TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty.
Työsuojeluvaltuutettujen, -varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten toimikausi on neljä
vuotta.
Työsuojelu ja yhteistoiminta on yhdistetty siten, että yhteistyöelimenä toimii
yhteistoimintaryhmä. Ryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistoimintasopimuksessa mainitut
yhteistoiminta-asiat sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

Työsuojeluyhteistoimintahenkilöt vuonna 2019
Työsuojelupäällikkö:

Juha Järvinen (työnantajan edustaja)

Työsuojeluvaltuutetut:
Toimialue 1: Forssan kaupungin varhaiskasvatuksen, lukio-opetuksen,
perusopetuksen, Wahren-opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston
henkilöstö:
Työsuojeluvaltuutettu Aija Ojansuu
1. varavaltuutettu Hannu Haapaniemi
Toimialue 2: Forssan kaupungin kaikkien muiden palvelualueiden/
-yksiköiden henkilöstö, mukaan lukien Vesihuoltoliikelaitoksen henkilöstö:
Työsuojeluvaltuutettu Janne Kivivuori
1. varavaltuutettu Jari Nummenpää
Työsuojeluasiamies

Ville Sillanpää (infrapalvelut)

Työsuojelutoiminta yhteistoimintaryhmän kokouksissa
Yhteistoimintaryhmä kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Työsuojeluun liittyvinä asioina
käsiteltiin:
• sattuneet työtapaturmat ja työmatkatapaturmat jokaisessa yhteistoimintaryhmän
kokouksessa
• tehdyt työturvallisuuden poikkeamailmoitukset jokaisessa yhteistoimintaryhmän
kokouksessa
• työterveyshuollon korvaushakemukset KELA:lle
• Forssan kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020
• työterveyshuollon ja työsuojelun toimintakertomukset vuodesta 2018
• riskinarviointia
• sisäilmatyöryhmän muistiot (2 kokousta)
• seurattiin sairauspoissaoloja

Työsuojelun kuukausikokoukset
Työsuojeluhenkilöstö kokoontui vuoden 2019 aikana 4 kertaa suunnittelemaan työsuojelutyötä ja
valmistelemaan asioita yhteistoimintaryhmän käsittelyyn
Työterveysyhteistyön suunnittelu yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon ja
henkilöstöpäällikön kanssa:
•
•

Työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistoimintaneuvottelu, jossa käsiteltiin mm.
toiminnan järjestämistä uuden työterveyshuoltotoimijan (Terveystalo) aloitettua.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelman valmistelu

Työtapaturmat, työmatkatapaturmat ja poikkeamailmoitukset
Vuonna 2019 sattui yhteensä 37 työtapaturmaa ja 9 työmatkatapaturmaa. Vakuutusyhtiön
korvaamia sairauspäiviä oli 155. Vakuutusyhtiön korvaama summa oli 27495€. Työtapaturmia
käsiteltiin kaikissa yhteistoimintaryhmän kokouksissa.
Poikkeamailmoitukset sisältävät ilmoitukset väkivaltatilanteista, työtapaturmista ja läheltäpititilanteista. Poikkeamailmoituksia tehtiin yhteensä 131. Yhdessä ilmoituksessa saattoi olla monta
samantapaista tapahtumaa saman päivän aikana. Poikkeamailmoituksia käsiteltiin kaikissa
yhteistoimintaryhmän kokouksissa.
Työtapaturmat

2014
2015
2016
2017
2018
2019

40
27
42
40
40
35

Työmatkatapaturmat

5
5
8
9
4
11

Sairauspoissaolot
työtapaturmista
(vakuutusyhtiön
korvaamat)
198
92
698
460
157
155

Turvallisuushavainnot

31
57
84
78
120
131

Työpaikkakäynnit
Työterveyshuollon kanssa yhteisiä työpaikkakäyntejä tehtiin seuraaviin kohteisiin:
• Talsoilan koulu
• Forssan kaupungintalo, keskushallinto
• Harjakoneen käyttäjät
Terveysvalvonnan tarkastukset (FSHKY:n suorittamat terveydensuojelulain mukaiset
tarkastukset)
• Talsoilan koulu

Aluehallintoviraston tarkastukset
• Heikan koulu
• Kuhalan koulu
• Talsoilan koulu

Sairauspoissaolot
yhteensä
pvää/htv
16,44
16,81
11,88
10,38

•
•
•
•
•
•

Tölön koulu
Vieremän koulu
Kuvataidekoulu
Musiikkiopisto
Yhteislyseo (kemikaalit)
AVI:n radonprojekti kaikkiin Forssan kaupungin työyksiköihin

Työsuojelun omat työpaikkakäynnit
• Liikennepuisto
• Vesihuoltoliikelaitos
• Maankäyttöpalvelut
• Nuorten työpaja, logistiikka- ja puutyöpajat
• Työhyvinvointikäynnit henkilöstökyselyn perusteella (Aktiivi, Heikan koulu, Keskuskoulu,
Yhteislyseo ja Tölön koulu)

Muu toiminta
Työsuojeluhenkilöstö on osallistunut sisäilmatyöryhmän kahteen kokoukseen.
Lisäksi työsuojeluhenkilöstö
• perehtyi työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikkojen olosuhteisiin
tarkkailemalla niitä eri työskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden kehitystä työn
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta.
• osallistui ristiriita- ja epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyyn
• vastasi työntekijöiden yhteydenottoihin asiantuntijaneuvoin
• antoi keskusteluapua sekä tukea ja opastusta työturvallisuusasioissa
• toimi aktiivisesti työilmapiiriongelmatilanteissa
• yhteistoimintaryhmä teki tutustumiskäynnin Hämeenlinnan kaupungin yhteistoimintamalliin
• osallistuminen Talsoilan koulun työpaikkakokoukseen
• osallistuminen Pihakoivun päiväkodin henkilöstöpalaveriin yhdessä Tiina Kemppaisen
kanssa
Työsuojelukoulutus
•
•
•

Hätäensiapukoulutuksia järjestettiin kaupungin omina ryhminä 5 koulutustilaisuutta,
joissa koulutettiin yhteensä 58 työntekijää
Osallistuttiin työturvallisuuskeskuksen järjestämiin “Sykettä työhön” sparraustunteihin
Järjestettiin henkilöturvallisuuskoulutus yhdessä FSHKY:n ja Loikun kanssa.
Koulutukseen osallistui 42 Forssan kaupungin työntekijää

Työsuojeluhenkilöstön koulutus
Työsuojeluvaltuutettu Aija Ojansuu osallistui Työsuojelun neuvottelupäiville ja Alueellisille
yhteistoiminnan neuvottelupäiville (OAJ) sekä yhdessä Juha Järvisen kanssa “Ratkaise konfliktit
työyhteisössä” koulutukseen.

Toiminnan arviointi
Työssä sattuneiden työtapaturmien määrä on hieman laskenut vuodesta 2018 ja työmatkalla
sattuneiden työtapaturmien määrä on lisääntynyt vuodesta 2018. Työtapaturmista aiheutuneiden
sairauspoissaolojen määrä on tarkastelujakson 2014-2019 toiseksi alhaisin.
Turvallisuuspoikkeamailmoitusten määrä on edelleen kasvanut. Valtaosa ilmoituksista liittyy eri
asteiseen väkivaltaan. Eniten ilmoituksia on tullut Tölön koulun pienryhmistä.
Työterveyshuollon työpaikkakäyntien määrä jäi poikkeuksellisen alhaiseksi työterveyshuollon
resurssien ja toimijan vaihtumisen vuoksi.

