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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

- Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli 
työsuojelun valvontalaissa säädetään menettelystä 
työsuojeluviranomaisen valvoessa työturvallisuutta, 
työsuhdetta ja muiden työsuojelua koskevien säännösten 
noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä 
työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla

- Tavoitteena on myös parantaa työympäristöä ja työoloja. 
Näitä tavoitteita toteutetaan työsuojelun 
viranomaisvalvonnalla ja työnantajan ja työntekijöiden 
yhteistoiminnalla
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Työsuojelutarkastus

- Tarkastuksia tehdään niin usein ja tehokkaasti kuin valvonnan 

vaikuttavuuden kannalta on tarpeellista

- Jotta työpaikalla voitaisiin valmistautua tarkastukseen ja 

huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset työnantajan ja 

työntekijöiden edustajat ovat läsnä, tarkastuksesta 

ilmoitetaan yleensä etukäteen työnantajalle

- Joskus valvonta edellyttää, että tarkastus tehdään ennalta 

ilmoittamatta

- Asiakasaloitteisissa tarkastuksissa ilmoittajan suoja
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Tarkastuskertomus

- Tarkastaja laatii tarkastuksesta kirjallisen 

tarkastuskertomuksen, johon kirjataan tarkastuksen 

kulku ja tarkastuksen edellyttämät toimenpiteet.

- Myös eriävät käsitykset tarkastuksen kohteena olevista 

seikoista kirjataan

- Tarkastuskertomus annetaan tiedoksi työnantajalle ja 

työsuojeluvaltuutetulle. Jos työpaikalla ei ole 

työsuojeluvaltuutettua, työnantajan on sopivalla 

tavalla tiedotettava tarkastuskertomuksesta
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Toimintaohje

- Tarkastaja antaa kirjallisen toimintaohjeen tai kehotuksen 
työnantajalle, jos työsuojelusäädösten velvollisuuksia ei 
ole noudatettu

- Toimintaohje annetaan, kun tarkastaja on todennut 
säännösten vastaisen asian, josta aiheutuva vaara tai 
haitta on vähäinen

- Työnantajan on korjattava säännösten vastainen 
epäkohta
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Kehotus

- Tarkastaja antaa kirjallisen kehotuksen, jos säännösten vastaisesta 
olotilasta aiheutuu vähäistä suurempi vaara tai haitta tai työnantaja 
ei ole toimittanut vaadittavia asiakirjoja

- Valvontalaissa on lueteltu asiat, joista kehotus voidaan antaa heti. 
Kehotus voidaan antaa myös silloin, kun toimintaohjetta ei ole 
noudatettu

- Tarkastaja seuraa, että kehotusta noudatetaan määräajassa

- Jos kehotusta ei noudateta, tarkastaja vie asian 
työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi

- Toimenpiteinä voi olla käyttökielto, uhkasakko tai asian vieminen syyttäjän 
käsiteltäväksi
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta
• Työsuojelun yhteistoiminta

- Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla edistää työnantajan ja 
työntekijöiden vuorovaikutusta

- Yhteistoiminta mahdollistaa sen, että työntekijät osallistuvat 
ja vaikuttavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskevien asioiden käsittelyyn

- Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen 
palveluksessaan olevat työntekijät

- Työnantaja tekee aloitteen työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestämisestä ja menettelytavoista
- Työehtosopimuksissa voi olla lainsäädännöstä poikkeavia määräyksiä
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Työsuojelupäällikkö

- Yhteistoimintahenkilö

- Huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestämisestä ja kehittämisestä

- Pätevyys ja perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin

- Työnantaja itse tai tämän nimeämä henkilö

• Työsuojelutoimikunta

– Perustettava yli 20 työntekijän työpaikoille
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

- Työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi 
varavaltuutettua , jos vähintään 10 työntekijää

- Voidaan valita myös alle 10 työntekijän työpaikoille

- Toimihenkilöasemassa olevat työntekijät voivat valita omat 
valtuutettunsa

- Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja 
varavaltuutetut valitaan

