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Työsuojeluviranomainen digiaikaan
Mitä uutta ja asiakkaittemme eli työpaikkojen toimintaa helpottavaa on tapahtunut työsuojelun saralla?
Joitain työsuojeluviranomaisen palveluja ollaan tarjoamassa sähköisesti. Ensimmäiset sähköiset palvelut
julkaisimme keväällä. Rakennustyön ennakkoilmoituksen ja asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen voi
täyttää sähköisesti verkkolomakkeella. Palvelu on otettu hyvin vastaan ja sähköisiä ennakkoilmoituksia
tehdään keskimäärin 100 viikossa. Kehitämme sähköistä asiointia edelleen askel askeleelta hallitusti.
Keskeiset muutokset työsuojeluviranomaisen toimintaan tulevat lainsäädännön kautta. Esimerkiksi
työntekijöitä Suomeen lähettävien ulkomaalaisten yritysten velvollisuus ilmoittaa lähettämistä koskevat
tiedot tuli voimaan 1.9.2017. Samalla työntekijöitä Suomeen lähettävän yrityksen ilmoittamismenettelyyn
perustuva valvonta tehostui. Ilmoituksia tuli vuoden 2017 loppuun mennessä noin 3 000 kappaletta.
Kuluvan vuoden aikana ilmoituksia on tullut vajaat 4 000 kappaletta. Digiaika on vahvasti myös tässä
uudistuksessa. Ilmoittamisvelvollisuuden teknistä järjestelmää on nyt kehitetty käyttökokemusten
perusteella ja sähköiseen lomakkeeseen tulee kesän aikana pieniä muutoksia. Ilmoitusten perusteella
työsuojeluviranomainen pystyy aikaisempaa tehokkaammin kohdentamaan valvontaa reaaliaikaisesti
lähetettyjä työntekijöitä koskeviin yrityksiin.
Työsuojeluviranomaisen päätehtävä on valvoa työpaikkojen työturvallisuuden toteutumista. Viime vuonna
teimme valtakunnallisesti lähes 28 000 työsuojelutarkastusta. Työsuojeluvalvonta suunnattiin niihin
kohteisiin, joissa esiintyy eniten riskejä. Eniten tarkastuksia tehtiin rakentamisen toimialalle. Myös
teollisuuden ja kaupan alan työpaikoille tehtiin paljon tarkastuksia. Tärkeimpiä asioita valvonnassa oli
varmistaa, että työpaikan vaarat ja haitat on tunnistettu ja ryhdytty tarvittaviin toimiin. Lisäksi valvottiin,
että työsuojelun yhteistoiminta toteutuu työpaikoilla, työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty ja että
perehdytyksestä on huolehdittu.
Keskeisenä sisäisenä tavoitteena on lisäksi ollut valvonnan valtakunnallinen yhtenäistäminen
aluehallintoviraston viiden eri työsuojelun vastuualueen kesken. Yhtenäistämistä on suunniteltu osana
maakuntauudistusta, jossa aluehallintovirastot ovat mukana. Uudistuksen toteutuminen on ennen
kesälomia lykkäytynyt vuoden 2021 alkuun.
Valvontatehtävän lisäksi työsuojeluviranomainen käsitteli vuonna 2017 yli 850 lupahakemusta. Eniten
käsiteltävänä oli panostajan pätevyyteen liittyviä lupia. Ohjeita ja neuvoja annettiin vastaamalla yli 33 000
yhteydenottoon. Valtaosa yhteydenotoista, noin 80 prosenttia, tuli valtakunnallisen puhelinneuvonnan
kautta ja ne käsittelivät pääasiassa työsuhteen ehtoihin sekä työympäristön terveellisyyteen ja
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelulla Tyosuojelu.fi oli vuonna 2017 yli
840 000 käyttäjää.
Muista suunnitelmista mainittakoon kaikkia palvelevan hankkeen, virtuaalisen työsuojelunäyttelyn.
Tampereella toiminut ja kaikille avoin työsuojelunäyttely on jakanut vuodesta 1909 työsuojelun hyviä
käytäntöjä opiskelijoille, työpaikoille ja työsuojelusta kiinnostuneille ihmisille. Digitalisaatio on tehnyt
työsuojelunäyttelyn uudistamisen ajankohtaiseksi ja mahdolliseksi. Vuoden parin sisällä lanseerattavassa
virtuaalisessa työsuojelunäyttelyssä kuka tahansa voi helposti ja maantieteellisestä sijainnistaan
riippumatta harjoitella turvallisesti, miten välttää riskejä ja vaaroja työssään.
Työturvallista loppuvuotta,
Päivi Suorsa
johtaja
Pohjois-Suom en aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
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Opiskelijoiden kuulumisia
Kesä on insinööriopiskelijoille työharjoittelun aikaa. Valtaosa hallituksestakin työllistyi oman alansa
työtehtäviin ja on täten askeleen lähempänä asiantuntevan insinöörin titteliä.
Myös syksyä ja koulun aloitusta on suunniteltu kovaa vauhtia. Odotamme ilolla uusia aloittavia opiskelijoita
ja mahdollisia uusia jäseniä.
Eem eli Lam sijärvi,
Oulun Insinööriopiskelijat OIO Ry
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Tulevia tapahtumia
Mukaan toim intaan 18.8.2018
Ruotsin työpaikat 31.8.2018.2018
Sitsit 15.9.2018
Pohjois-Suom en Insinööripäivät 13.10.2018
YTR:n rakentajapäivät 19.10.2018
Tarkempaa tietoa tapahtumista löydät, kun selaat kirjettä alaspäin.

