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Tavoitteena nolla silmävammaa
- vastuu aina työnantajalla
TEKSTI JA KUVA MARKO ÖSTMAN

V

ahingon sattuessa näkö on aisti, joka
ei uusiudu. Tästä syystä suojainkäyttövelvoitteet on syytä ottaa
vakavasti. Yksilöllisellä voimakkuudella
varustettuihin suojalaseihin on asetettu uusi
kansallinen soveltamisohje.
– Käyttövelvoitteita ei tehdä työntekijöiden kiusaksi, vaan heidän oman turvallisuutensa vuoksi. Jos esimerkiksi nuori ihminen
joutuu eläköitymään silmävamman vuoksi,
menee elämä uuteen uskoon, Pekka Palmu
Silmäoptikoilta muistuttaa.
Vastuu suojainten käytöstä on aina työnantajalla, jolla on oikeus velvoittaa työntekijää käyttämään oikeanlaisia turvavarusteita.
– Jos työtehtävissä on pienikin vaara
loukata silmä, tulee työnantajan hoitaa asia
kuntoon niin, että tämä vaara poistuu. Työnantajan tulee päättää, minkälaisia suojaimia
työpaikalla käytetään.
EU:n asetukset ovat muuttuneet ja
syyskuussa julkaistiin kansallinen ohje.
Suojalaseissa on tätä nykyä kaksi luokkaa ja
työnantaja tekee päätöksen kumpaa työpaikalla käytetään.
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KÄYTTÖVELVOITTEET
TEHDÄÄN VAIN
TYÖNTEKIJÖIDEN
TURVALLISUUDEN
VUOKSI.

– S-luokan suojaimet riittävät silloin, kun
töitä tehdään pienillä käsityökaluille kuten
esimerkiksi ruuvimeisselillä ja jakoavaimella.
Kun taas työskennellään vaikkapa porakoneilla ja kulmahiomakoneilla, tarvitaan
F-luokan suojaimet, Palmu valottaa.
– Kun kaikilla työntekijöillä on saman
luokan lasit, tietää työnantaja mitä suojaimia
yrityksestä löytyy ja tällöin työntekijöiden
on helpompi tuurata toisiaan erilaisissa
työtehtävissä.
OIKEAT RATKAISUT TAKAAVAT
KÄYTTÖMUKAVUUDEN
Silmäoptikot Palmulla on pitkä kokemus
työnäkemisestä ja silmien suojauksesta.

Ammattilainen osaa auttaa ja neuvoa.
– Kartoitus tehdään yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa. Opetamme vastuut,
annamme ohjeistukset ja kaikki tarvittavat neuvot. Tavoite on, että silmävammat
saadaan minimoitua olemattomiin, Palmu
sanoo.
– Suojainten tarve tulee suunnitella aina
työolosuhteiden mukaan. Moni ei esimerkiksi tiedä, että suojalasien vaihtoväli on
enimmillään kolme vuotta. Tämän jälkeen
niitä ei lasketa enää suojalaseiksi, vaan aivan
tavallisiksi silmälaseiksi.
Suojalasien tulee olla käyttäjälleen sopivat
ja mukavat käyttää. Oikea linssiratkaisu ja
hyvin istuva suojain takaavat, että suojalasit ovat vahingon sattuessa päässä eivätkä
esimerkiksi kaapissa.
– Sopivaksi määritelty näköratkaisu
helpottaa työntekoa ja nostaa sitä kautta
työtehoa.
– Tärkeintä on muistaa, että työnantaja
on aina lopulta vastuussa, ja hänen tulee suorittaa riskiarviointi, Pekka Palmu muistuttaa
lopuksi.