- Voidaan valita myös ns. sopuvaalilla, jos menettelystä ja valittavista 
henkilöistä ollaan yksimielisiä
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Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta

• Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

- Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan 
työntekijöiden edustaja

- Valtuutettu perehtyy työpaikan työsuojeluasioihin ja osallistuu 
työsuojelutarkastuksiin

- Oikeus saada koulutusta

- Oikeus saada nähtäväkseen asiakirjoja ja tilastoja

- Valtuutettu kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn 
turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin

- Työsuojeluvaltuutetun irtisanoutuessa varavaltuutettu tulee jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi hänen sijaansa työsuojeluvaltuutetuksi
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Työsuhde (työsopimus)
Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä  solmivat 
työsopimuksen

- Suullinen tai kirjallinen

- Voimassa toistaiseksi tai määräajan

- Velvoittaa molempia osapuolia

- Noudatettava lainsäädäntöä ja yleissitovaa työehtosopimusta

- Työsuhde voidaan purkaa erittäin painavasta syystä
- Pääsääntöisesti noudatetaan irtisanomismääräyksiä

- Määräysten vastainen työsuhteen päättäminen käsitellään 
oikeudessa, ei takaisinottovelvollisuutta kuten virkasuhteessa
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Työsuhde (työsopimus)
• Työsopimuksella tai muulla kirjallisella selvityksellä annettava 

työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot:

• 1) työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka

• 2) työnteon alkamisajankohta;

• 3) määräaikaisen työsopimuksen kesto peruste;

• 4) koeaika;

• 5) työntekopaikka tai työntekoalue

• …
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Työsuhde (työsopimus)
• …
• 6) työntekijän pääasialliset työtehtävät;

• 7) työhön sovellettava työehtosopimus;

• 8) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä 
palkanmaksukausi;

• 9) säännöllinen työaika;

• 10) vuosiloman määräytyminen;

• 11) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
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Työsuhde (työaika)

• Työnantaja on velvollinen laatimaan 
työvuoroluettelon

- Toimitettava työntekijöille vähintään viikkoa ennen 
luettelossa mainitun ensimmäisen työvuoron alkua

- Muutoksia työvuoroihin vain työntekijän 
suostumuksella

- Ylitöiden teettämiseen pyydettävä työntekijältä 
suostumus jokaisella kerralla erikseen
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Työsuhde (työaika)
Työnantaja on velvollinen pitämään työaika- ja palkkakirjanpitoa

- Kirjanpidossa eriteltävä säännöllisen työajan tunnit sekä lisä-, 
yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit

- Ylityön enimmäismäärä 280 tuntia vuodessa, vuosittaisella 
sopimuksella voidaan nostaa 330 tuntiin

- Ajoneuvon kuljettajaan sovelletaan ajo- lepoaikasäädöksiä

- Velvollisuus käyttää ajopiirturia

- Jos ei piirturin käyttöpakkoa (esim. pakettiautot), 
velvollisuus pitää ajopäiväkirjaa
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Työsuhde (työaika)

• Työntekijällä on oikeus tunnin mittaiseen ruokailutaukoon

- Paikallisesti sovittaessa voidaan lyhentää 30 minuuttiin

- Mikäli työ vaatii, voidaan paikallisesti sopia ruokailu 

järjestettäväksi työn ohessa (20 minuuttia)

- Lisäksi oikeus työehtosopimuksen mukaisiin kahvitaukoihin ja 

työturvallisuuslain mukaisiin virkistäytymistaukoihin

- Nuorille työntekijöille tiukempia säädöksiä työajan 

järjestämisessä

- Alle 18-vuotiasta ei saa käyttää teurastustyöhön
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Työsuhde (syrjinnän kielto)

Erilliset säännökset työsopimuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa

- Henkilöä ei saa syrjiä etnisen taustan, uskonnon, mielipiteen, 

sairauden yms. henkilöön liittyvän syyn perusteella.

