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Työpaikkaohjaajana nuoren kanssa 

• Työpaikkaohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia 
vuorovaikutuksen toimivuudesta opiskelijan ja työyhteisön 
välillä 
– Arvosta opiskelijaa 
– Anna opiskelijalle huomiota ja kannusta häntä 
– Anna opiskelijalle myönteistä palautetta 
– Huomioi opiskelijan erityistarpeet 

• Opiskelija on oman itsensä asiantuntija 
• Rohkaise opiskelijaa kertomaan asioitaan 
• Ohjaajan läsnäolo ja tuki tärkeää 
• Avoimuus ja rehellisyys ovat yhteistyön perusta 

 



Oppimisilmapiiri 

• Oppimisympäristön ilmapiiri vaikuttaa 
merkittävästi työssäoppimisen onnistumiseen 

• Työorganisaation yksilöt ja heidän 
käyttäytymisensä eri tilanteissa näkyy ja välittyy 
työssäoppijalle oppimisilmapiirinä 

• Hyvään oppimisilmapiiriin kuuluu tiedon ja 
osaamisen jakaminen työyhteisössä 

• Hyvässä työssäoppimisilmapiirissä ristiriidat ja 
konfliktitilanteet selvitetään 

• Anna opiskelijalle aikaa 



Miten motivoit opiskelijaa? 

• Kuuntele opiskelijaa ja keskustele hänen kansaan 
ymmärtääksesi, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä. 

• Auta opiskelijaa löytämään omakohtainen tavoite 
opiskeluun. 

• Käytä opiskelijan arvomaailmaa hyväksesi kannustaessasi 
häntä. Esimerkiksi jos mukavuus ja helppous ovat 
opiskelijalle tärkeitä asioita voit sanoa hänelle: ”Ajatteles 
miten paljon mukavampaa ja helpompaa oikean työpaikan 
saaminen olisi jos hallitsisit tämän taidon?” 

• Osoita opiskelijalle, että uskot häneen. 
• Anna myös oman innostuksesi näkyä. Innostus tarttuu 

molempiin suuntiin. 



Oppimisvaikeudet 

• Oppimisen erilaisuus ja oppimisvaikeudet voivat esimerkiksi 
vaikuttaa seuraaviin asioihin: 
– kieleen ja kommunikaatioon 
– matematiikkaan ja hahmottamiseen 
– sosiaalisiin tilanteisiin 
– toiminnan ohjaukseen 
– tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen 
– mielenterveyteen 

• Vaikeudet ilmenevät jokaisella eri tavalla. Tärkeää on tukea ja 
huomioida yksilön vahvuudet. 

• Lisätieto oppimisvaikeuksista mm.: 
http://www.opioppimaan.fi/opioppimaan/oppimisvaikeudet 
tai hakusanalla: oppimisvaikeudet 

http://www.opioppimaan.fi/opioppimaan/oppimisvaikeudet
http://www.opioppimaan.fi/opioppimaan/oppimisvaikeudet


Miten tukea erilaista oppijaa?  

• Auta opiskelijaa asettamaan itselleen realistiset 
tavoitteet 

• Kannusta opiskelijaa  
• Anna aikaa 
• Älä vaadi keskittymistä moneen asiaan yhtä aikaa 
• Auta opiskelijaa selviytymiskeinojen löytämisessä 
• Ohjaa työtaidon ydinkohtien tunnistamisessa 
• Osoita mielekäs asiayhteys opitun ja uuden asian 

välillä  
 



Laillisia näkökohtia, kun nuoret ovat 
työssäoppimassa/työelämässä 



Opiskelijan oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön 

• Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen 
oppimisympäristöön oppilaitoksessa ja 
työssäoppimispaikassa (630/1998). 

• Työnantaja vastaa työssäoppijan turvallisuudesta samalla 
tavalla kuin työntekijöiden työturvallisuudesta työpaikalla 
myös silloin kuin opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan 
(630/1998).  

• Työssäoppijan työhön sovelletaan asianomaisen alan 
työturvallisuussäännöksiä ja määräyksiä. 

• Työnantaja vastaa työpaikan olosuhteista, laitteista, 
koneista sekä perehdytyksen, opastuksen ja valvonnan 
järjestämisestä. 

• Työssäoppimisjaksolla tarvittavien työvälineiden, koneiden, 
laitteiden, henkilönsuojainten käytöstä ja hankinnasta 
voidaan sopia erikseen työssäoppimissopimuksessa 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980630
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980630


Työturvallisuuslain soveltaminen 
ammatillisessa koulutuksessa (1/2) 

• Työturvallisuuslaki korostaa työpaikan oma-aloitteista 
turvallisuuden hallintaa (738/2002). 

