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Panostajalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään panostajan oikeuksista ja velvollisuuksista, panostajan pätevyys-
kirjan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytyksistä sekä pätevyyskirjan voi-
massaolosta. Lisäksi laissa säädetään panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä ja tietojen
luovuttamisesta rekisteristä.

Tätä lakia ei sovelleta poliisin ja pelastuslaitoksen virkatehtävien hoitamiseen eikä puo-
lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilön, asevelvollisen tai
naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan henkilön puolustusvoimien tai rajavartio-
laitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittamaan palvelusohjelmaan merkittyyn tai
muuhun erikseen määrättyyn koulutussuunnitelmien mukaiseen sellaiseen sotilaalliseen
harjoitukseen ja koulutukseen sekä siihen välittömästi liittyvään työhön, jonka pääasialli-
nen tarkoitus on sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien harjoitta-
minen.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) panostajalla henkilöä, jolla on voimassa oleva panostajan pätevyyskirja ja joka suo-

rittaa räjäytystyötä;
2) räjäytystyöllä työtä, jossa käsitellään, käytetään ja säilytetään räjähteitä tai laaditaan

sytytysjärjestelmiä;
3) louhintatyöllä kallion tai mineraalien irrotusta ja siihen liittyviä töitä;
4) panostamisella räjähteiden asettamista räjäytettävään kohteeseen;
5) maanpäällisellä työllä räjäytys- ja louhintatöitä, jotka tehdään maan pinnan yläpuo-

lella.

3 §

Oikeus tehdä räjäytystyötä

Räjäytystyötä saa tehdä henkilö, jolla on voimassa oleva asianmukainen pätevyyskirja
ja joka on rekisteröity panostajan pätevyyskirjojen rekisteriin. Hänen välittömässä valvon-
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nassaan räjähteitä saa käsitellä ja käyttää muukin täysi-ikäinen henkilö siten kuin siitä
erikseen säädetään.

Räjähteitä saa tarvittaessa hävittää muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö siten
kuin siitä erikseen säädetään.

4 §

Panostajan pätevyyskirjat 

Panostajan pätevyyskirjoja ovat:
1) tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja;
2) nuoremman panostajan pätevyyskirja;
3) vanhemman panostajan pätevyyskirja;
4) ylipanostajan pätevyyskirja;
5) räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja.
Pätevyyskirja voidaan myös myöntää koskemaan vain määrättyjä räjäytystyön osa-

alueita tai räjäytystyötä vain määrätyissä olosuhteissa. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä edellä tarkoitetut räjäytystyön osa-alueet ja
olosuhteet ovat. 

5 §

Pätevyyskirjan myöntäminen

Panostajan pätevyyskirjan myöntää aluehallintovirasto.
Panostajan pätevyyskirja myönnetään hakijalle:
1) joka on täyttänyt 20 vuotta;
2) joka on terveydeltään sopiva;
3) joka on hyvämaineinen;
4) joka on koulutukseltaan pätevä; ja
5) jolla on riittävä työkokemus.

6 §

Terveydentilan osoittaminen 

Edellä 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen pätevyyskirjan hakijan terveydellinen so-
pivuus osoitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ennen hakemuksen tekemistä annetulla
lääkärinlausunnolla.

Aluehallintovirastolla on oikeus saada lääkärinlausunto muulloinkin kuin pätevyyskir-
jan myöntämisen ja uusimisen yhteydessä, jos on syytä epäillä henkilön sopivuutta panos-
tajaksi.

