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Autetaan nuori hyvään 
alkuun työpaikalla!

Työelämässä aloittava, maahan 
muuttanut nuori on täynnä intoa ja 
haluaa tehdä parhaansa.

Ensimmäinen työpaikka on tärkeä ja 
siellä nuori oppii, kuinka pitää itsestään 
ja omasta työkyvystään huolta. 

Turvallinen työympäristö, innostava työ 
ja kiva työyhteisö edistävät työkykyä ja 
työssä kehittymistä.

siellä nuori oppii, kuinka pitää itsestään 

Turvallinen työympäristö, innostava työ 
ja kiva työyhteisö edistävät työkykyä ja 
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INNOSTAVAN TYÖPAIKAN

-TSEKKAUSLISTA

5
Meillä työntekijöistä huolehditaan – erityisesti nuorista!

 Meillä otetaan nuori heti osaksi työporukkaa.
 Työpaikallamme terveet elintavat ovat työssä jaksamisen A ja O. Tukea löytyy!
 Työterveys ja -turvallisuus ovat ykkösjuttuja.

 Olemme mukana myös Nolla tapaturmaa -foorumissa www.nollatapaturmaa-foorumi.fi
 Meillä hoidetaan työintoa - osaaminenkin vahvistuu!
 Esimies on nuoren paras kannustaja.

Mitä useammassa kohdassa valitsitte KYLLÄ-vaihtoehdon, sitä innostavampaa teillä on 
olla töissä. Jos kehittämisen varaa löytyy, niin tästä oppaasta löydätte vinkkejä ja lisä-
tietoa innostavan työyhteisön luomiseksi!
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Nuori pääsee hyvin työn alkuun, kun hänet otetaan heti mu-
kaan työyhteisöön. Maahan muuttaneelle nuorelle työkaverit 
ovat tärkeitä, koska hänellä saattaa olla vasta vähän ystäviä ja 
perhe kaukana. Jos työpaikan työkieli on eri kuin uuden työnte-
kijän äidinkieli, on hyvä pohtia yhdessä etukäteen, miten tämä 
otetaan huomioon työkäytännöissä ja perehdytyksessä.

MITEN TEILLÄ OTETAAN UUSI TYÖNTEKIJÄ MUKAAN TYÖPORUKKAAN?

Näillä keinoilla saat nuoren nopeasti mukaan 
työporukkaan:

  Toivota uusi työkaveri tervetulleeksi. 
  Kannusta nuorta osallistumaan keskusteluun.
  Kutsu mukaan työpaikan juhliin, ay-toimintaan ja muihin yhteisiin 

juttuihin. 
  Voit pyytää uutta työntekijää kanssasi lounaalle tai kahville!

Onko nuori mielestäsi hiljainen?
Ehkä hän ujostelee tai on oppinut, että 

on kunnioittavaa olla häiritsemättä muita 
työntekijöitä tai esimiehiä kyselemällä.

Rohkaise häntä juttelemaan ja kysymään 
työpaikan asioista!

Nimetäänkö työpaikallanne kokenut 
työntekijä nuoren työntekijän 
kummiksi tai mentoriksi? hän voi 
auttaa, perehdyttää, ja neuvoa 

vaikeissa asioissa.
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Miten teidän työpaikallanne kiinnitetään huomiota terveellisen 
ravinnon, riittävän levon ja liikunnan merkitykseen?

TerveEt elintavat
Ovat työSsä jaksAmisen a ja o. 

Onko toimialallanne elintapariskejä? Elintapariskejä voivat olla muun 
muassa vyötärölihavuus, vähäinen liikkuminen tai tuki- ja liikunta-
elinten kuormittuminen. Miten niihin pyritään vaikuttamaan?

ESIMERKIKSI: Ammattikuljettajien terveysriskejä pystyttiin vä-
hentämään, kun huoltoasemat alkoivat tarjota terveellisiä vaihto-
ehtoja työruokailuun. (Lähde: Virkeänä ratissa -käsikirja 2011.)

MITEN NUORISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ VOI HUOLEHTIA? 

Terveellinen ruoka pitää virkeänä. Jokaisella työpaikalla voi syö-
dä terveellisesti! Terveellisen ruoan avain on lautasmalli, jota 
voi soveltaa myös eväissä. Ja mikä parasta: yhteiset ruoka- ja 
kahvitauot virkistävät!