• Työpaikoilla tapahtuva koulutus järjestetään yleensä niin, 
ettei opiskelija ole työsuhteessa työnantajaan. Tällöin 
koulutuksen järjestäjän ja työn vastaanottajan velvoitteisiin 
sovelletaan vuokratyötä koskevia säännöksiä (738/2002).  

• Tällöin työn vastaanottajana toimiva työssäoppimispaikka 
vastaa työnaikaisesta työturvallisuudesta niin kuin 
työantaja. 

• Erikseen niin sovittaessa työssäoppiminen voidaan 
toteuttaa myös työsuhteessa.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738


Työturvallisuuslain soveltaminen 
ammatillisessa koulutuksessa (2/2) 

Työnantajan (vuokratyön vastaanottajan) velvollisuus  

• Määritellä/ilmoittaa työn edellyttämät 
ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet sekä 
ilmoitettava ne koulutuksen järjestäjälle ja opiskelijalle.  

• Huolehtia opiskelijan perehdyttämisestä työhön ja 
työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä 
tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja 
tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin 
järjestelyihin.  

• Varmistaa erityisesti, että opiskelijalla on riittävä 
ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan 
työhön.  

 



Työnantajan velvoitteita (1/5) 

Yleinen huolehtimisvelvoite (738/2002)  
• Huolehdittava tarpeellisilla toimenpiteillä  

työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

• Huomioitava työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat, 
kuten esimerkiksi ammattitaito, työkokemus ja ikä 

 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (738/2002) 
• Vaarojen tunnistamis- ja arviointivelvoite koskee kaikkia työpaikkoja.  

• Käytännön toteuttaminen ja menettelytavat työpaikalla määräytyvät 
toimialan, työn luonteen ja työpaikan koon sekä muiden erityispiirteiden 
mukaan.  

• Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (738/2002) 

• Selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta ja muusta työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. 

• Mikäli niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 
turvallisuudelle ja terveydelle 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738


Työnantajan velvoitteita (2/5) 

Erityistä vaaraa aiheuttavat työt 
• Mikäli työn vaarojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa 

aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen varaa, 
tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja 
henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva 
työntekijä tai tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa 
muu työntekijä. 

• Huomioon otetaan työ ja työolosuhteet sekä työntekijän 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Pätevyyden ratkaisee 
työnantaja. Pätevyydellä tarkoitetaan riittävää 
ammattitaitoa ja kokemusta.  

 



Työnantajan velvoitteita (3/5) 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus (738/2002)  
• Annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä sekä huolehtia siitä, että työn-tekijän 
ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen.  

• Perehdytettävä työntekijä: 
– työhön 
– työpaikan olosuhteisiin 
– työ- ja tuotantomenetelmiin 
– työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 

• Uudelleen perehdytettävä työntekijä jos edellä mainittuihin 
seikkoihin tulee muutoksia.  
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738


Työnantajan velvoitteita (4/5) 

• Annettava opetusta ja ohjausta haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan 
tai vaaran välttämiseksi.  

• Autettava tutustumaan tuleviin työtehtäviin ja niissä tarvittavaan 
osaamiseen ja niihin mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin. 

• Annettava opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.  

• Tutustuttaa käytettävien koneiden turvallisuus-määräyksiin sekä 
työsuojelusäännösten mukaisiin menettelytapoihin ja 
varomääräyksiin. 

• Opastettava oikeat työmenetelmät ja toimintatavat sekä 
henkilönsuojainten, suojalaitteiden ja -vaatetuksen oikeat ja 
turvalliset käyttötavat ja säilytys.  

• Työnopastajana tulee olla työn parhaiten hallitseva henkilö, ei 
välttämättä työpaikkaohjaaja. 



Työnantajan velvoitteita (5/5) 

Henkilönsuojaimet 
 
• Hankittava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt 

vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset 
henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen 
vaaraa voida muulla tavoin välttää tai riittävästi 
rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla 
toimenpiteillä (738/2002).  

• Henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi kypärät, 
kuulonsuojaimet, silmien ja kasvojen suojaimet, 
hengityksen suojaimet ja turvavyöt.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738


Työnantajan ja työntekijöiden välinen  
yhteistoiminta 

• Työturvallisuuslain mukaisesti on työnantajan ja 
työntekijöiden yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja 
parannettava työturvallisuutta työpaikalla (738/2002,17§). 
 



Työntekijän/opiskelijan velvoitteita 

• Noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti 
antamia määräyksiä ja ohjeita (738/2002). 

• Noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää 
turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi 
tarvittavaa järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja 
varovaisuutta.  

• Ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja 
puutteellisuuksista.  

• Käytettävä henkilönsuojaimia sekä turvallisuus- ja 
suojalaitteita 



Työaika  (1/3) 

• Koulutuksen järjestäjän ja työnantajan 
työssäoppimista koskevassa sopimuksessa on 
kiinnitettävä huomiota opiskelijan 
työssäoppimisjakson työaikoihin.  