- Samasta työstä samat edut ja sama, vähintään 

työehtosopimuksen mukainen palkka

- Syrjinnän kielto koskee myös työhönottoa ja 

työpaikkailmoittelua
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Työterveyshuolto

• Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) 

perustuvaa ehkäisevää terveydenhoitoa

- Työnantaja käyttää työturvallisuuslain perusvelvoitteiden 

toteuttamisessa apunaan työterveyshuollon 

ammattihenkilöiden asiantuntemusta

- Työnantajan on työterveyshuoltolain mukaan järjestettävä 

työntekijöilleen työterveyshuolto

- Järjestämisvelvollisuus on kaikilla työnantajilla työpaikan 

koosta riippumatta
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Työterveyshuolto

• Työterveyshuollon tavoitteet

- Työterveyshuollon toiminta lähtee yrityksen tarpeista, jotka 

määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja 

työterveyshenkilöstön kanssa

- Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja 

turvallinen työympäristö 

- hyvin toimiva työyhteisö 

- työhön liittyvien sairauksien ehkäisy

- työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

edistäminen
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Työterveyshuolto

• Järjestämisvaihtoehdot

- Työnantaja voi vapaasti valita työterveyshuoltopalvelujen 

järjestämistavan kolmesta vaihtoehdosta

- Työterveyshuoltosopimuksen voi tehdä

- Terveyskeskuksen tai

- yksityisen, työterveyspalveluita tuottavan lääkäriaseman 

tai

- yritysten yhdessä perustaman työterveysaseman kanssa
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Työterveyshuolto
• Työterveyshuollon tehtävät

- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon 

osuuden työpaikkakohtaisessa työsuojelutoiminnassa

- osa työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa

- Työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen

- Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen

- Terveydenseurantatarkastusten tarpeen määrittely ja toteutus 

…
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Työterveyshuolto
• Työterveyshuollon tehtävät

• …
- Ergonomisten selvitysten tekeminen

- Ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen

- Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteutus

- Vajaakuntoisten työssä selviytymisen seuranta

• Halutessaan työnantaja voi ostaa myös 
sairaanhoitopalveluja osaksi työterveyshuoltoa
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Työturvallisuuslaki
• Lain tarkoitus (1 §)

- Parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

- Turvaa ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä

- Ennalta ehkäisee työtapaturmia, ammattitauteja ja muita 
työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja

• Työturvallisuuslakia tarkemmin säädetään muussa 
lainsäädännössä. Muu lainsäädäntö ei saa koskaan olla 
ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa
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Työturvallisuuslaki

• Soveltamisalat (2-7 §)

- Kaikki työ lukuun ottamatta sotilaallisen toiminnan 

harjoittelua ja harrastustoimintaa

- Hyvin laaja laki: koskee myös vapaaehtois-, talkoo- ja 

rangaistustyötä

- Ei vaadi työsuhteen olemassaoloa
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Työturvallisuuslaki
• Yleinen huolehtimisvelvoite (8 §)

- Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työn turvallisuudesta 
ja terveydestä seuraavasti:

1. Vaaran ja haitan syntyminen estetään

2. Vaara ja haitta poistetaan

3. Yleisesti vaikuttavat toimenpiteet ennen yksilöllisiä

4. Tekniikan kehittyminen huomioidaan

- Työnantaja velvollinen jatkuvasti tarkkailemaan työyhteisöä, 
työympäristön tilaa ja työtapojen turvallisuutta
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Työturvallisuuslaki

• Työsuojelun toimintaohjelma (9 §)

- Turvallisuuden ja terveyden edistäminen

- Työkyvyn ylläpito

- Työpaikan työolojen kehittämistarpeet
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Työturvallisuuslaki
• Vaarojen ja haittojen arviointi (10 §)

- Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työtilasta ja 
työympäristöstä aiheutuvat vaarat ja haitat:

1. Tapaturman vaara

2. Esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit, sairaudet ja vaaratilanteet

3. Työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut edellytykset

4. Työn kuormitustekijät

5. Lisääntymisterveydelle ja sikiölle aiheutuva vaara
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Työturvallisuuslaki
• Erityisen vaarallinen työ (11 §)