Tsekkaa myös nämä: 

 Onko eväille varattu tarkoituksenmukaiset säilytystilat? 
 Onko taukopaikassa viihtyisä ruokailla?

Hyvä eväs, parempi tauko

ehtoja työruokailuun. (Lähde: Virkeänä ratissa -käsikirja 2011.)

Harra
ste

taanko te
illä

 liik
untaa?

Kutsu
kaa uusi t

yöntekijä mukaan!
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TEKEEKÖ NUORI VUOROTYÖTÄ? 

Sopikaa työnjako työterveyshuollossa ja työpaikalla siitä, kuka kertoo nuorelle:

• Miten nukkua riittävästi työvuorojen välillä?
• Miten rytmittää syöminen, veden juominen ja liikunta?
• Millaista liikuntaa ennen yövuoroa kannattaa harrastaa?
• Miten usein taukoja työstä on hyvä pitää?

Nuori saattaa yrittää liikaa näyttääkseen, että pärjää. Moni maahan muuttanut nuori 
myös opiskelee työn ohessa. Nuorta kannattaakin muistuttaa tauoista ja unen merki-
tyksestä, ettei hän väsy liiaksi. Uusien työkavereiden opastaminen oikeisiin työtapoihin 
ja jaksamisesta huolehtiminen lisää turvallisuutta työpaikalla. Mitä muuta voisitte yh-
dessä tehdä, jotta nuori oppisi huolehtimaan omasta työkyvystään heti alusta lähtien?

YÖTYÖN SUPERFOOD:
Tässä esimerkki sopivasta ruoka-annoksesta yövuorossa.

Katso lisää esimerkkejä yövuoron ruokailun jaksottamisesta: 

http://tiny.cc/yotyoruokailu

Tiesitkö?
Yötyöhön liittyviä vatsavaivoja, 
lihavuutta sekä sydän- ja 
verisuonitautien kehittymistä voi itse 
ehkäistä.

Katso lisää:
Hyvinvointia vuorotyöhön, 
Työterveyslaitos 2011.
Tilaa: https://verkkokauppa.ttl.fi 
(hakusana Hyvinvointia vuorotyöhön).

Esimies, täältä vinkkejä terveellisten 
työvuorojen suunnitteluun:
www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoaika 

YötyÖ on tErveySriski.
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TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS OVAT YKKÖSJUTTUJA 

Tsekatkaa, ehkäistäänkö teillä vahinkoja tehokkaasti:

  Opastetaanko turvalliset työtavat ja -asennot?
  Kerrotaanko, mikä voi kuormittaa työssä ja annetaanko 
vinkkejä työssä jaksamiseen?

  Käydäänkö läpi, miten toimitaan hätätilanteessa?
  Näytetäänkö missä ovat ensiapu- ja sammutusvälineet 
ja hätäuloskäynti?

  Onko teillä sovittu, kuka perehdyttää sijaiset, 
harjoittelijat ja vuokratyötä tekevät? 

  Kerrotaanko, keneltä nuori saa tietoa ja apua 
tarvittaessa?

  Muistutetaanko, että työtä opetellessa ei tyhmiä 
kysymyksiä ole?

  Miten toimitaan, kun on kiire?

Tsekatkaa, ehkäistäänkö teillä vahinkoja tehokkaasti:

Työturvallisuus ja ergonomia voivat olla vieraita asioita nuorelle tai toisenlaisessa kulttuurissa töitä 
tehneelle. Harva nuori tietää, että työsuojelu on lakisääteistä ja että sillä pyritään ehkäisemään ja 
vähentämään työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja haittoja.
Kertokaa nuorelle, kuka on työpaikkanne työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Kertokaa 
myös, miten työpaikkanne työsuojeluasiat hoidetaan ja missä työhön liittyvissä kysymyksissä nuo-
ren pitää ottaa yhteyttä esimieheen tai työsuojelusta vastaavaan henkilöön.

JoKaiseSsa työssä ja aMmatissA on terveysriskEjä.