7 §

Panostajalta edellytetty käyttäytyminen

Panostajan pätevyyskirjan hakija ei täytä 5 §:n 2 momentin 3 kohdan edellytystä, jos
hänet on siten, että teko tai teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan pa-
nostajana, työskentelemään räjähteiden kanssa tai pitämään hallussaan räjähteitä:

1) viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tuomittu lainvoiman saaneella tuo-
miolla yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen;

2) viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu lainvoiman saaneella tuomiolla
enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen;
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3) viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tuomittu lainvoiman saaneella tuomiolla
sakkorangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 1 a §:ssä tarkoitetusta järjestäytyneen
rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta, 20 luvun 1, 2, 4, 5, 5 a, 6, 7, 7 a, 8, 8 a—8 c,
9 tai 9 a §:ssä tarkoitetusta seksuaalirikoksesta, 25 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta laittomasta
uhkauksesta tai 7 a §:ssä tarkoitetusta vainoamisesta, 34 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta tuho-
työstä, 34 a luvun 1—4, 4 a—4 c tai 5 §:ssä tarkoitetusta terrorismirikoksesta, 41 luvun
1 §:ssä tarkoitetusta ampuma-aserikoksesta, 44 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta räjähderikok-
sesta, 12 §:ssä tarkoitetusta varomattomasta käsittelystä tai 13 §:ssä tarkoitetusta vaaral-
listen aineiden kuljetusrikoksesta tai 47 luvun 1—3, 3 a, 4—6 tai 6 a §:ssä tarkoitetusta
työrikoksesta;

4) vähintään kolmesti viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana tuomittu lainvoiman
saaneella tuomiolla sakkorangaistukseen rikoslain 21 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta pahoin-
pitelystä, 23 luvun 1—4 §:ssä tarkoitetusta liikennerikoksesta tai 50 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetusta huumausainerikoksesta; tai

5) viimeisten viiden vuoden aikana laiminlyönyt toistuvasti olennaisia räjäytystyön tur-
vallisuusvaatimuksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lisäksi pätevyyskirjan hakija ei täytä 5 §:n 2 momentin
3 kohdan edellytystä, jos hakijaa on hänen omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elä-
mäntapansa tai käyttäytymisensä taikka muun aikaisemman toimintansa perusteella pidet-
tävä ilmeisen sopimattomana toimimaan panostajana, työskentelemään räjähteiden kanssa
tai pitämään hallussaan räjähteitä.

8 §

Panostajan koulutus

Täyttääkseen 5 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun edellytyksen panostajan on suo-
ritettava panostajan peruskurssi ja sen jälkeen kuulustelu. Pätevyyskirjan uusimisen edel-
lytyksenä on kertauskurssin suorittaminen.

Panostajan perus- ja kertauskurssilla tulee olla nimettynä kurssin johtaja, jonka nimeää
kurssin järjestävä taho. Kurssin johtajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään 14 vuorokautta
ennen kurssin aloittamista tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoitukseen tulee liittää
aluehallintoviraston vahvistama aineisto. Aluehallintovirastolla tai sen määräämällä on
oikeus osallistua kursseille koulutuksen ohjaus- ja valvontatarkoituksessa.

Aluehallintovirasto valvoo panostajan peruskurssin jälkeen suoritettavaa kuulustelua ja
se järjestetään aluehallintoviraston hyväksymällä tavalla. Kuulustelussa voidaan käyttää
apuna aluehallintoviraston hyväksymää asiantuntijaa.

Kuulustelun yhteydessä peritään kuulusteluun osallistuvalta kuulustelumaksu ja tarvit-
taessa muut kuulustelusta aiheutuvat kustannukset. Kuulustelumaksun määräytymisen pe-
rusteena käytetään kuulustelun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Panostajakoulutuksen asiantuntijaelimenä toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhtey-
dessä panostajakoulutuslautakunta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä panostajan perus- ja
kertauskurssin sisällöstä, panostajakoulutuslautakunnasta, kurssin johtajasta, kuulustelun
järjestämisestä, asiantuntijoista ja kuulustelun yhteydessä perittävistä maksuista. 

9 §

Panostajan työkokemus

Tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta tehosteräjäyttä-
jän työssä vähintään kuusi kuukautta.
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Nuoremman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta nuorem-
man panostajan työssä vähintään kuusi kuukautta.

Vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta räjäytys-
ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään kolme kuukautta on vanhemman
panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä.

