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rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 ja 8 § sellaisina kuin ne ovat, 1 § laeissa

578/1995, 1010/1995 ja 1018/2004 sekä 8 § laeissa 578/1995 ja 1018/2004, seuraavasti:

47 luku

Työrikoksista

1 §

Työturvallisuusrikos

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta

1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai
2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vas-

taisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka
mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vas-
taisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa
työturvallisuusmääräysten noudattamista
alaisessaan työssä tai jättämällä huolehti-
matta taloudellisista, toiminnan järjestämistä
koskevista tai muista työsuojelun edellytyk-
sistä,

on tuomittava työturvallisuusrikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi
vuodeksi.

Rangaistus kuolemantuottamuksesta, vam-
mantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta
säädetään 21 luvun 8–11 ja 13 §:ssä.

Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pi-

detä yksittäistä työturvallisuusmääräysten
rikkomista, joka on työturvallisuuden kan-
nalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus
työturvallisuuslain (738/2002) 63 §:ssä, työ-
terveyshuoltolain (1383/2001) 23 §:ssä, eräi-
den teknisten laitteiden vaatimustenmukai-
suudesta annetun lain (1016/2004) 13 §:ssä
tai laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä
ruokahuollosta aluksella annetun lain
(395/2012) 20 §:ssä.

8 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkis-
oikeudellisessa palvelussuhteessa teettää
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa;

2) työnantajan edustajalla työnantajana
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka
työnantajan sijasta johtaa ja valvoo työtä;

3) työntekijällä sitä, joka on työsuhteessa
taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkis-
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oikeudellisessa palvelussuhteessa työnanta-
jaan;

4) työturvallisuusmääräyksillä työturvalli-
suuslakiin, työterveyshuoltolakiin, eräiden
teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuu-
desta annettuun lakiin, laivaväen työ- ja
asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluk-
sella annettuun lakiin tai muuhun työturvalli-
suutta koskevaan lakiin sisältyviä taikka täl-
laisen lain nojalla annettuja työn turvalli-
suutta tai terveellisyyttä koskevia säännöksiä,
joita on noudatettava toisen suojelemiseksi.

Mitä 1 ja 7 §:ssä säädetään työnantajan ja
tämän edustajan vastuusta, sovelletaan vas-

taavasti muihin työturvallisuuslain 3 ja
4 §:ssä tarkoitettujen töiden teettäjiin ja hei-
dän edustajiinsa sekä saman lain 7 §:ssä ja
eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmu-
kaisuudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettui-
hin henkilöihin ja heidän edustajiinsa sekä
laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruo-
kahuollosta aluksella annetun lain 4 §:n 3
kohdassa tarkoitettuun laivanisäntään ja tä-
män edustajaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2012.
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