  Kerrotaanko, mikä voi kuormittaa työssä ja annetaanko 

  Näytetäänkö missä ovat ensiapu- ja sammutusvälineet 

vinkki:
Arvioikaa perehdytettävän kanssa yhdessä työympäristönne turvallisuutta 

ja sitä, kuinka hyvin työpaikallanne 
noudatetaan työturvallisuusohjeita. 
Samalla tulee tarkistettua, kuinka hyvin 
olette onnistuneet ennaltaehkäisyssä!

Kun nuorena oppii oikeat työtavat,
työ tuottaa hyvinvointia 
myöhemmälläkin iällä.
Kannattaa siis satsata hyvien 
työtapojen oppimiseen!
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TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT JA TYÖSUOJELUTOIMINTA TUKEVAT TYÖKYKYÄ

Vinkki työnantajalle: 
Pidä työterveyshuolto ajan tasalla henkilöstönne ja työnne 
erityispiirteistä sekä työpaikan muutoksista. Edellytä 
työterveyshuollolta työotetta, joka huomioi eri-ikäiset ja eri 
kulttuurista tulevat työntekijät. Yhteistyö edistää terveyteen 
liittyvien riskitekijöiden tunnistamista ja on tarpeen 
terveiden elintapojen ohjauksessa.

Nuorelle, maahan muuttaneelle uudelle työntekijälle työterveyshuolto voi olla vieras asia. 
Kerrothan, miten työterveyshuolto toimii, miten sinne saa yhteyden, ja miksi työntekijät käy-
vät työterveyshuollossa. Nuoren on tärkeä tietää, että työterveyshuollosta voi saada apua 
omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, ja että siellä käydyt keskustelut 
ovat luottamuksellisia.

Millaista yhteistyötäteette työterveys-huollonkanssa?

Kerro nuorelle työhöntulotarkastuksesta – miksi se tehdään ja mitä siinä tapahtuu.

onko 

työterveys-

huolto

tuttu asia 

nuorelle?

Lisää tietoa ja vinkkejä:
•  Työterveyshuoltopalveluista ja niiden hyödyntämisestä löydät täältä:
 www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto

•  Työterveydestä ja riskien hallinnasta:
 www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta
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”Hyvä perehdytys edistää 
yhdenvertaisuuden kokemusta.”
Kun perehdytät nuorta työhön, muistathan:

  Selvittää tarkkaan, mistä hän on vastuussa ja mitä häneltä 
odotetaan.

  Kertoa työpaikan toimintatavoista ja käytännöistä.
  Kannustaa tarttumaan reippaasti työtehtäviin ja kysyä heti, jos on 

jotain epäselvää. 
  Jutelkaa riittävästi perehdytyksen yhteydessä – näin ymmärrätte 

paremmin toisianne. Mahdollisuus keskustella työstä, omista 
toiveista ja tavoitteista tukevat osaamisen kehittymistä. 

  Anna palautetta edistymisestä ja kannusta olemaan ylpeä 
saavutuksista. Kiitos kantaa pitkälle!

HOIDA TYÖINTOA, VAHVISTAT OSAAMISTA

Uuden työntekijän työkykyä voi edistää työhönotossa, kun jo haastattelutilanteessa kerrotaan tarkkaan työn vaatimuksista ja sisällöistä.
On tärkeää saavuttaa molemminpuolinen yhteisymmärrys työhön liittyvistä odotuksista ja siinä tarvittavista taidoista.

Joko teillä on käytössä TOP10 Perehdyttämisen tsekkauslista?
Se löytyy täältä:

http://tiny.cc/NumatTop10Check
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• Kysy ja tarkenna, pyydä perehdytettävää kertomaan asia omin sanoin tai 
näyttämään se käytännössä. Kokeile itse sanoa asia eri tavoin, piirrä kuva, 
elehdi käsillä tai pyydä apua tulkilta.

• Kysy, jäikö jotain epäselväksi ja tarkenna tarvittaessa.
•  Ole rohkea vuorovaikuttaja! Työn sujuvuuden kannalta voi olla suurempi riski 

olla sanomatta mitään.

Hyvät
ohjeet 

auttavat
työn alkuun! PItkä ohje, huono ohje?

