Viisi työsuojelun vastuualuetta

Työsuojeluhallinto

Työsuojeluvalvonnan keskeiset tavoitteet
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue

Työn ja työolojen aiheuttama haitallinen kuormitus

• Pohjois-Pohjanmaa
• Kainuu
• Lappi

• asiakasväkivallan uhan hallinta
• häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta
• käsin tehtävät nostot ja siirrot
• toistotyö
Työtapaturmat
• turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla
Kemikaaliriskit
• kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö
Työelämän yhteiset pelisäännöt
• ulkomaisen työvoiman valvonta
• työaika- ja työsopimuslainsäädännön valvonta
• työssä käytettävien tuotteiden valvonta

Albertinkatu 8, PL 229,
90101 Oulu
Puh. 0295 017 500
tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi

Rovaniemi

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue
•
•
•
•
•

Kemi

Oulu

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Ylivieska
Kokkola

Uimalankatu 1, PL 272,
33101 Tampere
Puh. 0295 018 450
tyosuojelu.lansi@avi.fi

Vaasa

Kuopio

Seinäjoki
Jyväskylä

Hämeenlinna

Turku
Kemiönsaari

Savonlinna

Itsenäisyyden aukio 2, PL 22
20801 Turku
Puh. 0295 018 000
tyosuojelu.lounais@avi.fi

Lahti

Porvoo

Hallituskatu 12–14
70100 Kuopio
Puh. 0295 016 800
tyosuojelu.ita@avi.fi

Lappeenranta
Kouvola

Salo

Lounais-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue
• Satakunta
• Varsinais-Suomi
• Ahvenanmaa

Joensuu

Varkaus

Mikkeli

Pori

Maarianhamina

• Etelä-Savo
• Pohjois-Savo
• Pohjois-Karjala

Iisalmi

Tampere

Tietoa työsuojelusta: www.tyosuojelu.fi

Itä-Suomen
aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue

Kajaani

Työsuojeluviranomaiset
valvovat ja ohjaavat

Helsinki

Etelä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue
•
•
•
•
•
•

Uusimaa
Itä-Uusimaa
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala

Ratapihantie 9
00520 Helsinki
Puh. 0295 016 000
tyosuojelu.etela@avi.fi

Aluehallintovirasto

Työsuojeluvalvonnan toiminta-ajatus:
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet
toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten,
että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat
ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa.

Tavoitteena turvallisuuden hallinta
Työn tekemisen turvallisuus ja terveellisyys on perusta työntekijöiden hyvinvoinnille ja sitä kautta työn sujumiselle ja yrityksen tuottavuudelle.
Työsuojelun tavoitteena on työpaikan oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta. Se on järjestettävä kuten mikä tahansa muu tulokseen tähtäävä toiminto. Vastuu työsuojelusta on aina työnantajalla.
Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on luoda edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille.
Työsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä työelämän osapuolten ja asiantuntijoiden kanssa.

Työsuojeluviranomaiset valvovat

Työsuojelunäyttely

Työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia oma-aloitteisesti sekä työnantajien ja työntekijöiden pyynnöstä.
Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä työpaikalle ja muihin valvottaviin kohteisiin ja saada nähtäväkseen valvonnan kannalta olennaiset asiakirjat ja selvitykset.
Työsuojeluviranomaisten valvottavana on yli sadan työsuojelusäädöksen
noudattaminen. Tärkeimmät työsuojelua sääntelevät lait ovat työturvallisuuslaki, työsopimuslaki, työaikalaki, työterveyshuoltolaki sekä laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta.
Työsuojeluviranomaiset sovittavat valvontansa oman alueensa työpaikkojen tarpeisiin ja olennaisiin työsuojelukysymyksiin. Valvonnan keskeisenä
tavoitteena on työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen ehkäisy sekä
työtapaturmien ja kemikaaliriskien torjunta. Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.
Valvonta kohdistuu työpaikan työoloihin ja työsuojelun hallintajärjestelmiin sekä työpaikan omiin työsuojelua tukeviin ja edistäviin menettelytapoihin.

Työsuojelualan valtakunnallinen erikoisnäyttely toimii Tampereella osana työsuojeluhallintoa. Näyttely esittelee monipuolisesti työsuojelun eri
osa-alueita sekä hallinnon toimintaa ja painoalueita. Esillä ovat myös
valtakunnalliset työelämän kehittämishankkeet ja ohjelmat.
Näyttelyyn tutustuminen on maksutonta, mutta edellyttää ryhmiltä
ennakkovarausta. Esittelyn voi tilata numerosta 0295 018 639 tai
0295 018 682.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat
Sekä työnantajat että työntekijät voivat pyytää työsuojeluviranomaisilta
ohjeita työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuhteen ehtoihin
liittyvissä asioissa.
Työsuojeluviranomaiset eivät ole edunvalvojia eivätkä hoida asiakkaiden yksityisoikeudellisia kiistoja, kuten palkkasaatavia.

www.tyosuojelu.fi/nayttely

Työsuojelujulkaisut
Työsuojeluhallinto julkaisee tietoa hyvistä työsuojelukäytännöistä.
Julkaisuja voi tilata työsuojeluhallinnon julkaisumyynnin verkkokaupasta www.tyosuojelu.fi/julkaisumyynti, jossa suurin osa julkaisuista
on pdf-muodossa. Julkaisuja voi tilata myös sähköpostitse osoitteesta
tyosuojelu.julkaisumyynti@avi.fi ja puhelimitse numerosta 		
0295 018 698.

www.tyosuojelu.fi/julkaisumyynti