• Ilman työsopimussuhdetta toteutettavaan 
työssäoppimiseen ei sovelleta työaikalain ja 
nuorista työntekijöistä annetun lain työaikoja 
koskevia säädöksiä, kuitenkin pääsääntönä tulee 
olla, että työssäoppijoiden työajat eivät ylitä niitä 
(605/1996, 998/1993). 

 



Työaika  (2/3) 

15-17 -vuotiaat 
• Säännöllinen työaika saa olla yhtä pitkä kuin 18 vuotta 

täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa 
työssä. 

• Työaika ei saa ylittää  

– 9 tuntia vuorokaudessa 

– 48:aa tuntia viikossa 

• Työaika on sijoitettava kello 6 - 22 välille, mutta 
työssäoppimassa oleva nuori saa olla kaksivuorotyössä 
enintään kello 24 asti. 

• Työssäoppijan suostumuksella saa hänet pitää 
vuorokautisen säännöllisen työajan lisäksi tehtävässä 
ylityössä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.  

 



Työaika  (3/3) 

• Alle 18-vuotiaalle työssäoppijalle on annettava 
vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön 
lepoaika vuorokaudessa ja vähintään 38 tuntia 
kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeyty-
mättömänä. 

• Oppisopimusopiskelijan tietopuoliseen 
koulutukseen kuluva aika ja työaika vuoro-
kaudessa yhteensä ei saa ylittää kahdeksaa 
tuntia eikä 40:ää tuntia viikossa (1605/1992). 

 



Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt 
(1/5) 

• Nuorta (alle 18-vuotiasta työntekijää) ei saa 
käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle 
tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka 
vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai 
vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa 
katsoen on kohtuullista (475/2006). 

 



Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt 
(2/5) 

Erityisen haitallisista töistä kokonaan kiellettyjä ovat:  

• työt, jotka edellyttävät ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta 
rasitusta tai huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai 
huomattavaa taloudellista vastuuta tai jotka sisältävät sellaisia 
onnettomuusuhkia, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään 

• yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai 
väkivallan vaara  

• sukellustyöt  

• työt, joissa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, 
perinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai 
aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa ihmisen terveyteen 
pysyvästi 

• palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien 
nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa.  

• työt, joissa altistutaan haitalliselle säteilylle.  



Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt 
(3/5) 

•Työssäoppija (15-17 v.) voi tehdä kokeneen ja 
ammattitaitoisen henkilön jatkuvassa valvonnassa seuraavia 
erityisen haitallisia töitä: 

– psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti 
häiriintyneiden henkilöiden huolto ja muut vastaavat työt 

– kuolleiden käsittely ja kuljetus  

– teurastustyö  

•Tämä edellyttää kuitenkin selvitystä valvonnan 
järjestämisestä ja tarpeellisesta perehdyttämisestä 
työnantajan ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen 
sekä ilmoitusta työsuojeluviranomaisille 



Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt 
(4/5) 

Vaaralliset työt 

• Alle 16-vuotiasta nuorta työntekijää ei saa käyttää vaarallisissa 
töissä jotka aiheuttavat seuraavia vaaratekijöitä (302/2007): 

– Mekaanisia 
– Kemiallisia 
– Fysikaalisia 
– Sähköisiä 
– Ruumiillista liikarasitusta 
– Biologisia 
– Eräät erikseen mainitut työt  

• Työssäoppija (16-17 v) saa tehdä em. töitä, jos suojelutekniikalla tai 
muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön 
tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ole erityistä 
tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. 

 



Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt 
(5/5) 

• Alle 18-vuotiaan nuoren käyttäminen erityisen 
haitallisiin ja vaarallisiin töihin edellyttää 
ilmoituksen tekemistä työssäoppimispaikkaa 
valvovalle työsuojelupiirille. 

• Ilmoituksen tekemisestä vastaa koulutuksen 
järjestäjä. 

• Ilmoitus tehdään työsuojelupiirin omalla 
lomakkeella 



Nuorten työtapaturmia 
metsäteollisuudessa 

Tyypillisiä kesäharjoittelijoiden työtapaturmia ovat haavat ja pinnalliset 
vammat 
 
Syitä näihin ovat yleensä: 
• Varomattomuus, huolimattomuus 
• Tottumattomuus 
• Puutteellinen ammattitaito 
• Virheellinen työtapa 
• Vahinkokäynnistyminen, käyttövirhe mahdollinen 
• Puutteellinen suojaus, pöly/savu/kaasut/höyryt/kemikaalit 

 
Tapaturmia kesätyöntekijöille 2012 tapahtui xx harjoittelijalle 
-> jokainen olisi voitu estää oikealla ohjauksella ja asenteella 

 
 