Näin kirjoitat selkeät ohjeet:

•  Pidä teksti lyhyenä
•  Käytä tuttuja sanoja
•  Vältä pitkiä sanoja
•  Vältä lyhenteitä ja vaikeita ammattitermejä
•  Käytä kuvia 

Ohjeet kannattaa käydä yhdessä läpi ja tarkistaa,
että uusi työntekijä on ymmärtänyt kaiken oikein.

YMMÄRSITKÖ OIKEIN? OLETKO EPÄVARMA SIITÄ, MITÄ TOINEN SANOO? 

että uusi työntekijä on ymmärtänyt kaiken oikein.

Suomalaisella työpaikalla 
kuultua:”Nuorta ei tarvitse hyysätä, mutta pitää antaa aikaa oppia!”

Jos äidinkielesi on eri kuin perehdytettävän, voi seuraavista vinkeistä olla hyötyä:
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MITEN TUNNISTAT OSAAMISEN, JOSTA EI OLE TODISTUSTA? 

tiesitkö?

Näyttötutkinnon suorittaminen on työntekijälle mahdollisuus osoittaa ammattitaitonsa työelämässä ja saada 
siitä todistus. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito työtehtävään, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta 
koulutukseen. Jos työtehtävässä tarvittavaa ammattitaitoa on hankittava lisää, valmistavaan koulutukseen voi osallistua oppilaitoksessa. 
Valmistava koulutus voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksesta saat lisätietoja paikallisesta oppisopimuskeskuk-
sesta tai oppisopimustoimistosta. 

Toisesta kulttuurista tulevalla voi olla paljon hiljaista tietoa ja osaa-
mista, jota on vaikea tunnistaa. Miettikää, millä eri tavoin voisitte 
pyytää hakijaa näyttämään osaamistaan. 

Kun arvioit nuoren osaamista, muista myös vapaaehtoistyön 
ja harrastusten kautta tullut osaaminen. 

Onko nuorella esimerkiksi Youth Pass tai Työkykypassi? 
Passit kertovat nuoren työelämävalmiuksista.

On tärkeää, että nuoret oppivat arvostamaan työtään ja saavat it-
seluottamusta osaavina ammattilaisina. Nuori voi tuoda tullessaan 
myös tuoreita ajatuksia työpaikalle.

Antakaa hänelle mahdollisuus osoittaa taitonsa!

Palkataanko teillä työntekijöitä ja kesälomansijaisia?Entä otetaanko harjoittelijoita?Onko hakijoiden joukossa ulkomaalaistaustaisia?
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MITÄ JOS NUORELLA ON TUTKINTOTODISTUS 
ULKOMAILTA?  

• Yleensä työnantaja voi arvioida itse ulkomaisen tutkin-
non antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä 
valinnasta.

• Jos työtehtävä on ns. säännelty ammatti eli siihen on la-
kisääteisenä kelpoisuusvaatimuksena tietty tutkinto tai 
tietyt opinnot, nuoren voi ohjata hakemaan tutkinnon 
tunnustamispäätöstä. Virkakelpoisuutta haetaan ope-
tushallituksesta ja ammatinharjoittamisoikeutta alakoh-
taisilta viranomaisilta.

•  Ulkomaisesta ammatillisesta tutkinnosta voi työnteki-
jä halutessaan hakea opetushallituksesta lausuntoa, 
jossa kuvataan tutkinnon myöntäneen tahon ja tutkin-
non virallisuutta, tutkinnon tasoa ja tutkinnon antamaa 
ammattipätevyyttä lähtömaassa sekä mahdollisuuksien 
mukaan opintojen sisältöä ja laajuutta. Lausunto ei tuota 
kuitenkaan virkakelpoisuutta tai ammattipätevyyttä.

Sosiaali- ja terveysalanlupa- ja valvontavirasto www.valvira.fi

valvontavirasto www.valvira.fi

Opetus-

ministeriö
www.minedu.fi

valvontavirasto 

Opetus-

Opetushallituswww.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

Opetushallituswww.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

Lisätietoa:
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KANNUSTAVA ESIMIES ON NUOREN PARAS TSEMPPAAJA! 

Esimies, näin autat nuorta kiinnittymään työhön:

  Olen kiinnostunut, kyselen hänen tavoitteistaan ja 
suunnitelmistaan.

