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Työturvallisuuslainsäädäntö

Lain tarkoitus ja sisältö



Työturvallisuuslainsäädäntöä

• työsopimuslaki (2001/55)

• työturvallisuuslaki (738/2002)

• laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

• työterveyshuoltolaki (1383/2001)

• työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)



Työturvallisuuslainsäädäntöä

• kemikaalilaki (599/2013)

• valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

• VNp näyttöpäätetyöstä (1405/1993)

• VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta
vaaroilta (2006/85)

• laki työsuojeluhenkilörekisteristä (2001/1039)



Työturvallisuustoiminnan tavoitteet

• työturvallisuustoiminnan tavoitteena on

• pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä

• ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja

• suuntaviivoja ja vaatimuksia toiminnalle asettavat mm.

• lakisääteiset vaatimukset

• asiakasvaatimukset



Työturvallisuustoiminta

• työturvallisuuslaki (738/2002) on työpaikan

työturvallisuustoiminnan lähtökohta

• työturvallisuuslain nojalla säädetty:

• valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

• VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (2006/85)



Työturvallisuustoiminta

• tärkeitä työturvallisuuden osa-alueita ovat (laatimisjärjestys)

• kemikaaliturvallisuus

• kemikaaliluettelo

• työterveyshuolto

• työkykyä ylläpitävä toiminta (TYHY-toiminta)

• riskien arviointi ja vaarojen kartoittaminen

• tapaturmien torjunta



Työturvallisuustoiminta

• tärkeitä työturvallisuuden osa-alueita ovat (laatimisjärjestys)

• työsuojelun toimintaohjelma

• perehdyttäminen

• kone- ja laiteturvallisuus



Mitä laki vaatii?

• kemikaaliturvallisuus

• työturvallisuuslain nojalla säädetty asetus kemiallisista tekijöistä työssä

vaatii, että työnantajalla on kauppanimen mukainen luettelo työpaikalla

käytettävistä ja varastoitavista vaarallisista kemikaaleista (Vna kemiallisista

tekijöistä työssä 5 §)



Mitä laki vaatii?

• työterveyshuollon järjestäminen ja toimintasuunnitelma

• työterveyshuoltolaki edellyttää työterveyshuollon

järjestämistä työntekijöille

• laki edellyttää työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimista

• laaditaan yhteistyöllä (PAT-periaate)

• voidaan sisällyttää esim. työsuojelun toimintaohjelmaan



Mitä laki vaatii?

• työn vaarojen kartoittaminen ja riskien arviointi

• työturvallisuuslain 10§ mukaan työnantajan on:

• järjestelmällisesti kartoitettava työpaikalla esiintyvät vaarat

• arvioitava vaaroista aiheutuvat riskit

• toimittava niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi lain vähimmäisvaatimusten tasolle



Mitä laki vaatii?

• työsuojelun toimintaohjelma

• työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi

ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten

ohjelma, joka

• kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja

• työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset



Mitä laki vaatii?

• työsuojelun vastuut selvillä
• työpaikan työsuojeluorganisaatio ja vastuut
• työpaikalla pitää olla työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua

(vähintään 10 hengen työpaikka)
• (29 § laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta).

• toimihenkilöt voivat valita oman valtuutetun ja kaksi varavaltuutettua
(vähintään 10 henkilön työpaikka)
• työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee

säännöllisesti vähintään 20 työntekijää



Mitä laki vaatii?

• perehdyttäminen (työturvallisuuslaki 14 §):

• työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

• työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta-

ja vaaratekijöistä, sekä

• huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus

otetaan huomioon perehdytettäessä



Yrityksen kemikaaliturvallisuus



Kemikaaliturvallisuuden lähtökohdat
työpaikalla

• työturvallisuuslain 38 §:
• altistuminen vaarallisille kemiallisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, 

ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa
• työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle, taikka

