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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annettuun lakiin lisättäviksi 
säännökset yhteisen työpaikan, yhteisen ra-
kennustyömaan ja yhteisten vaarojen torjun-
nan yhteistoiminnan järjestämisestä.  

Esityksen mukaan yhteisen työpaikan yh-
teistoimintaosapuolina olisivat pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän 
edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyt-
tävän työnantajan palveluksessa oleva työ-
suojeluvaltuutettu.  

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentele-
villä, eri työnantajien palveluksessa olevilla 
työntekijöillä olisi oikeus valita yhteinen työ-
suojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua 
edustamaan heitä työsuojeluyhteistoimin-
nassa. 

Jos työnantajat eivät nimeäisi yhteistoi-

mintaan yhteistä työsuojelupäällikköä, työ-
suojelupäällikön tehtävistä huolehtisi pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävä tai pääura-
koitsijan asemassa oleva työnantaja. 

Lakiin otettaisiin myös säännökset yhteisen 
työpaikan ja yhteisen rakennustyömaan työ-
suojeluvaltuutetun lisätehtävistä johtuvista, 
esimerkiksi ajankäyttöoikeuksista ja muista 
oikeuksista selvittää ja seurata yhteisen työ-
paikan olosuhteita ja ulkopuolisen työnanta-
jan palveluksessa olevan työsuojeluvaltuute-
tun kulkuoikeuksista yhteisellä työpaikalla. 

Esityksen mukaan työturvallisuuslaista joh-
tuvat yhteisen työpaikan yhteistoiminta-asiat 
käsiteltäisiin työsuojelutoimikunnassa tar-
peen vaatiessa laajennetulla kokoonpanolla.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

2 .  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Työsuojelun yhteistoimintaa koskeva lain-
säädäntö ja sen kehitys viime vuosina 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvussa 
säädetään työnantajan yleisestä huolehtimis-
velvoitteesta. Työturvallisuuslain 2 luvun 
8 §:n nojalla työnantajan huolehtimisvelvol-
lisuuteen kuuluu tarpeellisilla toimenpiteillä 
huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa 
työnantajan tulee suunnitella, valita, mitoittaa 
ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jat-
kuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhtei-
sön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä 
toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuu-
teen ja terveyteen. Työnantajan on myös 
huolehdittava siitä, että nämä toimenpiteet 
otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työn-
antajan organisaatiossa kaikkien sen osien 
toiminnassa.  

Työnantajaan kohdistuvan yleisen huoleh-
timisvelvoitteen lisäksi työturvallisuuslain 
3 luvun 17 §:n säännökset työnantajan ja 
työntekijän välisestä yhteistoiminnasta vel-
voittavat mainittuja osapuolia yhteistoimin-
nassa ylläpitämään ja parantamaan työturval-
lisuutta työpaikalla. Työnantajalla on velvol-
lisuus antaa työntekijöille riittävän ajoissa 
työpaikan turvallisuuteen, terveyteen ja mui-
hin työolosuhteisiin liittyviä tarpeellisia tieto-
ja, työolosuhteisiin vaikuttavia arvioita, sel-
vityksiä ja suunnitelmia. Työnantajan on 
myös huolehdittava siitä, että asioita käsitel-
lään asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työn-
antajan ja työntekijöiden tai heidän edustaji-
ensa kesken. Työntekijöiden on toimittava 
yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden 
edustajien kanssa työturvallisuuslain tavoit-
teiden saavuttamiseksi ja heillä on myös oi-
keus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveel-
lisyyttä sekä muita pykälässä tarkoitettuja 

asioita koskevia ehdotuksia työnantajalle ja 
saada niihin palaute. 

Työsuojelun yhteistoiminnan käytännön to-
teuttamisesta, eli yhteistoimintaelimistä, nii-
den asettamisesta ja tehtävistä sekä yhteis-
toiminnan menettelytavoista säädetään työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta annetussa laissa 
(44/2006 ; työsuojelun valvontalaki). Keskei-
sen työnantajaa ja työntekijöitä velvoittavan 
säännöstön muodostaa valvontalain työsuoje-
lun yhteistoimintaa koskeva 5 luku, jossa 
säädetään yhteistoiminnan tavoitteista ja to-
teuttamisesta, sopimisoikeudesta, sopimisoi-
keuden rajoituksista, työpaikan käsitteestä, 
yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja 
niiden käsittelystä, työnantajan ja työnteki-
jöiden edustajista yhteistoiminnassa ja näiden 
valinnasta, tehtävistä, oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Työsuojelun valvontalaissa sää-
detään myös yhteistoiminnan työsuojelutoi-
mikunnasta ja yhteisestä työsuojeluvaltuu-
tetusta.  

Työsuojelun valvontalain 23 §:n nojalla 
työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalli-
silla yhdistyksillä on oikeus sopia työsuo-
jelun yhteistoiminnan järjestämisestä myös 
toisin kuin työsuojelun valvontalaissa sää-
detään.  

Työturvallisuuslain säännökset työnantajan 
yleisestä huolehtimisvelvoitteesta ja työsuo-
jelun yhteistoiminnasta ovat pakottavaa lain-
säädäntöä, eikä niistä voida poiketa sopimuk-
sin. Säännökset velvoittavat sekä työnantajaa 
että työntekijöitä. Vastuu työturvallisuuden 
toteuttamisesta työpaikalla on kuitenkin 
työnantajalla. 

Myös työsopimuslaissa (55/2001) ja työ-
terveyshuoltolaissa (1383/2001) on säännök-
siä työsuojelua koskevasta työnantajan ja 
työntekijöiden yhteistoiminnasta työpaikalla. 
Yhteistoimintaa työpaikalla koskevat lisäksi 
yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki  
(725/1978), yhteistoiminnasta valtion viras-
toissa ja laitoksissa annettu laki (651/1988) 
sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hal-
linnossa annettu laki (725/ 1990). Kuntien ja 
seurakuntien työpaikoilla vastaava yhteis-
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toiminta on sopimusperusteista. 
Työsuojeluviranomaiset valvovat säännös-

ten noudattamista ja sopijaosapuolina olevat 
työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset 
sopimustensa noudattamista. 
 
Työturvallisuuslain säännökset erityisissä 
työn teettämistilanteissa ja suhteessa työ-
suojelun valvontalakiin 

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoi-
mintaa koskevien yleisvelvoitteiden lisäksi 
työturvallisuuslain 49—54 §:ssä säädetään 
työnantajien välisistä sekä työnantajien ja it-
senäisten työnsuorittajien yhteistyövelvoit-
teista erityisissä työn teettämisen tilanteissa. 
Nämä säännökset koskevat yhteistoimintaa 
yhteisellä työpaikalla tai teollisuus- tai liike-
hallissa taikka muussa vastaavassa yhtenäi-
sessä tilassa.  

Velvoitteet koskevat tällaisissa erityistilan-
teissa yksittäisen työnantajan huolehtimis-
velvoitetta omista työntekijöistään ja työnan-
tajan ja hänen omien työntekijöidensä välistä 
yhteistoimintaa.  