  Varaan riittävästi aikaa myös henkilökohtaiseen opastukseen 
työpaikalla ja voin näyttää itse mallia, miten toimitaan.

  Selvitän heti epäselvät tilanteet.
  Olen helposti lähestyttävä ja rohkaisen nuorta kysymään 
suoraan häntä mietityttävistä asioista.

  Kyselen myös koko työyhteisöltä nuoren edistymisestä ja 
viihtymisestä työssä.

  Muistan kertoa nuorelle, miten hänen tulee toimia ja keneen 
ottaa yhteyttä, jos hän kohtaa epäasiallista käytöstä tai 
syrjintää työssään. 

  Annan maahan muuttaneelle mahdollisuuden puhua suomea. 
  Kerron nuorelle myös, miten hän voi vaikuttaa omaan 
palkkaansa, osaamisensa kehittämiseen ja etenemiseensä 
työpaikalla.

Mitä voisi oppia heiltä, 

jotka ovat työskennelleet 

eri maissa?

Miettikää keinoja, miten 

voisitte saada lisää tietoa 

ja hyödyntää toistenne 

osaamista.

jotka ovat työskennelleet 
Kaikilla työntekijöillä on erilainen 

tausta ja osaaminen.Voisiko nuorten erityisosaa-
mista tai kielitaitoa hyödyntää enemmän?
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Työkyvyn talo -malli kuvaa jokaisen työntekijän työkyvyn voimavaroja (Gould, R. ym. 2008). 
Jokainen talon kerros on tärkeä voimavara. Työyhteisönä voitte parhaiten tukea maahan muut-
taneen nuoren työkykyä olemalla kiinnostuneita hänestä ja hänen ajatuksistaan sekä opasta-
malla terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, J., Koskinen, S. (toim). 2008. Dimensions of Work Ability, Eläketurvakeskus, Helsinki.
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Työkykytalo

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

LÄHIYHTEISÖ

PERHE

TYÖKYKY

Johtaminen, 
työyhteisöt ja 

työolot

Arvot, asenteet ja 
motivaatio

Osaaminen

Terveys ja 
toimintakyky

Työkykytalo
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LISÄÄ TIETOA JA HYVIÄ KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ TYÖPAIKOILLE

Lisätietoa:

Monikulttuurinen työpaikka. 

Opas esimiehelle Opas on suunnattu erityisesti työpaikoille ja esimiehille, joille 

monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset ovat uusia. http://tiny.cc/OpasEsimiehelle

Resurssimittari Monikulttuuristen työpaikkojen resurssimittari testaa, kuinka työ-

paikallasi otetaan huomioon eri kulttuuritaustaisten tarpeet ja onko työpaikkasi 

käytännöissä kehitettävää. Testi antaa välittömän palautteen ja se on tarkoitettu 

kaikille monikulttuurisilla työpaikoilla työskenteleville. 

http://tiny.cc/monikulttuurinen

Tsekkauslista perehdytykseen Tsekkaa, toteutuuko teillä hyvien ja työkykyä 

edistävien perehdyttämistapojen TOP10-lista. http://tiny.cc/NumatTop10Check

Tietoa monikulttuurisista työyhteisöistä ja hyödyllisiä linkkejä työnantajille. 

http://tiny.cc/monikulttuuriset_tyoyht

Moniarvoisuus työelämässä -raportti. http://tiny.cc/monatta

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimusraportti. Työterveyslaitoksen 

tutkimuksessa esitetään mm. toimenpidesuosituksia monikulttuurisille työpaikoille. 

http://tiny.cc/onnistuminen_tyossa
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Ulkomaalaisten työnteko Suomessa – tietoa työnantajalle.

Tietoa työnantajille Koottua tietoa työnantajille, jotka työllistävät tai suunnittele-

vat työllistävänsä ulkomaalaisia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. 

http://tiny.cc/tietoa_tyonantajille

Työnantajan velvollisuudet Työsuojeluhallinnon sivulla kerrotaan mm. työnanta-

jan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkattaessa. http://tiny.cc/velvollisuudet

Ulkomaalaisen työntekijän ja harjoittelijan lupa-asioista lisää tietoa.

