
Kasvatus-, koulutus ja 

tutkimusalan 

työsuojeluopas

6.9.2019

Asta Koivikko



Työturvallisuuskeskus

Ttk.fi



Työturvallisuuskeskus ry

• Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka 

tukee työsuojelun yhteistoimintaa ja 

työturvallisuutta työpaikoilla

• Noin puolet rahoituksesta 

työtapaturmavakuutusmaksuista 

Työsuojelurahaston kautta

• Työmarkkinajärjestöjen 

yhteistyöfoorumi

Työturvallisuuskeskus lukuina

• Perustettu 1.4.1970

• Henkilöstöä 37

• Budjetti noin 6 miljoonaa euroa

Toimialueena koko Suomi.

Toimisto Helsingin keskustassa.
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Työturvallisuuskeskuksen 

tarkoitus

”Yhdistyksen tarkoituksena on 

työsuojelua ja työsuojeluyhteistyötä 

tehostamalla edistää työolojen ja 

työyhteisöjen terveellisyyttä, 

turvallisuutta ja tuloksellisuutta.” 

Työturvallisuuskeskus ry:n säännöt 10.4.2018



Työturvallisuuskeskuksen 

tehtävät

• Tuotamme ja välitämme työyhteisöjen 

kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja 

osaamista kouluttamalla, tiedottamalla 

sekä kehitys- ja tietopalveluilla.

• Ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä.

• Kehitämme yhteistyötä ja työnjakoa 

alalla toimivien yhteisöjen välillä.

• Edistämme työmarkkinajärjestöjen sekä 

työyhteisöjen osapuolten yhteistyötä.

Työturvallisuuskeskus ry:n säännöt 10.4.2018



Teollisuusryhmä
Kuljetus- ja 

logistiikkaryhmä
Palveluryhmä*

Varsinainen kokous

Hallitus

AKAVA, EK, KiT, KT, SAK, STTK

Työturvallisuuskeskuksen toimisto

Työalatoimikunnat

Autoala

Elintarviketeollisuus

Graafinen teollisuus

Kemianteollisuus

Kumiteollisuus ja autonrengasala

Lasikeraaminen teollisuus

Maatalousala

Metsäala

Paperiteollisuus

Puuteollisuus

Rakennusaineteollisuus

Rakennus- ja putkijohtoala

Sähköalat

Teknologia-alat

Tekstiili- ja kenkäteollisuus

Työalatoimikunnat

Autoliikenne

Merenkulku

Satamaoperointiala

Viestinvälitys ja logistiikka

Työryhmä

Ilmailu

Kuntaryhmä

Työelämän päihdeasiantuntijat 

-työryhmä

* Sisältää seuraavat toimialat: vähittäis- ja tukkukauppa, 

Hotelli-, matkailu- ja ravintola-palvelut, Rahoitus- ja 

vakuutuspalvelut, Apteekkiala, Yksityiset sosiaali- ja 

terveyspalvelut, Liike-elämää palveleva toiminta, Kiinteistö-, 

puhdistus- ja siivouspalvelut, Henkilöstöpalvelut

Yksityinen opetusala, Yksityiset neuvonta-, kulttuuri-, liikunta-

ja viihdepalvelut. Ict- ja viestintäala.

Toiminnan organisointi
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Korttikoulutukset

Työturvallisuuskortti

• Yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantaminen

• 1,3 miljoonaa suoritusta ja 800 000 voimassa olevaa korttia

• 800 koulutuksen järjestäjää ja 3 000 kurssinjohtajaa

• Noin 12 000 koulutusta ja 150 000 osallistujaa vuosittain

• Lisätietoa: tyoturvallisuuskortti.fi

Työhyvinvointikortti

• Työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittäminen

• Noin 27 000 korttia suoritettu

• 70 kumppanuusorganisaatiota ja 180 kouluttajaa

• Myös Työturvallisuuskeskuksen omaa koulutusta

• Lisätietoa: tyohyvinvointikortti.fi
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https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/
https://tyohyvinvointikortti.fi/


Ala- ja aihekohtaiset julkaisut:

oppaita ja ohjeita
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Verkkokauppa – myös maksuttomat 

PDF- ja digijulkaisut: ttk.fi/julkaisut

https://ttk.fi/julkaisut


Pysy mukana työelämän 

kehityksessä – seuraa meitä!

