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Esimies vastaa
– arvioi, perehdytä ja valvo!
Kun puhutaan kuljetus- ja logistiikka-alan työturvallisuudesta,
kiinnitetään usein huomiota työn kuormittavuuteen.
Nämä työperäiset sairaudet ovat toki tärkeitä aihealueita,
mutta työturvallisuuteen liittyy paljon muutakin.
Työturvallisuusvastuu on termi, joka ei ole kaikille kuljetusalalla
toimiville esimiehille tuttu, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, etteikö tuo
vastuu olisi silti olemassa. Mikäli katsotaan työturvallisuusrikoksen
tapahtuneen, esimies on usein tuon vastuumääritelmän mukaan se,
joka istutetaan oikeudessa syytetyn penkille.
Artikkelin kirjoittajat: Kristiina Martiskainen ja Veli-Matti Reinilä, Tapaturva Oy.
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yöturvallisuuslain tarkoituksena
on parantaa työympäristöä niin,
että työntekijöiden työkyky säilyisi. Tarkoitukseen on pyrittävä
mm. ennalta ehkäisemällä ja torjumalla
tapaturmia. Olemme viimeaikoina saaneet
kuulla ja lukea mediasta, kuinka Suomen
teillä liikkuu ajoneuvoja, joissa kuljetetaan
vaarallisia aineita ilman asianmukaisia
merkintöjä ja lupia. Kun tähän yhdistetään
vielä mahdollisesti puutteellinen kalusto
sekä työntekijöiden kuormitustekijät kuten liiallisten ylitöiden teettäminen, ovat
katastrofin ainekset olemassa.

Tärkeimpiä esimiehen tehtäviä
ovat valvonta ja perehdytys
Työturvallisuusvastuut säädetään työturvallisuuslaissa, joka koskettaa jokaista
työnantajaa ja tämän edustajia. Oikeuskäy42
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Kenelläkään ei ole silmiä selässä ja yksi ihminen
ei voi olla jokaisen työntekijän työtä valvomassa
vuorokauden ympäri, tämä on selvä.

Perehdytys pitää sisällään tavanomaisten työtehtävien lisäksi myös huolto- ja
poikkeustilanteet. Ketään ei saa eikä pidä
laittaa tekemään työtä, johon ei ole pätevyyttä eikä osaamista. Jos esimerkiksi
yrityksen kuorma-autoon asennetaan uusi
kiinteä nosturi, esimiehen on huolehdittava kuljettajan riittävästä perehdytyksestä
laitteeseen ja sen käyttämiseen huolimatta
siitä, että kuljettaja on ajanut useita vuosia
samassa yrityksessä.

Vastuuta voi jakaa

tännössä tulkintalinja on tiukka. Tietysti
jokainen tapaturmatapaus on yksilöllinen,
mutta pääosin katsotaan, että esimies vastaa, jos jotakin rikokseen viittaavaa sattuu.
Esimiehen täytyy tunnistaa työn vaara- ja
haittatekijät, sekä mahdollisuuksien mukaan poistaa ne. Lisäksi on tarkkailtava
jatkuvasti työympäristön ja työtapojen turvallisuutta. Vastuu ei suinkaan rajoitu vain
edellä mainittuun, vaan esimiehen tulee
vieläpä varmistua, että kaikki työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät on joko estetty, poistettu tai huomioitu eri työmenetelmissä. Perehdytyksen tulee olla riittävää ja
esimiehen tulee varmistua myös siitä, että
perehdytyksen sanoma on omaksuttu.
Kuljettaja on usein yksin tien päällä
ja työtehtäviin kuuluu lastaamista, purkamista ja esimerkiksi erilaisia huoltotilanteita. Esimiehen tulee huolehtia vaihtelevissakin tilanteissa työnopastuksella
siitä, että kuljettaja varmasti tietää ja
ymmärtää tarvittavien suojavälineiden ja
huomioasusteiden käyttövelvoitteen sekä turvallisten työtapojen noudattamisen
kyseisessä työtehtävässä. Esimiehen tulee
huolehtia siitäkin, että kyseisiä varusteita
on käytettävissä ja vaivatta saatavilla. Jos
kuljettaja kaikesta huolimatta jättää noudattamatta suojavälineiden käyttövelvoitteen esimerkiksi suojalasien osalta purkutilanteessa ja siitä aiheutuu silmävamma,
on työtapaturman vastuunjakoa vaikeaa
sälyttää enää pelkästään esimiehelle.

Työturvallisuusvastuulle on ominaista, että
se jakaantuu organisaatiossa eri tahoille.
Tavallisesti ylin johto vastaa tarvittavien
resurssien varaamisesta, jotta turvallisuustyötä on mahdollista ylipäätään toteuttaa. Keskijohto suunnittelee ja ohjeistaa
toimenpiteiden toteutumista sekä valvoo
niiden toteuttamista. Lähiesimiesten tehtävänä taas on toimia työn välittömässä
läheisyydessä opastaen, valvoen ja ohjaten.
Yleensä asian käytännön toteutumista helpottaa se, että organisaatio on tehnyt selväksi esimiestahoilleen mistä kukin vastaa.
Kenelläkään ei ole silmiä selässä ja yksi ihminen ei voi olla jokaisen työntekijän
työtä valvomassa vuorokauden ympäri,
tämä on selvä. Työnantaja tai esimies voi
toki nimetä itselleen sijaisen, joka hoitaa
valvontatehtäviä omassa työvuorossaan,
mutta vielä oleellisempaa on, että esimies

on hoitanut oman vastuutonttinsa asianmukaisesti. Tärkeä on muistaa, että vastuun kohdentumiseen liittyy myös tosiasiallinen toimivaltuus. Jos siis sanotaan,
että henkilö vastaa jostakin, tällä täytyy olla
myös mahdollisuudet puuttua siihen. Mikäli puuttumismahdollisuutta ei ole, ei ole
vastuutakaan.

Yhteinen työpaikka
Yhteinen työpaikalla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja tuolla
työpaikalla työskentelee samalla myös muita työnsuorittajia, esimerkiksi urakoitsijoita. Pääsääntöisesti katsotaan, että jokainen
työnantaja vastaa omien työntekijöidensä
turvallisuudesta. Tämän lisäksi yhteisen
työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja vastaa, ettei esimerkiksi kenenkään työntekijä vaarannu työpaikan rakenteista johtuen. Jos esimerkiksi tehtaan
kuljetukset on ulkoistettu ja urakoitsijan
työntekijä joutuu tapaturmaan pestessään
autoaan tehtaan pesupaikalla, vastaa pääasiallista määräysvaltaa käyttävä isäntäyritys pesupaikan puutteellisuuksista tai epäjärjestyksestä aiheutuneesta tapaturmasta.
Vastuuta ei pienennä edes pesun tapahtuessa tehtaan työpäivän jälkeen. 
www.tapaturva.fi
www.tapaturva.fi/palvelumme/laki
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