Kaikki tulevat tapahtum at

Mukaan toimintaan 18.8.2018
Insinööriliitto IL ry viettää vuonna 2019 satavuotisjuhlaa.Insinööriliitto juhlii sitä näyttävästi koko vuoden
ajan. Juhlavuosi aloitetaan Oulussa tammikuussa. Jo nyt on mahdollista tulla mukaan juhlavuoden
suunnitteluun ja muutenkin aktiivisemmin Oulun Insinöörien toimintaan.
Meillä johtokunnan lisäksi on joukko aktiivisia jäseniä, jotka ovat mahdollisuuksiensa mukana ideoimassa ja
järjestelemässä tapahtumia. Tule mukaan tutustumaan ja suunnittelemaan tulevia tapahtumia lauantaina
18.8.2018.
Ilmoittaudu mukaan tai jos haluat tietää toiminnasta enemmän, ota yhteyttä
puheenjohtaja@ouluninsinoorit.fi.
Lisätietoa

Ruotsin työpaikat 29.8.2018 kello 18 Torniossa
Länsi-Pohjan Insinöörit ry järjestää Ruotsin työvoimaviranomaisten kanssa tiedotus/rekrytointitilaisuuden
Torniossa 29.8. klo 18:00. Tilaisuus on avoin Insinööriliiton jäsenille. Tilaisuus on ruotsinkielinen.
Osallistu kyselyyn, jolla pyritään selvittämään jäsenistön kiinnostus työskennellä Ruotsissa. Mahdollisten
rekrytointien johdosta Ruotsin työvoimaviranomaiset toivoivat tietoa osallistuvien insinöörien
koulutusalasta. Kyselyn löydät Oulun Insinöörien nettisivuilta.
Lisätietoa

Sitsit 15.9.2018 kello 19
Oulun Insinööriopiskelijat ja Oulun Insinöörit järjestävät yhdessä sitsit. Sitsit on tarkoitettu sekä
opiskelijoille, että jo valmistuneille Oulun Insinöörien jäsenille. Tällä kertaa siis ilman seuralaista.
Tule siis verkostoitumaan, tutustumaan ja pitämään hauskaa mahdollisien tulevien kollegojesi kanssa.
Illan pukukoodi on smart casual.
Lisätietoa
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Pohjois-Suomen Insinööripäivät 13.10.2018 Oulussa
Pohjois-Suomen Insinööripäivät järjestetään syksyllä 2018 Oulussa.
Tapahtumassa on lounas, seminaari ja illanvietto.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet jäsenkirjeessä 6/2018.
Lisätietoa