- Perustuu vaarojen arviointiin (10 §)

- Erityinen tapaturman tai sairastumisen vaara

- Henkilökohtaiset ominaisuudet

- Koulutus

- Valvonta

- Raskaana olevat pyrittävä siirtämään muihin töihin
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Työturvallisuuslaki

• Työympäristön ja työn suunnittelu

• 12 §

- Rakenteiden, työtilojen, työmenetelmien, koneiden ja 

laitteiden, vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessa 

otettava huomioon tarkoituksenmukaisuus, turvallisuus ja 

terveys

• 13 §

- Työn suunnittelussa otettava huomioon työntekijöiden 

fyysiset ja henkiset edellytykset
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Työturvallisuuslaki
• Opetus ja ohjaus (14 §)

- Työntekijä on perehdytettävä  työhön, työolosuhteisiin, 
työmenetelmiin, työvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin

- Opetusta ja ohjausta haittojen ja vaarojen ehkäisemiseksi ja 
välttämiseksi

- Säätö-, puhdistus, huolto- ja korjaustyöt sekä häiriö- ja 
poikkeustilanteet

- Perehdytystä täydennetään jatkuvasti
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Työturvallisuuslaki
• Henkilönsuojaimet (15 §)

- Työnantajan hankittava säädökset täyttävät henkilönsuojaimet

- Apuvälineet ja muut varusteet tapaturman tai sairastumisen 
ehkäisemiseksi

• Yhteistoiminta (17 §)

- Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja 
parannettava työturvallisuutta

- Työnantajalla tiedonantovelvollisuus

- Työntekijöillä yhteistoimintavelvollisuus

- Työntekijöillä oikeus tehdä parannus- tai muutosehdotuksia
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Työturvallisuuslaki
Työntekijöiden velvollisuudet

• 18 §

- Noudatettava määräyksiä ja ohjeita

- Huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta

- Vältettävä syyllistymästä häirintään tai epäasialliseen kohteluun

• 19 §

- Ilmoitettava viipymättä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 
haitta- ja vaaratekijästä -> työnantajan annettava vastaus 

- Poistettava vaaratekijä, jos mahdollista
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Työturvallisuuslaki
• Työntekijöiden velvollisuudet

• 20 §

- Käytettävä ja huollettava työnantajan antamia henkilösuojaimia ja 
muita varusteita

• 21 §

- Käytettävä oikein ja ohjeiden mukaisesti koneita, välineitä ja laitteita

- Noudatettava turvallisuusohjeita vaarallisten aineiden käytössä

• 22 §

- Turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa kytkeä pois käytöstä tai irrottaa

• 23 §

- Oikeus ja velvollisuus pidättäytyä vakavaa vaaraa aiheuttavasta työstä
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Työturvallisuuslaki
• Ergonomia (24 §)

- Rakenteet ja työvälineet valittava, mitoitettava ja sijoitettava 
ergonomisesti asianmukaisesti, säätö- ja muutosmahdollisuus

1. Riittävästi tilaa työskennellä

2. Työtä keventävät apuvälineet

3. Käsin tehtävät nostot ja siirrot turvallisiksi

4. Toistotyön haitat minimoitava

• Kuormitus (25§)

- Työnantajalla velvollisuus ryhtyä toimiin ylikuormituksen 
poistamiseksi

- Työnantajalla velvollisuus jatkuvasti seurata kuormittumista

- Näyttöpäätetyö turvalliseksi ja vähän kuormittavaksi (26§)
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Työturvallisuuslaki
• Väkivallan uhka (27 §)

- Väkivalta on estettävä mahdollisuuksien mukaan ennalta

- Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät

- Mahdollisuus avun kutsumiseen, yksintyöskentelyä rajoitetaan

- Menettelytapaohjeet

• Häirintä (28 §)

- Työnantajan ryhdyttävä toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän 
terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai 
epäasiallisesta kohtelusta

- Menettelytapaohjeet ja korjaava ohjeistus

- Varoitusmenettely, työjärjestelyt

- Työsuhteeseen kohdistuvat toimenpiteet
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Työturvallisuuslaki