Työturvallisuuslakiin sisältyy myös yhtei-
sen työpaikan määritelmä. Lain 49 §:n mu-
kaan työpaikalla, jossa yksi työnantaja käyt-
tää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla sa-
manaikaisesti tai peräkkäin toimii useampia 
kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan 
työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, 
että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden 
turvallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työ-
paikka), on työnantajien ja itsenäisten työn-
suorittajien työn ja toiminnan luonne huomi-
oon ottaen kunkin osaltaan ja riittävällä kes-
kinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella 
huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei 
vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja ter-
veyttä. Yhteisen työpaikan muut työnantajat 
ja itsenäiset työnsuorittajat ovat velvollisia 
noudattamaan pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävän työnantajan antamia työpaikkaa 
koskevia turvallisuusohjeita.  

Lain 52 §:ään sisältyy erityissäännös yhtei-
sestä työpaikasta. Säännöksen lähtökohtana 
on, että yhteisen työpaikan muodostaa yhtei-
nen rakennustyömaa. Sen mukaan yhteisellä 
rakennustyömaalla on pääurakoitsijan ase-
massa olevan työnantajan tai, jos sellaista ei 
ole, rakennushanketta johtavan tai valvovan 

rakennuttajan tai muun henkilön huolehditta-
va 51 §:ssä tarkoitetuista velvoitteista sekä 
siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla 
työskenteleville eikä muillekaan työn vaiku-
tuspiirissä oleville henkilöille.  

Lain 54 §:ssä säädetään lisäksi työpaikan 
yhteisten vaarojen torjunnasta. Siinä on ky-
symys tilanteesta, jossa teollisuus- tai liike-
hallissa taikka vastaavassa yhtenäisessä tilas-
sa toimivien yhden tai useamman työnanta-
jan ja itsenäisen työnsuorittajan työ tai näi-
den yhteiset toiminnot muulloin kuin 
49 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa aiheuttavat 
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuu-
delle tai terveydelle. Tällaisella työpaikalla 
millään työnantajalla eikä itsenäisellä työn-
suorittajalla ole pääasiallista määräysvaltaa. 
Tällaisessa tilanteessa ei siten ole kysymys 
49 §:ssä tarkoitetusta yhteisestä työpaikasta. 

Työturvallisuuslain nojalla työnantajien tai 
itsenäisten työnsuorittajien tulee yhteisellä 
työpaikalla tai muussa yhtenäisessä tilassa 
huolehtia sekä omien työntekijöidensä työ-
turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta työnte-
kijöidensä kanssa että eri tahojen toimintojen 
yhteensovittamisesta.  

Työsuojelun valvontalaissa säädetään työ-
suojelun osapuolina toimivien edustajien va-
linnasta ja tehtävistä ja mahdollisuudesta so-
pia yhteistoiminnasta. Lain 42 §:ssä sääde-
tään samalla työpaikalla työskentelevien 
työntekijöiden yhteisestä työsuojeluvaltuute-
tusta. Säännös on sisällöltään ja tarkoituksel-
taan sama kuin kumotun työsuojelun valvon-
nasta annetun lain (131/1973) 10 §:n 2 mo-
mentti. Lain esitöiden mukaan (HE 94/2005 
vp) säännöstä sovelletaan esimerkiksi raken-
nus- ja ahtausalalla. 
 
Työsuojelun valvontalain yhteistyö-
velvoitteista sopimisesta 

Työsuojelun valvontalain 23 §:n 1 momen-
tin mukaan yhteistoiminnan järjestämisestä 
voidaan sopia toisin kirjallisella sopimuksel-
la, jonka osapuolina ovat työnantajien ja 
työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset. 
Pykälän 3 momentin mukaan työnantaja ja 
työsuojeluvaltuutettu tai henkilöstön valtuut-
tama edustaja, tai jollei tällaista ole valittu, 
henkilöstö tai henkilöstöryhmä voivat sopia 
yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan 
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olosuhteisiin soveltuvalla tavalla, joka turvaa 
työntekijöille vähintään luvussa säädettyjen 
osallistumismahdollisuuksien tasoiset mah-
dollisuudet osallistua yhteistoiminnassa työ-
suojelua koskevien asioiden käsittelyyn.  

Pykälän mukaan sopimus sitoo niitä työn-
tekijöitä, joita sopimuksen tehneen työnteki-
jöiden edustajan on katsottava edustavan.  
 
Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen 
valinta  

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut on 
lain 30 §:n nojalla valittava työntekijöiden 
järjestämällä vaalilla toimikaudeksi, jonka 
pituus on kaksi kalenterivuotta, jollei toimi-
kauden pituudesta sovita toisin. Vaalin ajasta 
ja paikasta on sovittava etukäteen työnanta-
jan kanssa. Vaali tulee järjestää niin, että 
työpaikan kaikki työntekijät voivat osallistua 
siihen ja että se ei aiheuta tarpeetonta haittaa 
työpaikalla. 

Sen lisäksi, että säännöksessä säädetään 
vaalin käytännön järjestelyistä, sen 5 mo-
mentin mukaan valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä työsuo-
jeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin 
ajankohdasta, vaalikelpoisuudesta, ehdo-
kasasettelusta, äänestysmenettelystä ja muus-
ta vaalin järjestämisestä. 
 
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät  

Lain 26 §:ssä tarkoitettujen yhteistoiminta-
tehtävien lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtä-
viin kuuluu 31 §:n mukaan oma-aloitteisesti 
perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja 
työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asi-
oihin sekä työsuojelusäännöksiin. Hänen tu-
lee osallistua työsuojelua koskeviin tarkas-
tuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä 
tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimuk-
seen osallistumisen tarpeelliseksi. Hänen tu-
lee myös kiinnittää edustamiensa työnteki-
jöiden huomiota työn turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä edistäviin seikkoihin. 
 
Työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedonsaantiin  

Lain 32 §:n nojalla työsuojeluvaltuutetulla 
on oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen 

työnantajan työsuojelusäännösten nojalla pi-
tämät asiakirjat ja luettelot sekä tutustua 
työnantajan hallussa oleviin työympäristön 
tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja terveel-
lisyyttä koskeviin asiakirjoihin. Hänellä on 
muutoinkin oikeus saada työnantajalta tar-
peelliset tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoi-
tamista varten. Tiedon saantioikeuteen kuluu 
myös oikeus saada työnantajalta nähtäväksi 
työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen 
tuottajan välinen työterveyshuollon järjestä-
mistä koskeva sopimus tai työnantajan laati-
ma kuvaus itse järjestämästään työterveys-
huollosta sekä työterveyshuollon toiminta-
suunnitelma. 
 
Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun  
oikeus saada koulutusta  

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuil-
la on lain 33 §:n nojalla oikeus saada yhteis-
toimintatehtäviensä hoitamista varten asian-
mukaista koulutusta työsuojelua koskevista 
säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien 
hoitamiseen kuluvista asioista ottaen huomi-
oon heidän aikaisempi kokemus ja koulutus 
työsuojeluasioissa. Koulutuksesta ei saa ai-
heutua hänelle kustannuksia ja se on järjes-
tettävä työaikana, ellei asiasta toisin sovita.  
 
Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö  

Lain 34 §:n nojalla työsuojeluvaltuutettu 
on myös oikeutettu saamaan kohtuulliseksi 
ajaksi vapautusta työtehtävistään työsuojelu-
valtuutetun tehtävien hoitamista varteni. 
Työnantajan tulee korvata työsuojeluvaltuu-
tetulle tästä syystä aiheutunut ansionmenetys. 
Tarvittavaa aikaa määrättäessä on otettava 
huomioon valtuutetun edustaminen työnteki-
jöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laa-
juus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niis-
sä suoritettavan työn luonne, töiden järjeste-
lystä johtuvat valtuutetun tehtävien määrään 
vaikuttavat tekijät sekä työntekijöiden turval-
lisuuteen ja fyysiseen ja psyykkiseen tervey-
teen vaikuttavat työturvallisuuslaissa tarkoi-
tetut haitta-, vaara- ja kuormitustekijät. Jo 
muusta ei sovita, vähintään kymmenen työn-
tekijän työpaikalla työnantajan on pääsään-
töisesti vapautettava suuremman riskin alai-
sena olevaa työntekijäryhmää edustava val-
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tuutettu vähintään neljäksi tunniksi kunkin 
neljän perättäisen kalenteriviikon pituisen 
ajanjakson aikana, jollei tuotannolle tai työn-
antajan toiminnalle vapautuksesta aiheutuva 
tuntuva haitta ole tilapäisesti vapautuksen es-
teenä. 
 
Työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen 
korvaaminen  

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitami-
sesta aiheutuva ansion menetys on korvattava 
sen mukaisesti, mitä työsuojeluvaltuutetulle 
olisi säännöllisessä työssään ansainnut sinä 
aikana jona hän hoiti työsuojeluvaltuutetun 
tehtäviä. 
 
Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää 
vaarallinen työ  

Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle, 
työsuojeluvaltuutetulla on oikeus 36 §:n no-
jalla keskeyttää työ edustamiensa työnteki-
jöiden osalta. Työsuojeluvaltuutetun on il-
moitettava mahdollisuuksien mukaan työn 
keskeyttämisestä työnantajalle ennakolta ja 
joka tapauksessa heti , kun se voi vaaratta ta-
pahtua. Keskeyttäminen ei saa rajoittaa työn-
tekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. 
Keskeytyksestä aiheutuvan vaaran tulee olla 
mahdollisimman vähäinen. Työsuojeluval-
tuutettu ei ole velvollinen korvaamaan työn 
keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvaa 
vahinkoa. 
 
Työsuojeluvaltuutetun irtisanominen  

Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen irti-
sanomisesta on voimassa, mitä työsopimus-
lain 7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamus-
miehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuk-
sen irtisanomisesta. 
 
Yhteinen työsuojeluvaltuutettu  

Lain 42 §:n mukaan, siinä tapauksessa, että 
samalla työpaikalla työskentelee eri työnan-
tajien palveluksessa olevia työntekijöitä, 
heillä on oikeus valita yhteinen työsuojelu-
valtuutettu edustamaan heitä yhteistoimin-

nassa kaikkien työnantajien kanssa sekä suh-
teessa työsuojeluviranomaisiin. 
 
Työmarkkinajärjestöjen väliset sopimukset 

Varustamoyhdistyksen ja päällystöliitojen 
välisestä yhteistoimintasopimuksessa on 
määräys yhteisestä työsuojeluvaltuutetusta ti-
lanteessa, jossa työpaikalla on eri työnantajan 
palveluksessa olevia henkilöitä. Määräyksen 
mukaan henkilöillä on tällöin oikeus valita 
yhteinen työsuojeluvaltuutettu edustamaan 
heitä mainitussa sopimuksessa tarkoitetussa 
yhteistoiminnassa kaikkien työnantajien 
kanssa sekä suhteessa työsuojeluviranomai-
siin. 

Valtakunnalliseen talonrakennusalan työ-
ehtosopimukseen sisältyy määräyksiä työn-
tekijöiden oikeudesta valita erityinen työnte-
kijöitä edustava yhteysmies edustamaan 
kaikkia yhteisen työpaikan työntekijöitä. 
Työehtosopimuksessa määrätään myös yhtei-
sen työpaikan määritelmästä, yhteysmiehen 
valtuuksista, yhteysmiehen toimikaudesta se-
kä yhteysmiehen vaalista. 

Metalliteollisuudessa on solmittu muuta-
mia paikallisia sopimuksia lähinnä rakennus- 
ja investointihankkeisiin liittyen. Työsuori-
tuksen tilaaja on näissä tapauksissa ehdotta-
nut, että työntekijät valitsisivat yhteisen työ-
suojeluvaltuutetun, ja sopimuksien mukaan 
tilaaja on huolehtinut yhteistoiminnan järjes-
tämisestä.  

Telakoilla yhteistoiminta perustuu pääosin 
vakiintuneeseen käytäntöön. Telakoilla pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävän työnanta-
jan työsuojeluvaltuutettu osallistuu yhteisen 
työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.  

Paperiteollisuuden työehtosopimuksessa ei 
ole erityisiä määräyksiä yhteisestä työsuo-
jeluvaltuutetusta, mutta sopimus edellyttää, 
että työturvallisuuskysymyksissä ulkopuoli-
sen työvoiman tulee noudattaa työvoiman ti-
laajan tehdaslaitoksessa yleisesti noudatetta-
via työturvallisuusohjeita. Laiminlyöntitapa-
uksessa on tehtaan työsuojeluvaltuutetulla 
mahdollisuus huomauttaa asiasta. Tehdas-
alueella noudatettavia järjestysmääräyksiä 
sovelletaan myös ulkopuoliseen työvoimaan. 
Useamman aliurakoitsijan toimiessa yhteisis-
sä työkohteissa työturvallisuuteen liittyvät 
riskitekijät edellyttävät suunnitelmallisuutta 
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ja tehokasta valvontaa. Alihankkijan tai työ-
voiman lainaajan tulee sitoutua soveltamaan 
yrityksen piirissä työtä suorittaviin työnteki-
jöihin nähden alansa yleisen työehtosopi-
muksen määräyksiä sekä täyttämään työ- ja 
sosiaalilainsäädännön määräykset. 
 
2.2. Nykytilan arviointi 

Työelämän ja teknologian kehittymisen 
myötä työsuojelulle asetettavat vaatimukset 
kasvavat jatkuvasti. Tarvitaan entistä moni-
puolisempaa osaamista onnettomuusriskien 
hallitsemiseen ja onnettomuuksien torjumi-
seen. Saatavilla tulee olla yhä tehokkaampia 
riskien arviointeja, turvallisuussuunnittelua ja 
työsuojelun yhteistoimintaa vaarojen torju-
miseksi.  

Tulopoliittisen ratkaisun yhteydessä vuon-
na 2004 sovittiin, että yhteisen työpaikan 
työsuojelun yhteistoimintaa koskevat sään-
nökset selvitetään erikseen ja että ennen sel-
vityksen valmistumista lakiin ei valmisteltai-
si säännösmuutoksia, jotka muuttaisivat ny-
kyistä oikeustilaa. Tästä syystä työsuojelun 
valvontalaissa säädetään työsuojelun yhteis-
toiminnasta samalla työpaikalla työskennel-
täessä verraten ylimalkaisella tasolla. Erityi-
sesti laista puuttuvat säännökset siitä, miten 
yhteistoimintavelvoitteet toimeenpannaan 
yhteisellä työpaikalla tai muissa erityisissä 
työn teettämistilanteissa.  

Työturvallisuuslaki velvoittaa yhteisellä 
työpaikalla työnantajien lisäksi myös itsenäi-
siä työnsuorittajia, mutta työsuojelun valvon-
talain samaa työpaikkaa koskevat säännökset 
koskevat ainoastaan työnantajia, mutta eivät 
itsenäisiä työnsuorittajia. 

Työsuojelun valvontalain nojalla samalla 
työpaikalla voidaan valita yhteinen työsuoje-
luvaltuutettu, jolloin tämä voi edustaa kaik-
kia työntekijöitä yhteistoiminnassa kaikkien 
työnantajien kanssa sekä suhteessa työsuoje-
luviranomaisiin. Säännös on lain esitöiden 
mukaan tarkoitukseltaan samansisältöinen 
kuin kumotun työsuojelun valvonnasta anne-
tun lain 10 §:n 2 momentti. Siinä käytetty kä-
site ”sama työpaikka” ei kuitenkaan vastaa 
työturvallisuuslain säännöksiä yhteisestä työ-
paikasta ja työpaikan yhteisten vaarojen tor-
junnasta. 

Lain tavoite yhteisestä työsuojeluvaltuute-

tusta on jäänyt käytännössä toteutumatta. 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yhteisen 
työsuojeluvaltuutetun toimintavaltuudet ja 
oikeudet ovat sidottu ainoastaan hänen 
omaan työnantajaansa. Tämä hankaloittaa 
käytännön tiedonsaantia ja muita oikeuksia, 
kuten ajankäyttöä ja valtuuksia, suhteessa 
muihin kuin valtuutetun omaan työnantajaan 
ja oman työnantajan työntekijöihin. 

Aliurakointi tuo urakoitsijan vaihtuessa tar-
peen työsuojelullisten riskien uudelleen arvi-
ointiin ja töiden yhteensovittamiseen uudessa 
tilanteessa. Työturvallisuuslaki velvoittaa 
myös itsenäiset työnsuorittajat, ottaen huo-
mioon heidän työnsä ja toimintansa luonne, 
riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja 
tiedottamisella huolehtimaan muiden työpai-
kan työnantajien ja itsenäisten työnsuorittaji-
en kanssa siitä, ettei heidän toimintansa vaa-
ranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyt-
tä. Itsenäisten työsuorittajien kytkeminen yh-
teistyöhön on soittautunut kuitenkin ongel-
malliseksi. Ongelmaa vaikeuttaa lisäksi yh-
teydenpito mahdollisesti ulkomailla olevaan 
työnantajaan sekä yhä laajeneva työvoiman 
vuokraus.  

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla, 
jolla työtä teettää useampi työnantaja, on jär-
jestetty työmarkkinajärjestöjen välisin sopi-
muksin ainoastaan harvoissa yksittäistapauk-
sissa. Esimerkiksi valtion työsuojelun yhteis-
toimintasopimukseen ja kunnallisen alan työ-
suojelu- ja työympäristösopimukseen ei sisäl-
ly yhteistä työpaikkaa koskevia omia määrä-
yksiä. Valtio- tai kuntasektorilla ei ole työ-
markkinaosapuolten kesken laadittu muita-
kaan yhteistä työpaikkaa koskevia sopimuk-
sia, tulkintoja tai käytäntöjä. 

Jos yhteistoiminnasta ei sovita, yhteisen 
työpaikan tai muun yhtenäisen työskentelyti-
lan työsuojelun yhteistoiminta tulisi järjestää 
laissa säädetyllä tavalla. Lainsäädäntö on 
kuitenkin tältä osin puutteellista ja tulkin-
nanvaraista. Työsuojeluvaltuutettujen asema 
toisiinsa nähden ja heidän oikeuksien ja vel-
vollisuuksien suhde on sääntelemättä. Työ-
suojeluvaltuutetun oikeudesta saada tietoja, 
koulutusta vapautusta muista tehtävistään se-
kä korvausta ansion menetyksestä ei säädetä 
laissa yhteisen työpaikan kannalta. 

Nykyään työsuojeluvaltuutettu voi olla 
päätoiminen työsuojeluvaltuutettu. Tällöin 
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hän hoitaa ainoastaan valtuutetun tehtäviä. 
Jos valtuutettu ei ole päätoiminen työsuoje-
luvaltuutettu, hänet on vapautettu varsinaisis-
ta työtehtävistään vain osaksi työaikaa. Työ-
suojeluvaltuutettu voi toimia myös esi-
miesasemassa, mikä ei sinänsä ole aiheutta-
nut ongelmia. Esimerkiksi toimihenkilöiden 
työsuojeluvaltuutettu toimii usein samalla 
myös esimiestehtävissä. Näissä tapaukissa on 
kuitenkin saattaa ilmentyä epäselvyyttä työ-
suojeluvaltuutetun työajan jakautumisesta ja 
eri työtehtäviin ja niihin liittyvistä oikeuksis-
ta, velvollisuuksista ja korvauksista. Tämä 
koskee myös yhteisiä työpaikkoja. 

Lainsäädännön puuttuessa työmarkkinajär-
jestöjen sopimuksilla on merkittävä asema 
yhteisen työpaikan yhteistoiminnan järjestä-
misessä. Tätä koskevat, tosin harvalukuiset 
työehtosopimukset ja vakiintuneet hyvät käy-
tännöt näyttävät työtapaturmatilastojen va-
lossa osaltaan olleen onnistuneita, vaikka-
kaan työtapaturmatilastoja ei ole nimenomai-
sesti yhteisen työpaikan osalta erikseen laa-
dittu. Esimerkiksi Tapaturmavakuutuslaitos-
ten Liiton laatimien tilastojen mukaan tapa-
turmien määrän kehitys, myös kuolemaan 
johtaneiden tapausten osalta, on ollut myön-
teistä runsaan kahden vuosikymmenen tar-
kasteluvälillä ja ammattitautien kehitys run-
saan kymmenen vuoden tarkasteluvälillä.  

Vaikka tapaturmatilastojen valossa tilanne 
näyttää kehittyneen myönteiseen suuntaan, 
työpaikan riskien lisääntyessä tilanne voi 
muuttua nopeastikin. Tällöin on tärkeää var-
mistaa myös yhteisen työpaikan ja muun yh-
tenäisen työtilan yhteistoiminnan toteutumi-
nen kitkatta työpaikalla. Tämä edellyttää, että 
yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla sekä 
muussa yhtenäisessä työtilassa säädetään sel-
keästi laissa. 
 
3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on yhteistoiminta-
säännöksiä lisäämällä ja selkeyttämällä lisätä 
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien 
määrää yhteisillä työpaikoilla. Esityksen stra-
tegiset päämäärät liittyvät työsuojelun tehok-
kuuden parantamiseen yhteisellä työpaikalla 

ja yhteisten vaarojen torjunnassa selkeyttä-
mällä ja lisäämällä eri työntekijäryhmien 
edustajien osallistumismahdollisuuksia yh-
teistoiminta-asioiden käsittelyssä. Tämä kos-
kee erityisesti työsuojeluvaltuutetun tiedon-
saanti- ja ajankäyttöoikeuksia. Yhteisten vaa-
rojen työpaikkojen osalta asiaa selvitetään 
työmarkkinajärjestöjen kesken. 
 
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot 

Yhteisen työpaikan ja yhteisten vaarojen 
työpaikan yhteistoimintavelvoitteet voitaisiin 
myös jättää 23 §:ssä tarkoitettujen sopimus-
ten varaan, jolloin näiden työpaikkojen yh-
teistoiminnan perussäännökset jäisivät sää-
tämättä laissa. Koska työmarkkinajärjestöjen 
sopimukset ovat olleet harvalukuiset ja käsit-
täneet ehkä vain yhteistoiminnan joitakin 
osa-alueita, säännösten jättäminen sopimisen 
varaan voisi sisältää riskejä, joita on kuvattu 
edellä.  

Yhteistoiminnan järjestämisestä voitaisiin 
säätää myös työturvallisuuslaissa, esimerkik-
si sen 6 luvussa, jolloin säännöksistä tulisi 
pakottavaa oikeutta. Toisaalta nykyiset työ-
turvallisuuslain yhteistoimintasäännökset 
koskevat lähtökohtaisesti ainoastaan työnan-
tajan velvollisuuksia työsuojelun yhteistyös-
sä. Myös seuraamussäännökset velvollisuuk-
sien rikkomisesta koskevat vain työnantajaa. 
Työsuojelun valvontalain voidaankin katsoa 
soveltuvan paremmin yhteistoiminnan sään-
telyyn. Ehdotus liittyy myös asiallisesti vii-
meksi mainitussa laissa säädettyihin asiakoh-
tiin. Lisäksi työsuojelun valvontalakiin sisäl-
tyy jo nykyisellään mahdollisuus tietyissä ta-
pauksissa poiketa sopimuksin laissa sääde-
tyistä vaatimuksista. 
 
3.3. Keskeiset ehdotukset 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 
yhteisen työpaikan, rakennustyömaan ja yh-
teisten vaarojen työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnan järjestämisestä. Esityksen mukaan 
yhteistoimintaan tulisivat näissä tapauksissa 
mukaan myös eri työnantajien palveluksessa 
olevien työntekijöiden edustajat. Samalla li-
sättäisiin yhteisen työpaikan työsuojeluval-
tuutetun tiedonsaanti- ja valvontaoikeuksia. 

Yhteisen työpaikan yhteistoimintaosapuo-
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lina olisivat pääasiallista määräysvaltaa käyt-
tävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasi-
allista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 
palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. 
Yhteisellä rakennustyömaalla eri työnantaji-
en palveluksessa olevilla työntekijöillä olisi 
oikeus valita yhteinen työsuojeluvaltuutettu 
edustamaan heitä työsuojeluyhteistoimin-
nassa. 

Lakiin otettaisiin lisäksi säännökset yhtei-
sen työpaikan ja yhteisen rakennustyömaan 
työsuojeluvaltuutetun lisätehtävistä johtuvis-
ta oikeuksista koulutukseen, vapautukseen 
säännönmukaista työtehtävistä ja ansion me-
netyksen korvaamiseen. Lakiin otettaisiin 
myös säännökset ulkopuolisen työnantajan 
palveluksessa olevan työsuojeluvaltuutetun 
kulkuoikeuksista yhteisellä työpaikalla. 
 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisellä työ-
paikalla tai yhteisellä rakennustyömaalla työ-
suojeluvaltuutettu voisi saada vapautusta 
säännöllisistä työtehtävistään sekä saada kor-
vausta näin muodostuneesta ansionmenetyk-
sestään hoitaessaan valtuutetun tehtäviään. 
Työsuojeluvaltuutettuja on valittu työpaikoil-
le yhteensä noin 9 600. Työturvallisuuskes-
kuksen rekisteristä ei ilmene yhteisellä työ-
paikalla olevien valtuutettujen määriä. Kus-
tannusten voidaan kuitenkin katsoa olevan 
vähäiset saavutettavaan hyötyyn nähden.  

Esityksellä ei ole merkittäviä suoria talou-
dellisia vaikutuksia.  
 
4.2. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Työpaikan yhteistoiminnan tavoitteena on 
edistää myönteistä suhtautumista turvallisuu-
desta huolehtimiseen. Vaikuttamalla aikai-
sempaa tehokkaammin työntekijöiden turval-
lisuuteen liittyviin seikkoihin vaikutetaan 
vaaratilanteiden ja onnettomuuksien vähe-
nemiseen työpaikalla. Samalla myötävaiku-
tetaan hyvän turvallisuuskulttuurin synty-
miseen.  

Onnettomuuksien vähenemisen myötä 
työntekijöille aiheutuvat taloudelliset vahin-
got ja inhimillinen kärsimys myös vähenevät. 
 
 
5.  Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkatyönä, ja se on 
käsitelty neuvotteluryhmässä, jossa ovat ol-
leet jäseninä tulopoliittisen sopimuksen osa-
puolina olevien työmarkkinajärjestöjen ni-
meämät edustajat. Neuvotteluryhmä on hy-
väksynyt esityksen yksimielisesti. 
 
5.2. Lausunnot ja niiden huomioon 

ottaminen 

Esityksestä on pyydetty oikeusministeriön 
ja työministeriön lausunnot. 

Työministeriö puoltaa esitystä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

42 §. Yhteinen työsuojeluvaltuutettu. Koska 
esityksessä ehdotetaan, että yhteisen työpai-
kan yhteistoiminnan järjestämisestä säädet-
täisiin uudessa 5 a luvussa, pykälä ehdote-
taan kumottavaksi tarpeettomana. 

43 a §. Yhteistoiminnan järjestäminen yh-
teisellä työpaikalla. Pykälään ehdotetaan 
yleissäännöstä yhteisellä työpaikalla pääasi-
allista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 
velvollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin, jotta 
yhteistoiminta-asiat käsiteltäisiin 27 §:n mu-
kaisesti. Koska mainitulla työnantajalla on jo 
työturvallisuuslain nojalla tähän velvollisuus, 
säännöksellä pyritään selkeyttämään velvol-
lisuuden sisältöä käsillä olevan lain tarkoit-
tamassa tapauksessa. Säännös vastaa sisällöl-
tään työantajan velvoitteita tavallisella työ-
paikalla. 

43 b §. Sopimisoikeus. Työsuojelun val-
vontalain 24 §:ssä säädetään sopimisoikeu-
den rajoituksista. Mainitussa pykälässä viita-
taan lain 29 §:ään sekä 32—37 §:ään, joista 
viimeksi mainituissa säädetään muun muassa 
työsuojeluvaltuutetun oikeudesta tiedon 
saantiin ja koulutukseen, oikeudesta saada 
vapautusta säännöllisistä työtehtävistään val-
tuutetun tehtävien hoitamiseksi, työsuojelu-
valtuutetun tehtävien työaikana hoitamisesta 
johtuvien ansion menetyksen korvaamisesta, 
oikeudesta keskeyttää vaarallinen työ ja työ-
suojeluvaltuutetun irtisanomisoikeudesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan kyseisiä ra-
joituksia olisi sovellettava myös sovittaessa 
yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla ja 
yhteisellä rakennustyömaalla. Työsuojeluval-
tuutetun tehtävät käsittäisivät siten oman 
työnantajansa työntekijöiden edustamisesta 
johtuvien tehtävien lisäksi tehtäviä, jotka 
kohdistuisivat koko yhteiseen työpaikkaan. 
Työsuojeluvaltuutetulla olisi tällöin oikeus 
erityisesti sellaiseen tiedonsaantiin, koulu-
tukseen, säännöllisestä työtehtävistä annetta-
vaan vapautukseen ja ansion menetyksen 
korvaamiseen, joka olisivat tarpeen työtur-
vallisuuslain 51 §:stä johtuvien lisätehtävien 
hoitamiseksi. 

Paikallisella sopimuksella ei siten voitaisi 

rajoittaa sitä, että työntekijät valitsevat yhtei-
selle rakennustyömaalle työmaakohtaisen 
työsuojeluvaltuutetun, että pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii työ-
suojeluvaltuutetun mahdollisuudesta saada 
koulutusta myös näitä tehtäviä varten ja että 
työpaikan yhteisyydestä johtuvat tehtävät 
otetaan huomioon sekä työsuojeluvaltuutetun 
ajankäytössä että ansionmenetyksen korvaa-
misessa. Vastaavasti valtakunnallisella sopi-
muksella ei voitaisi poistaa työsuojeluvaltuu-
tetun koulutusta, ajankäyttöä eikä ansionme-
netyksen korvaamista koskevia oikeuksia 
työpaikan yhteisyydestä johtuvien asioiden 
osalta. Sopimuksella ei voitaisi myöskään ra-
joittaa sitä, että pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävän työnantajan palveluksessa olevalla 
työsuojeluvaltuutetulla on oikeus laissa sää-
dettyjen tietojen saantiin myös siltä osin kuin 
on kysymys työpaikan yhteisyydestä johtu-
vista asioista. 

Pykälän 2 momentin mukaan pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan palve-
luksessa oleva työsuojeluvaltuutettu toimisi 
työsuojeluvaltuutettuna työturvallisuuslain 
51 §:stä johtuvissa asioissa eikä tätä oikeutta 
voitaisi rajoittaa paikallisella sopimuksella. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisäksi 
selvyyden vuoksi säännöstä siitä, ettei sopi-
muksella voitaisi poiketa yhteisen työpaikan 
työturvallisuuslaissa säädetyistä määritelmis-
tä. Yhteinen työpaikka on määritelty työtur-
vallisuuslain 49 §:ssä. Silloin kun kysymyk-
sessä on rakennusalan yhteinen työpaikka, tä-
tä kutsutaan kuitenkin yhteiseksi rakennus-
työmaaksi. Työturvallisuuslain 52 §:ssä sää-
detään eri toimijoiden velvollisuuksista ja 
niiden jakautumisesta yhteisellä rakennus-
työmaalla. Säännöksellä pyritään varmista-
maan säännösten yhdenmukainen soveltami-
nen samantyyppisillä yhteisillä työpaikoilla. 

43 c §. Yhteistoiminnan osapuolet yhteisel-
lä työpaikalla. Pykälän 1 momentin mukaan 
työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla yh-
teisellä työpaikalla yhteistoiminnan osapuo-
lina olisivat työturvallisuuslain 51 §:stä joh-
tuvissa työsuojelun valvontalain 26 §:n mu-
kaisissa yhteistoiminta-asioissa pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän 
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edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyt-
tävän työnantajan palveluksessa oleva työ-
suojeluvaltuutettu. Koska yhteistoimintavel-
voitteet koskisivat tässä tapauksessa ainoas-
taan yhteisestä työpaikasta johtuvia lisävel-
voitteita, momenttiin ehdotetaan tätä koskeva 
selventävä virke. Säännös on yhdenmukainen 
työturvallisuuslain 6 luvussa säädettyjä työn-
antajan velvollisuuksien kanssa.  

Pykälän 2 momentin mukaan työturvalli-
suuslain 52 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä ra-
kennustyömaalla työskentelevillä eri työnan-
tajien palveluksessa olevilla työntekijöillä 
olisi oikeus valita yhteinen työmaakohtainen 
työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutet-
tua edustamaan heitä työsuojelun yhteistoi-
minnassa kyseisen työmaan kaikkien työnan-
tajien ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa 
sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin. 
Säännös vastaa voimassa olevaa rakennus-
alan työehtosopimusta. 

43 d §. Yhteinen työsuojelupäällikkö. Pykä-
län mukaan siinä tapauksessa, että työnanta-
jat eivät olisi nimenneet yhteistä työsuojelu-
päällikköä, työsuojelupäällikön tehtävistä 
huolehtisi pääasiallista määräysvaltaa käyttä-
vä työnantaja tai pääurakoitsijan asemassa 
oleva työnantaja. Säännöksellä selkeytettäi-
siin yhteisellä työpaikalla työsuojelun val-
vontalain 28 §:ssä tarkoitettuja työnantajaa 
edustavaa yhteistoimintahenkilöä koskevia 
säännöksiä. 

43 e §. Työsuojeluvaltuutetun oikeudet yh-
teisellä työpaikalla. Pykälän 1 momentin 
mukaan yhteisellä työpaikalla työsuojeluval-
tuutetun oikeudet vastaisivat lain 31—
35 §:ssä tarkoitettuja tavallisen työpaikan 
työsuojeluvaltuutetun oikeuksia. Pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan palve-
luksessa olevalla työsuojeluvaltuutetulla olisi 
kuitenkin 36 §:ssä säädetty oikeus keskeyttää 
ainoastaan pääasiallista määräysvaltaa käyt-
tävän työnantajan palveluksessa olevan työn-
tekijän työ. Työturvallisuuslain 6 luvun mu-
kaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja vastaa mainitun lain 51 §:ssä tar-
koitettujen seikkojen yhteensovittamisesta 
työpaikalla. Tämän lisäksi kaikki työpaikalla 
toimivat työnantajat ja itsenäiset työsuoritta-
jat vastaavat toimintojen yhteensovittamises-
ta ja siitä, ettei heidän toiminnastaan aiheudu 
vaaraa yhteisellä työpaikalla työskenteleville. 

Työturvallisuuslaissa säädetty pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan vastuu 
tarkoittaa käytännössä sitä, että pääurakoitsi-
ja käyttää määräysvaltaa yhteisellä työpaikal-
la häneen sopimussuhteessa oleviin muihin 
työnantajiin ja itsenäisiin työnsuorittajiin 
nähden. Vastuu työsuojelusta on siis työn-
antajalla.  

Työsuojeluvaltuutetulla olisi kuitenkin oi-
keus yhteisellä työpaikalla yhteistoimintateh-
täviensä hoitamiseksi seurata ja selvittää 
yleisen turvallisuuden toteutumista työpai-
kalla suhteessa kaikkiin yhteisen työpaikan 
toimijoihin: työnantajiin, työntekijöihin ja it-
senäisiin työnsuorittajiin. Tässä ominaisuu-
dessaan hän voisi ilmoittaa työnantajalleen 
havaitsemistaan puutteellisuuksista ja laimin-
lyönneistä. Tämän jälkeen olisi työnantajalla 
on velvollisuus ryhtyä toimiin lainvastaisen 
asiantilan korjaamiseksi. Tilanteeseen puut-
tumisesta vastaisi siis tavallisen tapaan työn-
antaja. Seuraamisella ja selvittämisellä tar-
koitettaisiin valtuutetun oma-aloitteista ja it-
senäistä oikeutta kysellä, keskustella ja saada 
selvityksiä asioista, joista säädetään työ-
turvallisuuslain 51 §:ssä. 

Koska yhteisellä työpaikalla pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan työnte-
kijöitä edustavaa työsuojeluvaltuutettua kos-
kee jo 37 §:ssä tarkoitettu irtisanomiskielto, 
tästä ei ole tarpeen säätää erikseen yhteisen 
työpaikan osalta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhteisen ra-
kennustyömaan työsuojeluvaltuutetun oikeu-
det vastaisivat tavallisella työpaikalla olevan 
työsuojeluvaltuutetun työsuojelun valvonta-
lain 29—37 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia.  

43 f §. Ulkopuolisen työnantajan palveluk-
sessa olevan työsuojeluvaltuutetun kulkuoi-
keudet yhteisellä työpaikalla. Pykälässä sää-
dettäisiin työturvallisuuslain 50 §:ssä tarkoi-
tetun ulkopuolisen työnantajan palveluksessa 
olevan työsuojeluvaltuutetun oikeudesta 
päästä yhteiselle työpaikalle. Tämä on tar-
peen, jotta ulkopuolisen työnantajan palve-
luksessa olevan työsuojeluvaltuutetun olisi 
mahdollista hoitaa valtuutetun tehtäviä. Eh-
dotuksen mukaan ulkopuolisen työnantajan 
työsuojeluvaltuutetulla olisi valtuutetun teh-
tävien hoitamiseksi kulkuoikeus yhteisellä 
työpaikalla samoilla edellytyksillä kuin hä-
nen edustamillaan työntekijöilläkin ottaen 
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huomioon työpaikan yleiset kulku- ja turval-
lisuusmääräykset. Pääsyoikeus olisi näin ol-
len sen mukainen kuin yhteisen työpaikan 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnan-
taja olisi sen määritellyt. Säännös tarkoittaisi 
työpaikalle määrättyjen kulkulupa- ja muiden 
liikkumiskäytäntöjen ja sääntöjen noudat-
tamista. 

43 g §. Työsuojelutoimikunnassa käsiteltä-
vät yhteisen työpaikan työsuojeluasiat. Pykä-
län 1 momentin mukaan työturvallisuuslain 
51 §:stä johtuvat työsuojelun valvontalain 
26 §:n mukaiset yhteistoiminta-asiat käsitel-
täisiin yhteisellä työpaikalla soveltuvin osin 
työsuojelun valvontalain 27 §:ssä säädetyllä 
tavalla. Siinä säädetään myös toimikunnan 
jäsenen, kuten esimerkiksi työsuojeluvaltuu-
tetun oikeudesta tehdä esityksiä toimikunnan 
käsiteltäviksi asioiksi. Yhteistoiminta-
asioiden käsittely olisi siten mahdollisimman 
yhdenmukainen riippumatta siitä, onko ky-
symyksessä tavallinen työpaikka vai työtur-
vallisuuslaissa tarkoitettu yhteinen työpaikka.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävän työnantajan tulisi tarpeen mukaan 
varata ulkopuoliselle työnantajalle ja itsenäi-
selle työnsuorittajalle ja asian käsittelyn sitä 
edellyttäen ulkopuolisen työnantajan työsuo-
jeluvaltuutetulle mahdollisuus osallistua 
edellä mainittujen yhteistoiminta-asioiden 
käsittelyyn työsuojelun valvontalain 38 §:ssä 
tarkoitetussa työsuojelutoimikunnassa tai sitä 
vastaavassa yhteistoimintaelimessä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan tulee 
tapauskohtaisesti arvioida, vaatiiko asian 
luonne sen käsittelyä esillä olevassa momen-
tissa mainittujen tahojen kanssa. Ehdotuksen 
asian käsittelemiseksi yhteistoimintaelimessä 
voisi tehdä joku muukin säännöksessä mai-
nittu yhteisellä työpaikalla toimiva taho, esi-
merkiksi työsuojeluvaltuutettu.  

43 h §. Työsuojelun yhteistoiminnasta yh-
teisten vaarojen torjunnassa. Pykälän 1 mo-
menttiin ehdotetaan säännöksiä yhteistoimin-
ta-asioiden käsittelystä työturvallisuuslain 
54 §:ssä tarkoitetussa työpaikkojen yhteisten 
vaarojen torjunnassa. Yhteisten vaarojen 
työpaikalla yhteistoiminta-asiat käsiteltäisiin 
ehdotuksen mukaan vastaavalla tavoin kuin 
muillakin työpaikoilla. Säännös vastaa ehdo-

tettua yhteistä työpaikkaa koskevaa 43 g §:n 
1 momenttia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännös-
tä, jonka mukaan myös yhteisten vaarojen 
työpaikalla olisi mahdollista sopia yhteisen 
työsuojelupäällikön nimeämisestä. Säännös 
antaisi työnantajille vastaavan mahdollisuu-
den nimetä yhteinen edustaja huolehtimaan 
yhteistoiminnasta yhteisten vaarojen työ-
paikkojen työsuojeluvaltuutettujen kanssa.  
 
2.  Voimaantulo 

Esitykseen sisältyy tavanomainen voi-
maantulosäännös. Säännöksen mukaan ennen 
lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla mahdol-
linen viranomaisohjeistus työsuojeluvaltuute-
tun valinnasta yhteisellä työpaikalla ja esi-
tykseen liittyvä tiedottaminen. Tähän nähden 
soveliaana voimaantuloajankohtana hallitus 
pitää heinäkuuta 2006.  
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja   

säätämisjärjestys  

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisen työ-
paikan ja yhteisen rakennustyömaan työsuo-
jeluvaltuutettu voisi lisätehtäviensä hoitami-
seksi selvittää ja seurata yhteisen työpaikan 
olosuhteita. Nämä oikeudet eivät poikkea 
niistä, jotka työsuojeluvaltuutetulla on jo ny-
kyisinkin oman työnantajansa työpaikan olo-
suhteiden suhteen. Tämä seuranta- ja selvit-
tämisoikeus laajenisi esityksen mukaan käsit-
tämään koko yhteisen työpaikan ja yhteisen 
rakennustyömaan olosuhteet. Tiedonsaanti-
oikeus olisi kuitenkin rajattu niihin tietoihin, 
jotka ovat tarpeen työsuojeluvaltuutetun teh-
tävien hoitamiseksi. Tällaisia tietoja on muun 
muassa työympäristön tilaan liittyvät työn 
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa 
työnantajan pitämissä asiakirjoissa, kuten 
työterveyshuoltoa koskevassa sopimuksessa 
ja työnantajan laatimassa kuvauksessa itse 
järjestämästään työterveyshuollon toiminta-
suunnitelmasta. 

Ehdotuksessa on kysymys ensisijaisesti 
muista kuin perustuslain 10 §:n 1 momentis-
sa turvatun henkilötietojen suojan kannalta 
merkityksellisistä tiedoista. Ehdotetut työ-
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suojeluvaltuutetun oikeudet voidaan katsoa 
olevan työsuojeluun liittyvän tiedonsaannin 
kannalta välttämättömiä ja siten sopusoin-
nussa perustuslain kassa, minkä vuoksi laki-
ehdotus voidaan säätää tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava laki-
ehdotus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20 päivänä 

tammikuuta 2006 annetun lain (44/2006) 42 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a luku seuraavasti: 

 
II OSA 

Työsuojelun yhteistoiminta 

5 a luku 

Työsuojelun yhteistoiminta yhteisellä työ-
paikalla ja yhteisten vaarojen torjunnassa 

43 a § 

Yhteistoiminnan järjestäminen yhteisellä 
työpaikalla 

Työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla 
yhteisellä työpaikalla (yhteinen työpaikka)  
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työn-
antajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpi-
teisiin, jotta mainitun lain 51 §:stä johtuvat 
26 §:n mukaiset yhteistoiminta-asiat käsitel-
lään 27 §:n mukaisesti. 
 

43 b § 

Sopimisoikeus 

Tässä luvussa tarkoitetusta yhteistoiminnan 
järjestämisestä yhteisellä työpaikalla voidaan 
sopia toisin siten kuin 23 §:ssä soveltuvin 
osin säädetään. Työsuojeluvaltuutetun yhteis-
toiminta-asioiden hoitamiseksi yhteisellä työ-
paikalla on tällöin otettava huomioon, mitä 
sopimisoikeuden rajoituksista säädetään 
24 §:ssä.  

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työn-
antajan palveluksessa olevan työsuojeluval-
tuutetun oikeutta toimia työsuojeluvaltuutet-
tuna työturvallisuuslain 51 §:stä johtuvissa 
työsuojelun yhteistoiminta-asioissa ei voida 
rajoittaa 23 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
sopimuksella. 

Siitä, että yhteinen työpaikka on 25 §:ssä 
tarkoitettu työpaikka ei voida sopia toisin 
23 §:ssä tarkoitetuilla sopimuksilla. 
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43 c § 

Yhteistoiminnan osapuolet yhteisellä 
työpaikalla 

Yhteisellä työpaikalla yhteistoiminnan osa-
puolina ovat työturvallisuuslain 51 §:stä joh-
tuvissa 26 §:n mukaisissa yhteistoiminta-
asioissa pääasiallista määräysvaltaa käyttävä 
työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän työnantajan palve-
luksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Muut 
työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään 
asianomaisen työantajan ja hänen palveluk-
sessaan olevan työsuojeluvaltuutetun kesken. 

Jos yhteinen työpaikka on rakennustyömaa, 
siellä työskentelevillä, eri työnantajien palve-
luksessa olevilla työntekijöillä on oikeus va-
lita yhteinen työmaakohtainen työsuojeluval-
tuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan 
heitä työsuojelun yhteistoiminnassa kyseisen 
työmaan kaikkien työnantajien ja itsenäisten 
työnsuorittajien kanssa sekä suhteessa työ-
suojeluviranomaisiin. 
 

43 d § 

Yhteinen työsuojelupäällikkö 

 
Jos työnantajat eivät ole nimenneet yhteistä 

työsuojelupäällikköä, yhteisellä työpaikalla 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävä tai pää-
urakoitsijan asemassa oleva työnantaja huo-
lehtii 28 §:n mukaisista työsuojelupäällikön 
tehtävistä.  
 

43 e § 

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet yhteisellä 
työpaikalla  

Työsuojeluvaltuutetun oikeuksista yhteisel-
lä työpaikalla on soveltuvin osin voimassa 
mitä 31—35 §:ssä säädetään. Tässä luvussa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi työsuo-
jeluvaltuutetulla on oikeus seurata ja selvittää 
työturvallisuuslain 51 §:ssä tarkoitettujen 
seikkojen toteutumista yhteisellä työpaikalla. 
Tämä oikeus kohdistuu kaikkiin työpaikalla 
toimiviin työnantajiin, työntekijöihin ja itse-
näisiin työnsuorittajiin. 

Työmaakohtaisen työsuojeluvaltuutetun 
oikeuksista yhteisellä rakennustyömaalla on 
voimassa, mitä työsuojeluvaltuutetusta sää-
detään 29—37 §:ssä.  
 

43 f § 

Ulkopuolisen työnantajan palveluksessa 
olevan työsuojeluvaltuutetun kulkuoikeudet 

yhteisellä työpaikalla 

Työturvallisuuslain  50 §:ssä  tarkoitetun 
ulkopuolisen työnantajan palveluksessa ole-
valla työsuojeluvaltuutetulla on tehtävänsä 
hoitamiseksi oikeus päästä yhteiselle työpai-
kalle samoilla edellytyksillä kuin hänen 
edustamillaan työntekijöillä ottaen huomioon 
työpaikan yleiset kulku- ja turvallisuusmää-
räykset. 
 

43 g § 

Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävät 
yhteisen työpaikan työsuojeluasiat 

 
Työsuojelutoimikunnan tehtävistä työtur-

vallisuuslain 51 §:stä johtuvien 26 §:n mu-
kaisten yhteistoiminta-asioiden käsittelyssä 
yhteisellä työpaikalla on soveltuvin osin 
voimassa mitä 27 §:ssä säädetään.  

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työn-
antajan tulee tarpeen mukaan varata yhteisel-
lä työpaikalla työtä teettäville ulkopuolisille 
työnantajille ja itsenäisille työnsuorittajille 
sekä tarpeen mukaan asian käsittelyn sitä 
edellyttäessä ulkopuolisen työnantajan työ-
suojeluvaltuutetulle mahdollisuus osallistua 
työturvallisuuslain 51 §:stä johtuvien 26 §:n 
mukaisten yhteistoiminta-asioiden käsitte-
lyyn 38 §:ssä säädetyssä työsuojelutoimikun-
nassa tai sitä vastaavassa yhteistoiminta-
elimessä. 
 

43 h § 

Työsuojelun yhteistoiminta yhteisten 
vaarojen torjunnassa 

Työturvallisuuslain 54 §:ssä tarkoitetusta 
työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunnasta 
johtuvat 26 §:n mukaiset yhteistoiminta-asiat 
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käsitellään 27 §:n mukaisesti. 
Työturvallisuuslain 54 §:ssä tarkoitetulla 

työpaikalla toimivilla työnantajilla on oikeus 
sopia yhteisen työsuojelupäällikön nimeä-
misestä.  

——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
2006. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

————— 

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
 
 