YTR:n rakentajapäivä 19.10.2018 kello 12 Yliopistolla
YTR:n vuosittainen Rakentajapäivä järjestetään tänä vuonna otsikolla "Koulutuksella laatua
rakennusalalle". Tilaisuudessa julkistetaan myös Pohjois-Suomen paras rakennusteko.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittaumistiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoa

Senioritoimintaa
Kesäkauden viimeinen toriparlamentti pidetään maanantaina 13.8.2018 kello 10 torinrannassa
Kahvilamakasiinissa.
Syyskaudella lounasta nautitaan taas perinteisesti Oskarin Kellarissa jokaisen kuukauden toisena
maanantaina 10.9, 8.10 ja 12.11 kello 13.
Syyskauden päättää joululounas 10.12 kello 13.
Lisätietoja Riku Lemiseltä (040-5663514) ja Rainer Bastmanilta etunimi.sukunimi(at)ouluninsinoorit.fi.

Lisätietoa

Insinööriliiton tapahtumia
Jäätelöauto tuo makua ja asiaa työpaikallesi 31.8.2018
Tule hakemaan Jätskiauton jäätelö ja tapaa liiton asiantuntija sekä Oulun Insinöörien aktiiveja perjantaina
31.8. Auto ja Insinööriliitto kiertävät koko päivän Insinööriliiton jäsenten työpaikoilla. Kuule jätskiauton
melodia ja tule hakemaan jäätelöherkku! Ota mukaan myös liittoon kuulumaton työkaverisi. Uudelle
jäsenelle kaksi kokonaista jäätelölaatikkoa ja suosittelijalle kampanjamme mukaiset lahjat!
Jäätelöauto kiertää perjantaina 31.8.2018 Oulussa. Reitin ja aikataulun löydät Oulun Insinöörien
nettisivuilta.
Lisätiedot: alueasiamies Mikko Sormunen, mikko.sormunen@ilry.fi ; 0407216879
Lisätietoa
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Insinööriliitto kouluttaa
Kiitettävä CV ja hakemus 14.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
Kuinka taklaan työttömän psykologiset ansat työnhaussa 15.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
LinkedIn peruskurssi 16.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
LinkedIn jatkokurssi 17.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
Työhaastattelusta voittajana maaliin 21.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
Lisää tehoa työnhakuun 22.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
Neuvottele tehokkaasti palkasta 23.8.2018 kello 9-11 w ebinaari.
Johda itseäsi työpaikan muutostuulissa 28.8.2018 kello 14-16 w ebinaari.
Somen uudet ilmiöt 7.9.2018 kello 9-10 w ebinaari.
Office 365 yhteistyösovellukset 10.9.2018 kello 9-12 w ebinaari.
Asiantuntijasta esimieheksi 18.9.2018 kello 14-16 w ebinaari.
Yrittäjyyden alkutaival 18.9.2018 kello 17-20 Oulu Sokos Hotel Arina.
Luovat työkalut Office 365 19.9.2018 kello 9-12 w ebinaari.
Digiturvallisuus ja hyvinvointi 21.9.2018 kello 9-10.30 w ebinaari.
LinkedIn uudet ominaisuudet 24.9.2018 kello 9-11.
Ajanhallinta 8.10.2018 kello 17-20 Oulu Sokos Hotel Arina.
Viisi askelta stressin hallintaan 10.10.2018 kello 14-16 w ebinaari.
Työpaikan muuttuvat tilanteet 11.10.2018 kello 17-20 Oulu Sokos Hotel Arina.
Markkinointi sosiaalisessa mediassa 17.10.2018 9-12 w ebinaari.
Näyttävät videot somessa 24.10.2018 kello 9-12 w ebinaari.
Hyvinvointia työelämään 30.10.2018 kello 17-20 Oulu Sokos Hotel Arina.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
w w w .ilry.fi/koulutukset
Lisätietoa