• Yksintyöskentely (29 §)

- Mahdollisuus yhteydenpitoon ja avun hälyttämiseen

- Yksintyöskentelystä aiheutuva vaara tai haitta tulee poistaa tai 

tehdä mahdollisimman vähäiseksi

- Tarvittaessa yksintyöskentelystä tulee luopua

• Yötyö (30 §)

- Yötyötä saa teettää vain, jos se on tarkoituksenmukaista eikä 

vaaranna työntekijän terveyttä

- Mahdollisuus ruokailuun

- Ei vuorotyötä -> työsuojeluviranomaisen lupa
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Työturvallisuuslaki
• Rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus (32 §)

- Rakenteet, materiaalit, varusteet ja laitteet oltava turvallisia ja 
terveellisiä käyttää, huoltaa ja puhdistaa

- Kulkutiet, käytävät ja pelastustiet oltava turvallisia 

- Riittävä määrä merkittyjä uloskäytäviä ja pelastusteitä

- Turvamerkinnät

- Valaistus oltava riittävä, mahdollisuuksien mukaan 
luonnonvaloa  (34§) -> A4 arkkia pystyttävä lukemaan 
ojennetun käden päästä
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Työturvallisuuslaki
• Ilmanvaihto (33§)

- Kelvollista hengitysilmaa oltava riittävästi

- Ilmanvaihdon oltava tarkoituksenmukainen

- Työhuoneen tilavuus oltava riittävä työn tekemistä ja työn 
vaatimaa liikkumista varten

- Ilman epäpuhtaudet tulee poistaa tai ne tulee ohjata 
vaarattomasti muualle (37§)

• Järjestys ja siisteys (36 §)

- Työnantajalla velvollisuus ohjeistaa turvallisuuden ja 
terveellisyyden edellyttämään järjestykseen ja siisteyteen

- Järjestyksestä ja siisteydestä vastuu kaikilla
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Työturvallisuuslaki
• Sisäinen liikenne (35 §)

- Tavaran käsittely ja liikkuminen on järjestettävä turvalliseksi

- Nostot ja siirrot

- Tavaran käsittely

- Varastointi

- Vastaanotto ja lähettäminen

- Apuvälineet
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Työturvallisuuslaki
• Kemialliset tekijät (38 §)

- Altistuminen oltava mahdollisimman vähäistä

- Räjähtävien, tulenarkojen, syövyttävien ja muiden vaaraa 
aiheuttavien aineiden käsittelyyn, säilytykseen ja kuljettamiseen 
annettava erityiset turvallisuusohjeet

- Kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet

- Riskien arviointi

- Henkilönsuojaimet
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Työturvallisuuslaki

• Fysikaaliset tekijät (39 §)

- Altistuminen mahdollisimman vähäiseksi

- Melu

- Lämpö 

- Paine

- Tärinä

- Säteily

- Sähkö
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Työturvallisuuslaki

• Biologiset tekijät (40 §)

- Altistuminen estettävä tai mahdollisimman vähäiseksi

- Bakteerit

- Virukset

- Itiöt

- Muut biologiset tekijät
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Työturvallisuuslaki

• Koneiden turvallisuus (41 §)

- Koneet ja laitteet säännösten mukaisia (CE-merkintä)

- Työntekijälle ei saa antaa käyttöön omatek-koneita

- Vain kyseiseen työhön suunniteltuja

- Turvallisen työskentelyn, huollon ja puhdistuksen ohjeistus

- Suojalaitteet

- Käyttö ja turvamerkinnät
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Työturvallisuuslaki

• Henkilönostot (42 §)

- Nostot on suoritettava henkilönostolaitetta käyttäen siten, että 

nostoon osallistuville tai muille ei aiheudu vaaraa tai haittaa

- Nostimet tarkastettava ja huollettava säännösten mukaan

- Työnantajan on varmistauduttava nostimen käyttäjän 

ammattitaidosta ja kirjoitettava nostajalle lupa nostimen 

käyttöön (1.1.2009 alkaen)
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Työturvallisuuslaki

• Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset (43 §)

- Kone, väline tai laite, joka vaikuttaa turvallisuuteen on 

tarkastettava

- Asennuksen jälkeen

- Muutosten jälkeen

- Määräaikaistarkastukset

- Tarkastuksen suorittajan oltava pätevä

- Tarkastamisessa huomioitava erityisesti turvallisuus
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Työturvallisuuslaki

• Onnettomuuden vaara, pelastautuminen ja ensiapu

44 §

- Tulipalon, räjähdyksen, hukkumisen ja muun onnettomuuden 

vaara mahdollisimman vähäinen

45 §

- Tarpeelliset hälytys-, paloturvallisuus- ja hengenpelastuslaitteet

- Menettelytapaohjeistus

46 §

- Huolehdittava ensiavun järjestämisestä

47 §

- Työnantajan nimettävä ensiapu- ja pelastushenkilöt
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Työturvallisuuslaki

• Henkilöstötilat (48 §)

- Riittävät ja asianmukaiset peseytymis-, pukeutumis- ja 

vaatteiden säilytystilat sekä ruokailu-, lepo- ja käymälätilat

- Mahdollisuus omien vaatteiden ja tavaroiden säilytykseen

- ”Vessa ja vesiposti”

- Selkänojalliset istuimet ja pöytä

- Minimi jääkaappi ja mikroaaltouuni

- Raskaana oleville ja imettäville mahdollisuus lepohuoneeseen
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Työturvallisuuslaki

• Yhteiset työpaikat (49§, 50§)

- Yhteisellä työpaikalla yhteistoiminnalla ja tiedottamisella 

huolehdittava ettei toiminta vaaranna turvallisuutta ja 

terveellisyyttä

- Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 

varmistauduttava vaara- ja haittatekijöistä tiedottamisesta

- Ulkopuolisen työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan 

tiedotettava muille työnantajille aiheuttamistaan vaara- ja 

haittatekijöistä
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Työturvallisuuslaki

• Yhteiset työpaikat (51§)

- Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 

velvollisuudet

1. Toimintojen yhteensovittaminen

2. Liikennejärjestelyt

3. Yleinen järjestys ja siisteys

4. Työpaikan yleissuunnittelu

5. Työolosuhteiden ja työympäristön yleinen turvallisuus ja 

terveellisyys

- Yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsija vastaa pääasiallista 

määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvoitteista (51§)

- Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava 

yksilöivä kuvallinen tunniste ja veronumero (52a§)
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Työturvallisuuslaki

• Yhteiset työpaikat

53 §

- Yhteisellä työpaikalla itsenäisen työnsuorittajan noudatettava 

työturvallisuuslakia

54 §

- Milloin samassa tilassa toimivien yksittäisten työnantajien 

toiminnat aiheuttavat vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai 

terveydelle, on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla 

pyrittävä päättämään vaara- tai haittatekijöiden poistosta 
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Työturvallisuuslaki

• Vapaaehtoistyö (55 §)

- Työturvallisuuslakia sovelletaan osin myös vapaaehtoistyöhön

- Vapaaehtoistyö ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa 

työntekijälle tai muille

- Noudatettava ohjeita

- Käytettävä henkilönsuojaimia ja apuvälineitä

• Valmistaja, luovuttaja suunnittelija (56§, 57§)

- Valmistajalla, maahantuojalla, myyjällä sekä muulla 

markkinoille ja käyttöön luovuttajalla vastuu tuotteen 

säännöstenmukaisuudesta

- Suunnittelijalla velvollisuus ottaa huomioon työturvallisuuslain 

vaatimukset
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Työturvallisuuslaki

• Asentaja, tarkastaja, lähettäjä, kiinteistön omistaja  (58§, 59§, 

60§, 61§)

