärä Huono tiedonkulku 
Vuorotyö, yötyö, työsidonnaisuus Jatkuvat keskeytykset Puutteellinen tuki 
Runsas matkustaminen Kohtuuton vastuu Häirintä, muu epäasiallinen kohtelu, 

syrjintä 
Puutteet työvälineissä ja -
olosuhteissa 

Vaikeat vuorovaikutustilanteet  

Epäselvä tehtävänkuva, tavoitteet, 
vastuut tai työnjako 

  

 

Työskentely kunnallisissa palveluissa on luonteeltaan sellaista, että riski yllä olevassa kaaviossa 
esitettyjen psykososiaalisten kuormitustekijöiden toteutumiselle on suuri. Työjärjestelyjen on 
oltava sellaiset, että työntekijällä on mahdollisuus riittävään työrasitteista palautumiseen 
päivittäin, viikoittain kuin työvuosittain tarkasteltuna. Avainasiaksi nousee työajan suunnittelu ja 
erityisesti vuorotyön työaikasuunnitelmien arvostaminen. 
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Tavoite Toimenpiteet Aikataulu 

Työterveyshuollon palvelujen ennakoiva 
käyttö 
Työterveyspsykologin palvelujen 
liittäminen työterveyshuollon 
palvelukokonaisuuteen 

Työpaikkaselvitykset 
Terveystarkastukset 
Kuntoutus 
Ryhmätoiminta 
Työyhteisötoiminta 

Työterveyshuollon 
toiminta-
suunnitelman 
mukaisesti 

Henkilöstörakenteen ja henkilöstön 
ikääntymisen ennakointi työnjaossa, 
organisoinnissa ja töiden suunnittelussa 

Kehityskeskustelut 
Työpaikkapalaverit 
Henkilöstösuunnitelma 
Joustavat työajat 
Talous- ja toimintasuunnitelma 

Vuosittain 

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Talous- ja toimintasuunnitelmassa koulutuksen 
huomioiminen 
Kehityskeskustelut 
Osaamiskartoitukset muutostilanteissa 
Kattava henkilöstökoulutustarjonta 

Jatkuva toiminta 

Työn johtaminen, työaikajärjestelyt ja 
työsuunnitelma arkipäivän välinen 
työkuormituksen hallinnassa 

Yhteisten pelisääntöjen luominen 
Hyvien käytäntöjen lanseeraus 
Koulutus 
 

Jatkuva toiminta 

Muutosten yhteydessä henkilöstön 
tukeminen 

Muutostuen erilaiset vaihtoehdot tarpeen 
mukaan 
Tiedottaminen 
Työterveyshuollon tuki 
Muutosvalmennus henkilöstölle 

Tarvittaessa 

TURVALLISET TYÖOLOT 

Työpaikan kokonaisturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja henkilöstön sekä kaupungin 
palveluja käyttävien kuntalaisten ja muiden asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan. 
Kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat työpaikan työturvallisuus (muun muassa tapaturmat ja 
onnettomuudet, kemikaalit, biologiset ja fysikaaliset vaaratekijät), pelastus- ja paloturvallisuus 
sekä henkilö-, toimi- ja tietotilaturvallisuus. Henkilöstöä koulutetaan toimimaan oikein palo-, 
pelastus- ja ensiaputilanteissa. Kaupungissa kehitetään tapoja poikkeamatilanteiden hallintaan 
ja otetaan huomioon myös sosiaalisen median mahdollistamat henkilöuhkatekijät. Kaupungissa 
on laadittu pelastussuunnitelmat, toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä 
kriisitoimintaohjeistus. Lisaksi tehdään työyksikkökohtaiset riskien arvioinnit. 
Pelastussuunnitelmat päivitetään ja henkilöstöä koulutetaan niiden mukaisesti. Kaupungissa 
huolehditaan myös riittävästä ensiapuvastaavien määrästä sekä ensiapukoulutuksen 
päivittämisestä. Turvallisuuskoulutusta järjestetään henkilöstölle. Koulutuksia suunnataan 
vaaratilanteiden ja haasteellisten asiakastilanteiden hallintaan. 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu 

Ensiapu-, paloturvallisuus-, vaara- ja 
väkivaltatilanteita koskeva koulutus 

Yksikkökohtaisten vastuuhenkilöiden 
nimeäminen 
Pelastusharjoitukset yhdessä 
pelastuslaitoksen kanssa 
Asiakaspalvelukoulutus 

2015 / jatkuva 
toiminta 

Yksintyöskentelyn vaarojen huomioiminen Perehdytyskansioiden saattaminen ajan 
tasalle 
Perehdytys ja ohjeistus 

Jatkuva toiminta 

Tapaturmien ja läheltä piti –tilanteiden 
arviointi 

Raportointi ja ohjeistus Jatkuva toiminta 
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TILATURVALLISUUS 

