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Työturvallisuus varhaiskasvatuksessa
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- www.kahoot.it

- https://play.kahoot.it/#/?quizId=fbbe4f5b-84b0-45ba-ab35-
274fa65dcf54

- Ympyrä, missä nelikenttä 

- Ohjelma kysyy pin koodin, saat sen kohta…..

- Ohjelma kysyy käyttäjätunnus (Nickname), keksi oma tunnus
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Kahoot!

https://play.kahoot.it/#/?quizId=fbbe4f5b-84b0-45ba-ab35-274fa65dcf54
https://play.kahoot.it/#/?quizId=fbbe4f5b-84b0-45ba-ab35-274fa65dcf54


Työtapaturmat tilastojen valossa

4.10.2018 4



• Työtapaturmien määrä ja tapaturmataajuus kääntyivät nousuun vuonna 
2017

• Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 5 % vuodesta 2016 

• Työmatkatapaturmien määrä nousi noin 7 % vuodesta 2016
• Esim.  20.2.2017 sattui yli 1000 työmatkatapaturmaa. Keli oli tuolloin erittäin liukas

• Vuokratyössä tapaturmien määrä kasvaa

• Nuorimmilla 20 – 30 –vuotiailla on huomattavasti kohonnut 
tapaturmasuhde

• Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä laski
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Työ- ja työmatkatapaturmat



4.10.2018 6

TVK:n tilastoja työtapaturmista



• Työturvallisuuslaki (738/2002), 

• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (44/2006) 

• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)  ja VN:n asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta, Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

• Tartuntatautilaki (1227/2016)

• Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

• Varhaiskasvatuslaki (540/2018), Vna varhaiskasvatuksesta (753/2018)

• Perusopetuslaki (628/1998)

• Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

• Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

• Lastensuojelulaki (417/2007)

• Pelastuslaki (468/2011), valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)

• Terveydensuojelulaki (763/1994)

• Elintarvikelaki (23/2006)

• Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)

• Työaikalaki (605/1996) ja vuosilomalaki (162/2005)
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Työsuojelun lainsäädäntöperusta varhaiskasvatuksessa



Turvallisuuskulttuuri
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• Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta 
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden 
haittoja

• Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus (8§)

• Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10§)

• Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus (14 §)

• Työntekijän yleiset velvollisuudet (18§)

• Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen (19 §)

• Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen (25§)
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Työturvallisuuslaki (738/2002)
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Haittojen ja vaarojen arviointi



Työsuojeluorganisaatio
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• Työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa 
työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja 
yhteydenpidossa työsuojeluviranomaisiin. 

• Työpaikoilla, joilla vähintään 10 työntekijää. 

• Työsuojeluvaltuutettu ja 2 varavaltuutettua valitaan työntekijöiden 
järjestämillä vaaleilla.

• Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja
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Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö



• Tietojen ja asiakirjojen saantioikeus.

• Oikeus koulutukseen (valinnan jälkeen 2 kk:n aikana koulutustarpeen ja –
järjestelyjen selvittelyvelvollisuus).

• Oikeus keskeyttää vaarallinen (välitön ja vakava vaara) työ (36§).

• Velvollisuus perehtyä oma-aloitteisesti työsuojelukysymyksiin ja 
työpaikan työskentelyolosuhteisiin. 

• Velvollisuus kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn 
turvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen vaikuttaviin seikkoihin.
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Työsuojeluvaltuutetun oikeudet ja 
velvollisuudet



• Toimiva työsuojeluorganisaatio

• Työsuojelua koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen työpaikalla 
asioita suunniteltaessa, valmisteltaessa ja toteutettaessa.

• Tehostaa työsuojelun yhteistoiminnan vaikuttavuutta työpaikalla

• Edistää työntekijöiden ja työnantajan välistä vuorovaikutusta –
Luottamus!

• Työturvallisuutta koskevat velvollisuudet ja vastuu säilyvät työnantajalla 

• Myös päätösvalta suoritettavista toimenpiteistä aina työnantajalla 
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Työsuojelun yhteistoiminta
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