Urasampo
Kaikki Urasammon palvelut ovat osallistujille maksuttomia ja voit osallistua w ebinaareihin kätevästi vaikka
kotisohvaltasi. Lue lisää ja llmoittaudu mukaan hankkeen nettisivuilla: http://urasampo.fi
Samasta osoitteesta löydät myös valikoiman tallenteita samojen toimijoiden aiemmista w ebinaareista
(aiheina mm. Vakuuttava CV kohta kohdalta, Verkostoituminen ja piilotyöpaikat, Henkilöbrändäys
somessa ja Valmistautuminen haastatteluun).
w w w .urasampo.fi
Lisätietoa
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Kuukauden jäsenetu
Elokuu / Koulutukset
Liiton kattavasta koulutustarjonnasta löydät sopivia koulutuksia moniin erilaisiin tilanteisiin. Tilaisuuksia
järjestetään ympäri maata, jotta mahdollisimman moni voi hyödyntää koulutuksia omassa arjessaan.
Koulutuspalveluja on kehitetty myös panostamalla monipuolisiin ja laadukkaisiin w ebinaareihin, joihin voit
osallistua ajasta ja paikasta riippumatta.
Kouluttajina toimivat liiton omat uravalmentajat ja muut asiantuntijat sekä eri alojen erikoisasiantuntijat
valmennus- ja koulutusyrityksistä. Kaikki tällä hetkellä järjestettävät koulutukset ovat jäsenille
maksuttomia.
Osallistu vaivattomasti verkossa
Kevätkauden w ebinaarit olivat erittäin suosittuja ja saivat paljon positiivista palautetta, joten
w ebinaaritarjontaa on laajennettu entisestään. Syyskaudella järjestetään yhteensä 24 w ebinaaria liittyen
urahallintaan ja työnhakuun, työelämätaitoihin sekä oman osaamisen kehittämiseen.
Tutustu w ebinaarien sisältöihin koulutuskalenterissa ja poimi itsellesi hyödyllisimmät aiheet.
Tiesithän, että w ebinaaritallenteet ovat kaikkien jäsenten käytettävissä? Vaikka et pääsisikään
osallistumaan itse w ebinaarilähetykseen, voit katsoa tallenteen koulutuksesta jälkikäteen.
Koulutuksia ympäri maata
Syyskaudella järjestetään yhteensä noin 70 koulutustilaisuutta. Koulutuksissa saat liiton uravalmentajilta
esimerkiksi sparrausta työnhakuun ja uusia näkökulmia oman urapolkusi rakentamiseen sekä työkaluja
toimivan työarjen rakentamiseen.
https://w w w .ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset

https://w w w .ilry.fi/kuukauden-etu

Member+ jäsenetupalvelu verkossa
Member+ on uusi akavalaisten jäsenetupalvelu. Yhteisten akavalaisten jäsenetujen lisäksi palvelussa on
Insinööriliiton oma osio, johon on koottu liiton omia jäsenetuja.
Rekisteröidy, tutustu ja hyödynnä edut: w w w .m em berplus.fi.
Seuraa Member+:n etuja myös Facebookissa: w w w .facebook.com /m em berplus.fi.

Liitto taskussasi
Insinööriliitto nyt myös älypuhelimessasi.
https://w w w .ilry.fi/palvelut/henkilokohtaiset-palvelut/jasenyys/jasenyys-ja-jasenkortti/liitto-taskussasi

Stipendirahasto
Oulun Insinöörit ry jakaa stipendirahastosta enintään 500 € Oulun Insinöörien jäsenten koulutukseen.
Koulutus ei voi olla toiseen tutkintoon johtavaa koulutusta.
Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 31.10.2018 osoitteeseen
rahastonhoitaja(at)ouluninsinoorit.fi

7/8

Seuraa meitä somessa:

Oulun Insinöörit Ry
Villa Kaljaasi: Kaljaasintie 8, 90500 OULU
Y-tunnus: 0806476-2
Viestintä ja tiedotus: sihteeri@ouluninsinoorit.fi
Pow ered by Postiviidakko™
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