ttk.fi

Tilaa uutiskirjeemme: ttk.fi/uutiskirje

Työturvallisuuskeskus

@TTK_viestii

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus

https://ttk.fi/
https://ttk.fi/uutiskirje
https://www.facebook.com/tyoturvallisuuskeskus/
https://www.linkedin.com/company/the-centre-for-occupational-safety/
https://twitter.com/TTK_viestii
https://www.youtube.com/tyoturvallisuuskeskus
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Työryhmä:

• Merja Rusanen KT

• Eva Siitonen Tehy

• Riina Länsikallio OAJ

• Tari Aho Sivistystyönantajat

• Tuula Haavasoja JHL

• Eija Ovaskainen tsp, Espoo

• Asta Koivikko TTK
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Sisältö:

• Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan muutokset ja vaikutus työhyvinvointiin ja 

turvallisuuteen

• Työsuojelun yhteistoiminta – turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ”raamit”

• Työhyvinvointi

• Kuormituksen hallinta

• Terveellinen ja turvallinen työympäristö

• Päihteet työssä
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Muutoksia

• digitalisaatio

• Rahoitus leikkaukset

• resurssipula

• Uudet opetussuunnitelmat

• Inkluusioperiaate (erityisryhmät osaksi opetusryhmää)

• (oppi)laitosten yhdistyminen

• (oppi)laitosten erikoistuminen

• Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu

• Syrjäytymiskehitys

• Vieraskielisten osuuden kasvu

• …..

9.9.2019Etunimi Sukunimi 13



9.9.2019Etunimi Sukunimi 14



9.9.2019Etunimi Sukunimi 15

Perehdytyksen tarkoituksena on, että työntekijä saa riittävän opastuksen

• omiin tehtäviinsä; vastuut ja velvollisuudet

• organisaatioon ja sen henkilöstöön

• työpaikan toimintaan, toimintatapoihin ja toimintaohjeisiin

• työpaikan tiloihin ja työskentely-ympäristöön 

• työvälineisiin 

• työturvallisuuteen

• työsuhteen ehtoihin (mm. työsopimus, palkkaus, työaika)

• työterveyshuoltoon

• koulutuksiin

• muihin asioihin kuten esim. henkilöstöetuisuuksiin 



Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
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1. työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset;

2. periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä edellä tarkoitetussa 

selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden 

turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat;

3. työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja 

terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat;

4. työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä 

niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat;

5. työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työtekijöille annettavan opetuksen, 

ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt;

6. työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja 

muut seurantatiedot;

7. edellä kohdissa 1-6 tarkoitettujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.



Työterveysyhteistyö

AKo2019



Työkyvyn tukiprosessi

• Työterveyshuollon 
sopimus
• Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma
• Työpaikan 
toimintakäytännöt 
työkyvyn ylläpitämisessä 
• Sairauspoissa-olojen 
seuranta
• Työkyvyn varhainen 
tuki

Työnantaja - työntekijä keskustelu

TYÖPAIKKA

•Työterveysneuvottelu
•Selvitys työkuormituksesta
•Työn mukauttamismahdollisuudet;

•Työaika
•Työjärjestelyt
•Työkokeilu

•Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen 
mahdollisuudet

•Osasairauspäiväraha
•Lääkinnällinen, ammatillinen, 
sosiaalinen kuntoutus

TYÖPAIKKA JA TTH



Työyhteisön 

tila/ kyselyt

Työpaikka-
selvitykset 

Työterveyshuolto

Jatkuva 

seuranta mm. 
kierrokset

Vaarojen 

havainnointi 
ja 

ilmoittaminen

Vaarojen 
selvittäminen 
ja arviointi

Riskien hallinta; 

Selvilläolemisen periaate

AKo2019
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Varhaiskasvatuksen yksiköissä, peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tulee olla 

- opetussuunnitelma

- toimintasuunnitelma äkillisiä kriisejä, uhka- ja vaaratilanteita varten

- suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (ml. seksuaalinen häirintä) ja 

ohjeet puuttumiseen 

- suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 

- koulun tai oppilaitoksen järjestyssäännöt tai muut sovellettavat järjestysmääräykset

- oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma

- tarkastusasiakirjat: 

o kolmen vuoden välein tehtävistä monialaisista ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 

hyvinvoinnin tarkastuksista

o asunnon tai muun oleskelutilan tarkastuspöytäkirja

o työsuojeluviranomaisen tarkastuksista

- kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma, tarvittaessa poistumisturvallisuusselvitys ja rakennuksen käyttö- ja 

huolto-ohjeet, tieto tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä, pääpiirustukset