- Asentajan otettava huomioon valmistajan ja muut ohjeet 

sekä huolehdittava kone tai laite on asennettu 

säännöstenmukaisesti

- Käyttöönotto- tai määräaikaistarkastajan on huolehdittava, 

että tarkastus suoritetaan asianmukaisesti ja että vioista ja 

puutteista ja niiden korjaamisesta annetaan ohjeet

- Tavaran lähettäjän annettava tarpeelliset ohjeet

- Yli 1000 kg pakkauksen paino merkittävä 

- Rakennuksen omistaja tai haltija ei saa estää työturvallisuuslain 

edellyttämiä muutoksia tai korjauksia, joita työnantaja tekee 

vuokraamassaan kiinteistössä
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Työturvallisuuslaki

• Rangaistussäännökset (63 §)

- Työturvallisuusrikkomus, jos laiminlyö

- Tarkastusvelvollisuuden

- Selvityksen tai suunnitelman toteuttamisen

- Suojalaitteen tai suojaimen varaamisen tai asentamisen

- Työtä koskevan luvan hankkimisen

- Koneen, välineen, laitteen tai vaarallisen aineen huolto- tai 

muun ohjeen antamisen

- Työturvallisuuslain nähtävänä pitämisen

- Työturvallisuusrikos (rikoslaki 47 luvun 1 §), jos vähäistä 

suurempi vaara, haitta tai laiminlyönti
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Ulkomaalaiset työntekijät

• Ulkomaalainen työntekijä ei ole Suomen kansalainen, vaan

1. Lähtöisin EU:sta, mukaan lukien ETA-maat (Norja, Islanti, 

Liechentenstein ja Sveitsi)

2. Lähtöisin kolmansista maista (ei EU-maat)

3. Ilman minkään maan kansalaisuutta
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Ulkomaalaiset työntekijät

• Työnantajan on varmistauduttava ulkomaalaisen työntekijän 

työnteko-oikeudesta

• EU-kansalaisella on automaattinen työnteko-oikeus kaikissa 

EU-maissa

• Ei EU-kansalaiset tarvitsevat työluvan tai muun 

oleskeluluvan, joka antaa oikeuden työskennellä Suomessa

• Ulkomaalaisen työntekijän tietoja ja työnteko-oikeuden 

perusteita pitää säilyttää työpaikalla vielä neljä vuotta 

työsuhteen päättymisen jälkeen

• Oikeus työntekoon voi olla työnantajakohtainen, 

toimialakohtainen tai yleinen

• Myös EU-kansalaisen perheenjäsenellä on työnteko-

oikeus

• Ulkomaalaisen opiskelijan työnteko-oikeus on rajattu 

(max. 25 h/vko)
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Ulkomaalaiset työntekijät

• Työnantajan on toimitettava TE-toimistolle tiedot ei EU-

kansalaisen kanssa solmitusta työsopimuksesta:

• Työnteon keskeiset ehdot (mm. pääasialliset työtehtävät, 

työn kesto ja luonne, palkka, sovellettava työehtosopimus ja 

irtisanomisaika)

• Ulkomaalaisiin työntekijöihin on sovellettava samoja työnteon 

ehtoja kuin suomalaisiin
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Ulkomaalaiset työntekijät

• Lähetetyt työntekijät

• Ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa

• Työskentelevät suomalaisen työnantajan alaisuudessa

• Suomalaisen työnantajan on varmistuttava, että lähetetyillä 

työntekijöillä on Suomessa suomenkielentaitoinen edustaja, 

joka hoitaa heidän asioitaan

• Tiedot edustajasta oltava työpaikalla

• Työsuojeluviranomainen valvoo lähetettyjen työntekijöiden 

työehtojen toteutumista edustajan välityksellä
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Työsuojeluun liittyviä tietolähteitä ja linkkejä

Työsuojeluhallinto: www.tyosuojelu.fi

Työterveyslaitos: www.ttl.fi

Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi

TE-keskukset www.te-palvelut.fi

• Aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueiden 

puhelinneuvonta: 0295 016 620 ( pvm tai mpm)

• Työsuhdeneuvonta

• Työympäristöneuvonta

• Rakennusalan päivystys

• Työhyvinvointipäivystys

http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.ttl.fi/
http://www.ttk.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
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KIITOS

OSALLISTUMISESTA


