Tarkistuslista: Työympäristössä toimiminen
Tämä tarkistuslista on tarkoitettu työntekijöille. Voitte käydä sen läpi yhdessä keskustellen tai tieto voidaan myös kerätä työntekijöiltä kirjallisena kyselynä, haluttaessa nimettömänä.
Tarkistuslistan ovat läpikäyneet:
Päivämäärä:

Valitse ja rastita tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto:
1 = täysin eri mieltä
2 = jossain määrin eri mieltä
3 = jossain määrin samaa mieltä
4 = täysin samaa mieltä

Energia- ja materiaalitehokkuus
Energian ja veden käyttö on työpaikallemme järkevää ja tuhlausta vältetään.
Osaan omassa työssäni välttää turhaa energian- ja vedenkulutusta.
Materiaalien (esim. varaosien ja tarvikkeiden) sekä kemikaalien käyttö on työpaikallemme
järkevää ja tuhlausta vältetään.
Tiedän miten voi vähentää materiaalien kulutusta ja jätteen syntymistä työssäni.
Vajaat pakkaukset käytetään loppuun ennen uuden avaamista.
Koneet ja laitteet pidetään hyvässä kunnossa ja huolletaan säännöllisesti.
Energiansäästöohjeita ja opastusta on riittävästi.
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Jätehuolto
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Kemikaalit ja työturvallisuus
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Tiedän, kuka on työpaikkamme kemikaalivastaava.
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Tiedän, kuka on työpaikkamme jätehuoltovastaava.
Jätteiden lajittelun ohjeet ovat selkeät ja riittävät.
Jätteiden lajittelu toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti.
Jätteiden lajitteluun on annettu riittävästi koulutusta.

Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet)
Vaarallisten jätteiden käsittelyn ja lajittelun ohjeet ovat selkeät ja riittävät.
Vaarallisten jätteiden lajittelu toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti.
Vaarallisten jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn on annettu riittävästi opastusta.

Tunnen työssäni käytettävät kemikaalit ja niiden käyttökohteet.
Uusien kemikaalien käyttöön perehdytetään riittävällä tasolla.
Kemikaalien varastointi ja käsittely on asianmukaista ja turvallista.
Tiedän, mistä löytyvät työpaikallamme käytettävien kemikaalien käyttöturvatiedotteet.
Käytän työssäni suojaimia aina tarvittaessa.
Tiedän, miten vaara- ja onnettomuustilanteessa tulee toimia (esim. kemikaalionnettomuus).

Varastointi ja tilojen järjestys
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Tiedän missä mitäkin laitteita, tarvikkeita ja materiaaleja säilytetään.
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Yrityksen toiminta ja johtaminen
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Tunnen yritykseni arvot ja toimintaperiaatteet
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Asiakaspalvelu
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Tunnen yritykseni menettelytavat ja ohjeet asiakaspalveluun.

1

2

3

4

Tavarat ja tarvikkeet ovat oikeilla paikoillaan ja ne löytyvät helposti.
Työtilat ovat siistit ja hyvässä järjestyksessä.

Tiedän riittävästi yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
Tiedän, millaisia tavoitteita minulle / tiimilleni / työpaikalleni on asetettu ja tavoitteiden
toteutumista seurataan.
Minut on perehdytetty työhöni ja työpaikkani asioihin.
Työpaikallani henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan.

Osaan mielestäni toimia hyvin asiakaspalvelussa.
Tiedän kuinka toimia reklamaatio- tai virhetilanteessa.

Haluaisin saada koulutusta, aihe:

Muita kehittämisehdotuksia:

