Aihe

Työsuojelun rooli
sisäilmaprosessissa

Puhuja

Jaakko Sohlo, työsuojeluvaltuutettu
Jussi Alikoski, työsuojelupäällikkö

Jussi Alikoski
Työsuojelupäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / kaikki
palvelualueet ( opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, kulttuuri- ja
liikuntapalvelut)
Tausta: luokanopettaja, KM, rehtori (vv.), työsuojelupäällikkö

Jaakko Sohlo
Työsuojeluvaltuutettu
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / opetus- ja nuorisopalvelut
Tausta: luokanopettaja, KM, teknisen työn lehtori, työsuojeluvaltuutettu

työyhteisövaltuutettu

Havaitsemisvaihe

- Ensimmäinen tukihenkilö
työyhteisössä
- vie asian työsuojeluparin kanssa
tutkittavaksi
- kerää tarvittaessa havaintoja ja
oireita yhteenvetoon
- toimii henkilöstön
yhteyshenkilönä

työsuojelupäällikkö

työsuojeluvaltuutettu

-

-

-

neuvottelee havainnon
tekijän/oireilijan kanssa
menettelytavoista
keskustelee tarvittaessa
kiinteistön manageroinnin kanssa
rakennuksen nykytilasta
pohtii TSP:n kanssa vaihtoehtoja
ratkaisuiksi
opastaa henkilöstöä ja on heidän
asiantuntijatahonsa

- informoi esimiehiä ja
henkilökuntaa
tapahtumaketjusta
- antaa käytännön ohjeita
ongelmissa
- yhteistyö kiinteistön
manageroinnin kanssa

Toimintavaihe

Työryhmävaihe

- osallistuu työpaikan
edustajana alkukatselmukseen
- laatii työsuojeluparin kanssa
tiedotussuunnitelman
henkilöstölle (ja asiakkaille)
- seuraa korjausten vaikutuksia
kohteessa

- seurata tutkimustuloksia ja
varmistaa, että prosessi
etenee sovitulla tavalla
- on osaltaan päättämässä
kohdennetun
sisäilmatyöryhmän
perustamisesta
- osallistuu terveellisyys ja
turvallisuusnäkökulmasta
korjausten priorisointiin

-

-

korjaustoimien seuranta
esimiehen tuki
seuraa tutkimistuloksia
tiedottaa yhteistyöosapuolia
(ymp.toimi,AVI,Tth)
kutsuu koolle
moniammatillisen ryhmän
pohtimaan
päättää sisäilmatyöryhmän
perustamisesta
informoi esimiestä ja
linjajohtoa

-osallistuu työryhmän jäsenenä
kohdekohtaiseen
sisäilmatyöryhmään
- toimii tiedon välittäjänä
ryhmälle henkilöstön tilanteesta
ja tunnelmista
- kerää tarvittaessa oirekarttaa
tutkijoita varten

-

-

-

-

osallistuu asiantuntijana
kohdekohtaisiin
sisäilmatyöryhmiin
valmistelee osaltaan
kohteeseen tehtävien
toimenpiteiden ratkaisuja
suunnittelee kohteen
viestintään ( henkilöstö) liittyviä
vaihtoehtoja
seuraa toimenpiteiden
vaikutuksia erityisesti
työyhteisön näkökulmasta

- toimii kohdennetun
sisäilmatyöryhmän
puheenjohtajana ja vastaa
sen toiminnasta
- informoi toiminnasta
johtoryhmää ja
yhteistyökumppaneita
- raportoi kaupungin
sisäilmaohjausryhmälle sikupalvelujen tilanteesta

työsuojelupäällikkö

työsuojeluvaltuutettu

työyhteisövaltuutettu

Havaitsemisvaihe
- Ensimmäinen tukihenkilö työyhteisössä
- vie asian työsuojeluparin ( lähiesimies ja työyhteisövaltuutettu ) kanssa
tutkittavaksi
- kerää tarvittaessa havaintoja ja oireita yhteenvetoon
- toimii henkilöstön yhteyshenkilönä

-

neuvottelee havainnon tekijän/oireilijan kanssa menettelytavoista
keskustelee tarvittaessa kiinteistön manageroinnin kanssa rakennuksen nykytilasta
pohtii työsyojelupäällikön kanssa vaihtoehtoja ratkaisuiksi
opastaa henkilöstöä ja on heidän asiantuntijatahonsa

- informoi esimiehiä ja henkilökuntaa tapahtumaketjusta
- antaa käytännön ohjeita ongelmissa
- yhteistyö kiinteistön manageroinnin kanssa

työsuojelupäällikkö

työsuojeluvaltuutettu

työyhteisövaltuutettu

Toimintavaihe
- osallistuu työpaikan edustajana alkukatselmukseen
- laatii työsuojeluparin kanssa tiedotussuunnitelman henkilöstölle (ja
asiakkaille)
- seuraa korjausten vaikutuksia kohteessa

- seurata tutkimustuloksia ja varmistaa, että prosessi etenee sovitulla
tavalla
- on osaltaan päättämässä kohdennetun sisäilmatyöryhmän
perustamisesta
- osallistuu terveellisyys ja turvallisuusnäkökulmasta korjausten
priorisointiin
-

korjaustoimien seuranta
esimiehen tuki
seuraa tutkimistuloksia
tiedottaa yhteistyöosapuolia (ymp.toimi, AVI ,työterveyshuolto)
kutsuu koolle moniammatillisen ryhmän pohtimaan
päättää sisäilmatyöryhmän perustamisesta
informoi esimiestä ja linjajohtoa

työsuojelupäällikkö

työsuojeluvaltuutettu

työyhteisövaltuutettu

Työryhmävaihe
- osallistuu työryhmän jäsenenä kohdekohtaiseen sisäilmatyöryhmään
- toimii tiedon välittäjänä ryhmälle henkilöstön tilanteesta ja tunnelmista
- kerää tarvittaessa oirekarttaa tutkijoita varten

-

osallistuu asiantuntijana kohdekohtaisiin sisäilmatyöryhmiin
valmistelee osaltaan kohteeseen tehtävien toimenpiteiden ratkaisuja
suunnittelee kohteen viestintään ( henkilöstö) liittyviä vaihtoehtoja
seuraa toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti työyhteisön näkökulmasta

- toimii kohdennetun sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana ja vastaa sen
toiminnasta
- informoi toiminnasta johtoryhmää ja yhteistyökumppaneita
- raportoi kaupungin sisäilmaohjausryhmälle siku-palvelujen tilanteesta