• lisääntymisterveydelle

• työssä esiintyvistä kemikaaleista työntekijöille on annettava vaarallisista
aineista työnteon kannalta tarpeelliset tiedot. (kemikaaliluettelo)
• valtioneuvoston asetuksella on annettu tarkempia säännöksiä kemiallisista

tekijöistä työssä



Kemikaaliturvallisuuden lähtökohdat
työpaikalla

• valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 5 §
• työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kemikaaliluetteloa

• (kauppanimen mukaista luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista)

• luettelosta on käytävä ilmi:
• kemikaalien aiheuttamat vaarat, ja

• mistä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla

• kemikaaliluettelo on pidettävä työpaikalla työntekijöiden vapaasti nähtävillä
• toimitettava myös työsuojeluvaltuutetulle



Yrityksen työterveyshuolto



Työterveyshuolto

• kaikki työnantajat ovat velvollisia järjestämäään työterveyshuollon
palvelut yrityksen henkilöstömäärästä riippumatta!

• työterveyshuoltolakia sovelletaan:
• työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia

• työturvallisuuslakia sovelletaan:
• työsopimuksen perusteella tehtävään työhön
• virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa

palvelussuhteessa tehtävään työhön



Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus

• työterveyshuoltolaki 4 §
• työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto

• työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi
ja torjumiseksi, sekä

• työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi

• työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin:
• työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista, ja

• niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää



Yrityksen riskien arviointi
ja vaarojen kartoittaminen



Riskien arviointi

• riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvallisuustoimintaa

• riskien arvioinnin perusteella suunnitellaan ja toteutetaan

turvallisuustoimenpiteet sekä laaditaan tarvittavat

dokumentit ja käyttöohjeet



Riskien arviointi

• työturvallisuuslain (738/2002) 10 §
• kaikilla työnantajilla on velvollisuus:
• selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle

aiheutuvat haitat ja vaarat, jotka johtuvat:
• työstä

• työajoista

• työtilasta

• muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvasta haitta- ja vaaratekijästä



Riskien arviointi

• Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (2008/400) 
velvoittaa koneiden valmistajat arvioimaan niihin liittyvät riskit

• osoituksena siitä, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys-
ja turvallisuusvaatimukset, koneen valmistaja allekirjoittaa
vakuutuksen vaatimustenmukaisuudesta ja kiinnittää koneeseen
CE-merkinnän



Yrityksen työsuojelu



Työsuojelun toimintaohjelma

• työturvallisuuslain 9 §
• työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja 

työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten
ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja 
työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset
• toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet:

• turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi, sekä

• työkyvyn ylläpitämiseksi

• on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa, ja

• niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa



Työpaikan työsuojeluorganisaatio

• työsuojelupäällikkö
• jokaisella työpaikalla pakollinen

• työpaikan sisäisillä vaaleilla valittavien työsuojeluvaltuutetun ja 
varavaltuutettujen valinnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta
ja työpaikan yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 30 §:ssä.
• työsuojeluvaltuutettu (vähintään 10 työntekijän yrityksessä)
• työsuojeluasiamies
• tietyn toimialueen henkilöstön valitsema edustaja

• työsuojelutoimikunta (vähintään 20 työntekijää)



Työntekijän perehdyttäminen



Perehdytys

• työturvallisuuslaki 14 §:

• työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

• työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot: 

• työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, sekä

• huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus otetaan

huomioon perehdytettäessä



Perehdytys

• työturvallisuuslaki 14 §:

• työntekijä perehdytetään riittävästi: 

• työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, 

• työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä

• turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista

tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai 

tuotantomenetelmien käyttöön ottamista



Perehdytys

• työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja 
vaarojen estämiseksi, sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai 
terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi

• työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, 
huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta

• työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta
täydennetään tarvittaessa



Esimiesten vastuut ja oikeudet 
työturvallisuusasioissa työturvallisuuslain mukaan

• esimies vastaa työpisteen turvallisuusasioiden ja 
ympäristöasioiden perehdyttämisestä

• työturvallisuus työpisteessä

• henkilökohtainen suojaus

• ensiapumateriaali

• paloturvallisuus, hätäpoistumisreitit, sammutuskalusto



Esimiesten vastuut ja oikeudet 
työturvallisuusasioissa työturvallisuuslain mukaan