Työvoimaa ulkomailta Yritys-Suomen sivuilla on tietoa siitä, mitä yrittäjän tulee 

huomioida rekrytoidessaan työvoimaa ulkomailta. Sivuilla kerrotaan myös yrittäjille 

suunnatuista palveluista, esimerkiksi TE-toimistojen EURES-neuvojista, jotka autta-

vat sopivan työntekijän löytämiseksi. http://tiny.cc/tyontekija_ulkomailta

Työskentely Suomessa Maahanmuuttoviraston Työskentely Suomessa -kohdasta 

löytyy katsaus siitä, miten Suomeen töihin tuleva hakee oleskelulupaa ja millainen 

on työnteko-oikeus eri oleskeluluvilla. Nämä sisällöt on kirjoitettu erityisesti työnte-

kijän näkökulmasta, mutta ne sisältävät hyvää tietoa myös työnantajalle. 

http://tiny.cc/tyoskentely_suomessa

Suomeen työhön TE-palvelujen Suomeen työhön -esitteen sivuilla 21-27 kerrotaan, 

mitä lupia Suomeen muuttava tarvitsee. http://tiny.cc/suomeen_tyohon

LISÄÄ TIETOA JA HYVIÄ KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ TYÖPAIKOILLE

Lisätietoa:
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Kuinka kertoa maahan muuttaneelle nuorelle suomalaisesta työelämästä.

Infopankki Infopankki on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärke-

ää tietoa Suomeen muuttoa suunnitteleville tai täällä jo asuville maahanmuuttajille. 

Käytännön tietoa maahanmuuttajille 15 kielellä. http://tiny.cc/infopankki

Kotisuomessa Kotisuomessa.fi  -palvelussa nuori voi harjoitella eri ammattialoilla ja 

työtehtävissä tarvittavaa kieltä sekä yleisiä työelämävalmiuksia (valitse Työelämä-

osio) http://tiny.cc/kotisuomessa

Ulkomaalaisena Suomessa SAK:n nuorten sivuilla on muistilista siitä, mitä Suo-

meen ensi kertaa tulevan nuoren työntekijän tulisi ottaa huomioon. 

http://tiny.cc/ulkomaalaisena_suomessa

Selkokielinen työelämän opas STTK:n selkokielinen työelämän opas suomeksi. 

http://tiny.cc/selkokielinen_fi 

Selkokielinen työelämän opas STTK:n selkokielinen työelämän opas englanniksi. 

http://tiny.cc/selkokielinen_eng

Suomalainen työelämä ja yhteiskunta Syventävää tietoa maahan muuttaneelle 

suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta. http://tiny.cc/tyoelama

In To Finland on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste ulkomaalaisille työnte-

kijöille Suomessa. Sivuilta löytyy tietoa mm. verotuksesta ja sosiaaliturvasta. 

http://tiny.cc/intofi nland

LISÄÄ TIETOA JA HYVIÄ KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ TYÖPAIKOILLE

Lisätietoa:



KYLLÄ

TYÖELÄMÄN KESKEISIÄ SÄÄDÖKSIÄ: PÄIVITETTY 27.11.2013
(SULUISSA SÄÄDÖKSEN ALKUPERÄINEN NUMERO)(SULUISSA SÄÄDÖKSEN ALKUPERÄINEN NUMERO)

Työaika:

Työaikalaki (605/1996)

Vuosilomalaki (162/2005)

Työterveyshuolto:

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

VnA terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa 

töissä (1485/2001)

Nuoret työntekijät:

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

VnA nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 

(475/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten 

töiden esimerkkiluettelosta (188/2012) 

Säädökset netissä: www.fi nlex.fi 

Työsuhdeasiat:

Työsopimuslaki (55/2001)

Työehtosopimuslaki (436/1946)

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Tasa-arvolaki (609/1986)

Työturvallisuus:

Työturvallisuuslaki (738/2002)

VnA työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)



KYLLÄ

Merja Turpeinen

Ulla Kangas

Anne Salmi

Marika Nevala

Lea Henriksson

Eva Tuominen

Jenni Ahde

Kirsi Yli-Kaitala

Jaana Laitinen
 

www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo  
 

Piirrokset: Siiri Koponen