Työturvallisuuslaki määrittelee työolosuhteita koskevat vaatimukset. Työtilojen suunnittelussa, 
rakentamis- ja korjauskohteissa huomioidaan hyvien työolojen vaatimukset. Tilojen käyttäjien 
mielipiteitä kuullaan ja työterveyshuoltoa sekä työsuojelutoimijoita konsultoidaan riittävän 
aikaisessa vaiheessa. Työtilojen muutoksissa kiinnitetään huomiota tilojen soveltuvuuteen 
tarkoitettuun toimintaan ja työpisteiden ergonomiaan. Kiinteistöjen sisäilmaston laatua 
seurataan aktiivisesti ja sisäilmastoon vaikuttaviin tekijöihin reagoidaan nopeasti. 
Sisäilmastotyöryhmän tehtävä on kiinteistöjen sisäilmaston ongelmien kartoitus ja seuranta. 
Sisäilmastotyöryhmään kuuluvat kiinteistöjen omistajan, tilankäyttäjien, työsuojeluorganisaation 
ja työterveyshuollon edustajat. Sisäilmasto-ongelmissa noudatetaan sisäilmatoimintamallia, joka 
löytyy intranetistä. 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu 

Rakennusten asianmukainen ylläpito, 
kuntoarvioinnit, sisäilmakartoitukset ja 
siistiminen 

Työpaikkojen turvallisuuskävelyt 
Kunnossapito- ja korjausohjelma vuosittain 
Sisäiset tukipalvelut tarkistetaan vuosittain 
Sisäilmastotyöryhmä 

Jatkuva toiminta 

Sisäilmasto-olosuhteiden hallinta Työpaikan työturvallisuuskävely 
Kunnossapito- ja korjausohjelma vuosittain 
Sisäilmastotyöryhmä 

Jatkuva toiminta 

Tilamuutoksien suunnittelussa 
turvallisuus- ja ergonomia-asioiden 
huomioiminen 

Työpaikan näkemysten huomioiminen 
ja työterveyshuollon mukaan ottaminen 
tilamuutosten suunnittelussa 

Tarvittaessa 

HENKILÖKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS 

Työsuojelutoiminnan keskeinen tavoite on lisätä Kemijärven kaupungin henkilöstön tietoisuutta 
työsuojelutoiminnasta, ja erityisesti työturvallisuuteen sekö työhyvinvointiin liittyvissä 
kysymyksissä. Johdon sitoutuminen ja esimiestyö ovat avainasemassa, kun työyhteisö haluaa 
parantaa työturvallisuutta. Turvallisuus edellyttää jatkuvaa kehittämistä, kuten työyhteisön 
muukin toiminta. Työhön tulevan tai työtehtäviä vaihtavan henkilön työtehtäviin 
perehdyttämisestä huolehtiminen on esimiehen vastuulla ja perehdytysprosessissa on yksikön 
perehdyttäjien lisäksi mukana myös muita työyhteisön jäseniä tehtävästä riippuen. 
Perehdyttämisestä tulee tehdä yksiköissä kirjallinen ohje / suunnitelma, jossa opastetaan myös 
turvallisten työtapojen ja välineiden käyttöön. Esimiehen on huolehdittava yksiköissä 
ensiapuvastaavien nimeämisestä ja mahdollistettava koulutukseen osallistuminen. 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu 

Turvalliset työolot käytännöksi työsuhteen 
alussa 

Perehdytyskansioiden päivittäminen 
Työturvallisuus esillä työhön 
perehdyttämisessä 

Jatkuva toiminta 

Työsuojelutietoisuuden esillä pitäminen Työpaikkakäynnit 
Työsuojelusta informaatiota intranetissä 

Jatkuva toiminta 
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4. Työpaikan sisäinen tiedotus 

Kaupungin sisäisestä tiedottamisesta vastaa keskushallinto. Kaupungin sisällä työsuojeluasioista 
tiedotetaan ensisijaisesti henkilökunnan Intrassa työsuojelusivuilla, jossa ylläpitovastuu on 
henkilöstöpalveluilla. Sivuilta löytyy muun muassa viimeisimmät työsuojelutoimikunnan 
pöytäkirjat, tietoa läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien ilmoittamisesta sekä varhaisen tuen 
mallista. Työsuojelusivujen sisältöä kehitetään yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa. 
Yksiköiden tiedottaminen on esimiehen vastuulla, työsuojeluasioissa myös 
työsuojeluorganisaatio huolehtii osaltaan tiedottamisesta. Perehdytys ja työpaikkakokoukset 
toimivat kanavina työsuojeluasioiden käsittelemisessä yksiköissä. 

5. Työolojen seuranta 

Työsuojelutyö on jatkuvaa toimintaa kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla. 
Työsuojelutoimikunta seuraa työsuojelun ja toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista. 
Henkilöstöhallinto tuottaa arvioinnin tueksi tilastotietoa muun muassa sairauspoissaoloista, 
työtapaturmista ja kuntoutuksesta. Työsuojelutoimikunta käsittelee esitykset toimintaohjelman 
sisällön uudelleen arvioimiseksi. Henkilöstöhallinto toteuttaa hyvinvointikyselyn joka toinen 
vuosi. Tulokset käsitellään työyksiköissä, ja työyksiköt laativat niiden pohjalta yksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitelmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 