• toimintaohjeet osastolla hätätilanteessa

• työympäristön siisteys

• työpisteen ympäristöasiat (mm. lajiteltavat kierrätettävät jätejakeet)

• matkustamisturvallisuus

• tutustuu työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja -ohjeisiin

• vastaa työsuojelutoiminnasta ja perehdyttämisestä turvallisuusasioihin
mm. työpisteessä käytössä oleviin kemikaaleihin ja käytössä
tarvittaviin suojaimiin



Esimiesten vastuut ja oikeudet 
työturvallisuusasioissa työturvallisuuslain mukaan

• esimiehillä on aina juridinen vastuu työntekijöistään
• tasa-arvon toteuttaminen työpaikalla
• henkisen hyvinvoinnin takaaminen työpaikalla yhteistyössä

henkilöstön kanssa
• toimii yhteistyössä työsuojelutoimikunnan

kanssa turvallisuusasioissa
• koneiden, laitteiden kunnon ja turvallisuusohjeiden

noudattamisen valvonta



Esimiesten vastuut ja oikeudet 
työturvallisuusasioissa työturvallisuuslain mukaan

• turvallisten työmenetelmien sekä suojalaitteiden ja 
henkilösuojainten käytön valvonta

• tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan osallistuminen

• omalla osastolla toimivien ulkopuolisten henkilöiden
työsuojelullinen valvontavastuu esim. käytössä
oleva vuokratyövoima



Vastuut tiivistettynä

• työnjohto

• työnjohto huolehtii turvallisen työnteon valvonnasta

ja työnopastuksesta

• vieraasta tehtailla vastaa isäntä (suojavälineet ja 

turvaohjeiden noudattaminen) 



Vastuut tiivistettynä

• työntekijä
• noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttää

tarvittavia suojavälineitä
• poistaa havaitsemansa vaaratilanteet ja ilmoittaa niistä, ilmoittaa

myös, mikäli ei voi itse poistaa vaaraa
• ei ilman erityistä syytä poista tai kytke pois päältä suojalaitteita, 

ohje- tai varoitusmerkintöjä
• työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä



Työsuojelurekisterin ilmoitus

• laki työsuojeluhenkilörekisteristä velvoittaa työnantajan
ilmoittamaan työsuojeluhenkilörekisteriin seuraavien henkilöiden
yhteystiedot ja syntymäajat:
• työsuojelupäällikkö
• työsuojeluvaltuutetut
• työsuojeluvaravaltuutetut
• työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
• työsuojeluasiamiehet



Työsuojelurekisterin ilmoitus

• sekä lisäksi työterveyshuoltopalvelujen tuottaja

• lisäksi työnantaja voi ilmoittaa päätoimisten
työsuojeluhenkilöiden sekä työterveyslääkärien, työpsykologien, 
työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien yhteystiedot

• rekisterinpitäjä (sosiaali- ja terveysministeriö) tai rekisterinpitäjän
valtuutuksella Työturvallisuuskeskus huolehtii ilmoituspalvelun
saatavuudesta ja ylläpidosta



Vastuun syntyminen

• yksilöllä on moraalinen vastuu huolehtia omasta ja muiden
työntekijöiden turvallisuudesta
• juridinen vastuu
• vastuu on pääsääntöisesti henkilöllä

Siviilioikeudellinen vastuu
Työsopimuksesta johtuvien
velvollisuuksien laiminlyönnistä johtuva
vahinko

Rikosoikeudellinen vastuu
Tarkastellaan teon tai laiminlyönnin
rangaistavuutta työturvallisuuslain ja 
rikoslain valossa



Työturvallisuuslainsäädäntö

Kiitos!
Protyöturva.fi -palvelu sisältää lukuisia hyödyllisiä työkaluja

työturvallisuushenkilöstön jokapäiväiseen työskentelyyn.

hannu.hirvonen@propilvipalvelut.fi
p. 050 63 882

www.protyoturva.fi


