Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskikysely
Yrityksen henkilöstö on hyvä asiantuntija työolosuhteita ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. Tällä kyselyllä henkilöstön käsityksiä työympäristöstä, työkyvystä, työyhteisössä ja osaamisesta.
Yritys:

Ryhmä/Arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Arviointiasteikko: 1=Täysin eri mieltä, 2=Eri mieltä, 3=Osittain samaa mieltä, 4=Samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

Työympäristö
Eri
mieltä
1
2

Valaistus on voimakkuudeltaan riittävä eikä se häiritse.
Hengitysilman laatu on hyvä.
Lämpötila on sopiva työpaikalla.
Melu ei häiritse tai haittaa työskentelyä.
Kemikaalien käyttö turvallista tuotannossa.
Koneet ovat hyvässä toimintakunnossa ja suojalaitteet ovat paikallaan.
Koneiden huolto ei aiheuta vaaratilanteita.
Työvaatetus suojaa riittävästi.
Työvaatetus on hyväkuntoinen, puhdas ja ulkonäöltään miellyttävä.
Työssä tarvittavat suojaimet ovat saatavilla ja miellyttävä käyttää.
Työpisteet on mitoitettu tehtävän mukaan tai ne ovat säädettävissä ja niissä on
tarpeeksi tilaa.
Työ ei sisällä raskaita ja hankalia työvaiheita tai ne on koneellistettu.
Työ ei sisällä yksipuolista toistorasitusta tai sitä on vain pieni osa työstä.
Työ sisältää vaihtelevasti fyysistä toimintaa eli istumista, seisomista ja kävelyä.
Työpöydät ja työtasot ovat tuotannossa yleensä järjestyksessä eikä niissä ole
tarpeetonta tavaraa.
Hyllyt ovat tukevat, turvalliset ja järjestyksessä eikä niissä ole ylikuormitusta.
Koneiden ja kaappien päällä ei ole tarpeetonta tavaraa.
Lattioiden järjestys, siisteys, puhtaus ja kunto on hyvä liikkumisen ja tavaroiden
siirron kannalta.

Johtopäätökset, lisätietoja:

Yhteenveto
Eri
mieltä
1

Työympäristö
Työkyky A
Työkyky B
Työyhteisö
Osaaminen
Yhteensä

2

3

4

Samaa
mieltä
5

3

Samaa
mieltä
4
5

Työkyky
Huono

A
1

2

Kohtalainen

Erinomainen

3

4

5

3

Samaa
mieltä
4
5

3

Samaa
mieltä
4
5

3

Samaa
mieltä
4
5

Käsien ja jalkojen lihasten kunto.
Hartia- ja selkälihasten kunto.
Vatsalihasten kunto.
Hengityselinten toiminta.
Sydämen ja verenkiertoelinten toiminta.
Nivelten toimintakyky.
Fyysinen yleiskuntoni kokonaisuudessaan.

B

Eri
mieltä
1
2

Nukun yöni yleensä hyvin.
Lähden aamulla mielelläni työpaikalle.
Koen työni mielekkääksi.
Työni ei ole rasittavaa.
Olen työpäivän jälkeen yleensä melko virkeä.
Haluan kehittyä työssäni ja oppia uusia asioita.
Autan mielelläni työtovereitani ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Osallistun mielelläni yrityksen järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin.

Työyhteisö
Eri
mieltä
1
2

Tunnen yrityksen toiminnan tavoitteet riittävän hyvin.
Saan riittävästi tietoa johdolta, jotta voin hoitaa työni hyvin.
Saan riittävästi tietoa työtovereiltani, jotta pystyn hoitamaan työni hyvin.
Olen hyvin perillä niistä odotuksista, joita johto on toiminnalleni asettanut.
Työtovereiden välit ovat työpaikallani hyvät.
Saan tarvittaessa riittävästi apua ja tukea työtovereiltani.
Saan tarvittaessa riittävästi apua ja tukea esimieheltäni.
Saan riittävästi palautetta siitä, miten olen onnistunut työssäni.

Osaaminen
Eri
mieltä
1
2

Koen uudet asiat haasteena työssäni.
Uusien työmenetelmien käyttöönotto ei ole aiheuttanut ongelmia työssäni.
Koulutukseni on riittävä nykyiseen tehtävääni.
Myös muiden työntekijöiden osaaminen on riittävän hyvä tehtäviin nähden.
Työnjohdon osaaminen on riittävän hyvä nykyisiin tehtäviin nähden.
Osaamisen kehittäminen on tärkeää työni kannalta.
Työni antaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa.
Minulla on riittävästi vapautta päättää itse tehtävien suorittamisesta.
Minulla on riittävästi mahdollisuuksia kiertää erilaisissa tehtävissä.
Omalla työlläni on merkitystä yrityksen menestymisen kannalta.
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