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1 Työturvallisuus: vastuut ja 
velvollisuudet 

TYÖTURVALLISUUSLAIN mukaan työnantaja 
vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-
veydestä työssä. Vastaavasti työntekijän tulee 
noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, 
sekä ilmoittaa esihenkilölle esimerkiksi havait-
semistaan riskeistä ja vaaratilanteista. Työtur-
vallisuus on sitä, että 1) fyysiset, 2) psyykkiset 
ja 3) sosiaaliset työolosuhteet ovat työpaikalla 
kunnossa. 

 h Vastuut ja velvoitteet, Työturvallisuuskeskus 
 h Työturvallisuuslaki, Finlex
 h Työturvallisuus- ja työterveysriskien 
tunnistaminen ja arviointi, 
Työturvallisuuskeskus

 h Fyysiset kuormitustekijät, 
Työturvallisuuskeskus

 h Sotergo – sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
ergonomiaverkosto, Työturvallisuuskeskus

 h Työsuojelutoimikunta, Työturvallisuuskeskus
 h Psykososiaalinen kuormitus, 
Työturvallisuuskeskus

 h Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely 
työpaikalla -opas, Työturvallisuuskeskus

 h Työsuojelu ja Työturvallisuuskeskus

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja 
turvallista työpaikkaa – muistilista työpaikoille! 

2 Työsuojelun 
yhteistoiminta

TYÖSUOJELUN yhteistoiminnalla tarkoitetaan 
työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyö-
tä, jonka tavoitteena on terveellisen ja turval-
lisen työnteon mahdollistava työpaikka. Työ-
suojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita 
ovat työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen 
ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen ja toimenpi-
teiden sekä niiden toteutumisen ja vaikutusten 
seuranta.

 h Työsuojelun yhteistoiminta, 
Työturvallisuuskeskus

 h Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla, 
Työturvallisuuskeskus

 h Työsuojeluvaltuutettu, 
Työturvallisuuskeskus

 h Työsuojeluvaaliohjeet, 
Työturvallisuuskeskus

3 Työterveyshuollon 
järjestäminen

LAKISÄÄTEINEN ehkäisevä työterveyshuolto 
kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työ-
suhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Laki-
sääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön 
liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, 
työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden 
selvittely, joilla on yhteyttä työhön. Lisäksi sai-
raanhoidon järjestäminen on työnantajalle va-
paaehtoista.

 h Työterveyshuolto, Työsuojelu
 h Työterveyshuolto, Työturvallisuuskeskus
 h Työterveyshuollon toiminta ja toiminnan 
suunnittelu, Työterveyslaitos 

 h Työterveyshuollon työpaikkaselvitys 
(ajantasaisuus), Työturvallisuuskeskus 

 h Terveystarkastukset erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavissa töissä, Työterveyslaitos

4 Työhyvinvoinnin 
ylläpitäminen ja 

edistäminen työpaikalla 

TYÖHYVINVOINNILLA tarkoitetaan Työterveys-
laitoksen mukaan turvallista, terveellistä ja 
tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työnteki-
jät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa or-
ganisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt ko-
kevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja 
heidän mielestään työ tukee heidän elämänhal-
lintaansa.

 h Työhyvinvointi ja työkyky, Työterveyslaitos
 h Työn imu, Työterveyslaitos
 h Hyvinvointia työstä, Työterveyslaitos
 h Ohjeita yrityksen sekä työpaikan johdolle, 
Työturvallisuuskeskus

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet
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https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/epaasiallisen_kohtelun_ehkaisy_ja_kasittely_tyopaikalla_-_ennaltaehkaise_ja_puutu#cb01ad7d
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/epaasiallisen_kohtelun_ehkaisy_ja_kasittely_tyopaikalla_-_ennaltaehkaise_ja_puutu#cb01ad7d
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https://ttk.fi/ajankohtaista/teemat/tyosuojelun_yhteistoiminta_tyopaikalla.7570.news#cb01ad7d
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaltuutettu#cb01ad7d
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaaliohjeet#cb01ad7d
https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyoterveyshuolto#cb01ad7d
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/toiminnan-suunnittelu
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/toiminnan-suunnittelu
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyoterveyshuolto/tyopaikkaselvitys#cb01ad7d
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/terveystarkastukset/terveystarkastukset-erityista-sairastumisen-vaaraa-aiheuttavissa-toissa
https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/terveystarkastukset/terveystarkastukset-erityista-sairastumisen-vaaraa-aiheuttavissa-toissa
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky
https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyon-imu
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/5198602/Turvallisuuden_hallinta_01112017_MLiuhamo.pdf/8f8aca8f-b540-09dc-3475-6d4634c7fc57
https://ttk.fi/files/6658/Tyohyvinvoinnin_johtaminen_201805_27689_netti.pdf

