Sikalan perehdytyskaavake ja työhön opastus

Yritys

Perehdytettävä

Perehdyttäjä(t)
Työntekijän perehdyttäminen työpaikkansa tapoihin, toimintoihin ja työtehtäviinsä on työnantajan
vastuulla. Tämä vastuu on kirjattu työturvallisuuslakiin. Perehdyttämisen tarvitsevat kaikki työhön
tulevat: vakituiset, määräaikaiset ja lomittajat. Perehdyttäminen on aloitettava välittömästi töihin
tullessa. Työtehtävien ja -olosuhteiden muuttuessa työntekijät on perehdytettävä uusiin asioihin.
Työhön perehdyttämisen jälkeen alkaa työhönopastus, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka
liittyvät itse työn tekemiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Opetusta ja ohjausta on tehostettava, jos
havaitaan puutteita työntekijän toimintatavoissa.
Työnopastuks en tavoite j a tark oitus on tietenki n s e, että uusi työntekijä py styy mahdollisimman nopeas ti its enäis een ty öhön, j a näi n k ok o k etjun ty ö hel pottuu. Yksin ilm an opastusta j ääv ä ty öntekij ä on jarru, jos ta k aikki k ärsivät.
Työnopastuks en tavoite j a tark oitus on tietenki n s e, että uusi työntekijä py styy mahdollisimman nopeas ti its enäis een ty öhön, j a näi n k ok o k etjun ty ö hel pottuu. Yksin ilm an opastusta j ääv ä ty öntekij ä on jarru, jos ta k aikki k ärsivät.

Perehdyttäjä
Opasta/neuvo
Kertaa läpikäydyt asiat
Tarkista oppiminen
Pyydä palautetta

Perehdytettävä
Ota selvää asioista
Kysy, jos et tiedä
Seuraa omaa oppimista
Anna palautetta

Perehdytettävä asia
Työsuhteen ehdot
Työsopimus
Työsuhde (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen)
Koeaika ja sen merkitys
Palkka, palkanmaksu, lisät, sairausajan palkka
Työaika, lounas- ja kahvitauot, ylityöt
Sairauspoissaolot, muut poissaolot, poissaoloista sopiminen ja ilmoittaminen
Lomat, loma-ajan palkka, lomaraha
Verokortti
Irtisanomisaika ja lopputilin maksaminen
Työtodistus

Läpikäyty pvm

Perehdytettävä asia

Läpikäyty pvm

Oma tehtävä
Työntekijän velvollisuudet ja vastuut
Työtehtävät
Mistä/keneltä saan lisätietoa tai tukea työskentelyyn
Sikalan laitteiden, koneiden ja muiden työvälineet (käyttö, huolto, toiminta
häiriötilanteissa)
Mistä löydän tärkeimmät puhelinnumerot (tuottaja, eläinlääkäri, hätänumero,
sähkö- ja putkimies…)
Sikala
Sikalan esittely
Sosiaali- ja taukotilat
Pysäköintipaikka
Siisteydestä ja hygieniasta huolehtiminen
Sikalan jätteiden käsittely ja lajittelu, ympäristönsuojelu
Työturvallisuus
Ensiapuvälineet ja toiminta tapaturmatilanteissa
Paloturvallisuus, hätäpoistumistiet ja sammutusvälineet
Henkilökohtaiset suojavarusteet (suojavaatteet, -käsineet ja -jalkineet ja hengityssuojain) ja niiden oikea käyttö
Sikalan vaaratekijät
Toiminta työtapaturmissa
Työterveyspalvelut
Tautisuojaus
Toiminta tautisulu(i)ssa
Likaiset ja puhtaat reitit
Sairaiden tai loukkaantuneen eläimen tunnistaminen
Eläinten lääkitseminen ja lääkitsemiskäytännöt sekä eläimen lopettaminen
Oikea työjärjestys
Raatojen käsittely
Haittaeläintorjunta
Toiminta ulkomaan matkan jälkeen ja oman auton käyttö ulkomailla
Tutustuminen tilan tautisuojaussuunnitelmaan
Olen saanut perehdytyksen edellä kerrottuihin asioihin ja olen ymmärtänyt ne. Sitoudun noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

__________________________ ____________________________________________________
Paikka ja päivämäärä
Perehdytetyn allekirjoitus

__________________________ ___________________________________________________
Paikka ja päivämäärä
Perehdyttäjän allekirjoitus