- ilmoitus toiminnasta terveydensuojeluviranomaiselle (toiminnanharjoittaja tekee)

- selvitys ja arviointi työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvista haitta- ja vaaratekijöistä

- työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys

- työn turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja –ohjeet

- tarvittaessa ilmoitukset huoltajille vaarallisten töiden teettämisestä
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Näiden lisäksi em. päiväkotien ja oppilaitosten tulee osallistua kunta- tai 

virastotasoiseen

- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön, esim. opiskeluhuoltoa koskevat 

osuudet

- kunnan tupakkalain valvontasuunnitelman toteuttamiseen

- työsuojelun toimintaohjelmatyöhön

- henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden suunnitteluun ja perehdyttämiseen, 

kuten väkivaltatilanteiden torjunta ja hallinta

- työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosittaiseen tarkistamiseen sekä 

päihdeohjelman tekoon

- yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmatyöhön (sekä opetuksen järjestäjänä 

että työnantajana)

- kunnan terveydensuojelun valvontasuunnitelman tekoon
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Määrällinen Työtehtävä

• työtä on liikaa/liian vähän

• liiallinen/jatkuva aikapaine

• liiallinen/jatkuva kiire

• ylisuuret ryhmät tai ryhmässä olevien erityistukea 

tarvitsevien suuri määrä

• erilaisten pedagogisten asiakirjojen laatiminen

• työtehtävien muutos, esim. opetettavien asioiden 

määrä suhteessa annettuun aikaraamiin ja 

tavoitteisiin

• arviointien tiukat aikarajat

Laadullinen Työtehtävä

• jatkuva uusien asioiden oppiminen

• muistin kuormittuminen

• jatkuva tarkkaavaisuus

• vaatimus nopeisiin reaktioihin

• ihmisten kohtaaminen

• digitalisaatio ja uusien opetusmenetelmien käyttöönotto

• lasten ja oppilaiden opetus- ja kasvatustyö, joka vaatii 

jatkuvaa keskittymistä ja läsnäoloa

• häiriöitä aiheuttavien lasten ja oppilaiden jatkuva ohjaaminen

• työn sirpaleisuus

• oppilaiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien tapaaminen

• työyhteisössä tehtävä yhteistyö ja sopimukset sekä niiden 

noudattaminen

• toistuvat muutokset normaaliin työjärjestykseen ja 

työsuunnitelmaan

Psykososiaalinen

kuormitus
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Yksilöt Ympäristö Työn organisointi

Työntekijät lapset / nuoret

- työntekijän 

asenteiden, 

uskomusten ja 

odotusten 

käsittelyä yksin 

tai ryhmässä

- pari- ja vertaistyöskentely - ympäristön viihtyisyys ja 

soveltuvuus toimintaan

- pienryhmätyöskentely

- työntekijän 

osaamisen 

vahvistamista, 

esim. 

koulutukset tai 

kehityskeskust

elut

- yksilölliset interventiot ja 

tukijärjestelmät

- oleskelu-, opetus-, liikunta- ja 

oppilashuoltotilojen riittävyys

- työn tauotus

- kodin ja 

koulun 

yhteistyö

- kodin ja koulun yhteistyö - kulkureittien leveys, -suunnat, -

nopeus, valaistus ja esteettömyys

- siirtymien rauhoittaminen

- pihan viihtyisyys ja turvallisuus - ulkoiluun valvontaa ja riittävästi 

resursseja

Taulukko X. Yksilöihin, ympäristöön tai työn organisointiin liittyviä väkivallan ennaltaehkäisyn keinoja.
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Ergonomian huomioiminen

- Työympäristö

- Kalusteet

- Ääniergonomia

- Koneet ja laitteet

- Työyhteisö

- johtaminen
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Lääkehoito

• Varhaiskasvatus 

Kun päiväkodissa olevalla lapsella ilmenee lääkehoitoa vaativa sairaus tai 

varhaiskasvatukseen on tulossa säännöllistä lääkehoitoa tarvitseva lapsi, 

varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan 

asianmukaisesti. Pitkäaikaissairaiden lasten hoidon koordinointivastuu on 

terveydenhuollolla. Vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta 

vastaavan lääkärin (tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon 

ammattihenkilön) kanssa sovitut asiat kirjataan lapsen lääkehoitosuunnitelmaan 

osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Samalla sovitaan myös siitä, kuka 

vastaa lapsen lääkehoidon toteutuksesta ja kuka on varahenkilö.
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Kiitos!

asta.koivikko@ttk.fi