Ylipanostajan pätevyyskirja voidaan myöntää vanhemman panostajan pätevyyskirjan
haltijalle. Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta vanhempana
panostajana räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 18 kuukautta. Työkokemuksesta vähin-
tään kolme kuukautta tulee olla ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä.

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voidaan myöntää ylipanostajan pätevyys-
kirjan haltijalle. Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työko-
kemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytys- ja louhintatyössä asutulla
alueella vähintään 24 kuukautta. Työkokemuksesta vähintään kolme kuukautta tulee olla
maanpäällisestä räjäytys- ja louhintatyöstä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työkokemuksen mää-
rästä ja laadusta.

10 §

Poikkeukset koulutus- ja työkokemusvaatimuksista 

Edellä 5 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu pätevyys on myös henkilöllä, jolla on
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1384/2015) tarkoitettu päätös toi-
sessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
myönnettyjen muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta
räjäytystyöhön. Päätöksen tekee aluehallintovirasto.

Vaikka hakija ei ole suorittanut panostajan peruskurssia, vanhemman panostajan päte-
vyyskirja voidaan antaa sellaiselle diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muun vas-
taavan tutkinnon suorittaneelle, jolla on suorittamansa koulutuksen ja hankkimansa am-
mattitaidon perusteella pätevyyskirjan saamiseksi riittävät tiedot ja joka on suorittanut pä-
tevyyskirjan saamiseksi edellytetyn vanhemman panostajan kuulustelun. Edellytyksenä
on tällöin lisäksi, että hakijalla on vähintään 12 kuukauden käytännön työkokemus räjäy-
tys- ja louhintatyössä.

Ylipanostajan pätevyyskirja voidaan myöntää vanhemman panostajan pätevyyskirjan
haltijalle. Hakijalla tulee olla 2 momentissa tarkoitetut riittävät tiedot ja hänen tulee olla
suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edellytetty ylipanostajan kuulustelu. Ylipanostajan
pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi vähintään 18 kuukautta monipuolista työko-
kemusta vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä.

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voidaan myöntää henkilölle, jolla on 2 mo-
mentissa tarkoitetut riittävät tiedot ja joka on suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edel-
lytetyn räjäytystyön vastuuhenkilön kurssin sekä kuulustelun. Räjäytystyön vastuuhenki-
lön pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyt-
tävässä räjäytys- ja louhintatyössä asutulla alueella vähintään 24 kuukautta. Työkokemuk-
sesta vähintään kuusi kuukautta tulee olla maanpäällisestä käytännön räjäytys- ja louhin-
tatyöstä. Lisäksi edellytetään nuoremman panostajan kurssin suorittamista, jollei henki-
löllä ole vanhemman panostajan tai ylipanostajan pätevyyskirjaa.

11 §

Pätevyyskirjan hakeminen

Panostajan pätevyyskirjaa haetaan aluehallintovirastolta. Hakemukseen on liitettävä
tarvittavat selvitykset pätevyyskirjan myöntämisen edellytysten täyttymisestä.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hakemukseen liitettä-
vistä selvityksistä.

12 §

Turvallisuusselvitys

Panostajan pätevyyskirjan myöntävän aluehallintoviraston on ennen pätevyyskirjan
myöntämistä hankittava pätevyyskirjaa hakeneesta turvallisuusselvityslaissa (726/2014)
tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys, jollei hakija esitä aluehallintovirastolle
mainitun lain mukaan annettua turvallisuusselvitystodistusta.

13 §

Pätevyyskirjan voimassaolo

Panostajan pätevyyskirja myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyys-
kirja on voimassa koko maassa. Pätevyyskirjan voimassaolo päättyy, kun panostaja täyt-
tää 68 vuotta.

14 §

Pätevyyskirjan uusiminen

Panostajan pätevyyskirjan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa viidellä vuodella sen voi-
massaoloaikana tehdystä hakemuksesta. Voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on 8 §:n
1 momentissa tarkoitetun kertauskurssin suorittaminen.

Jos pätevyyskirjan voimassaolon jatkamista koskeva hakemus on pantu vireille ennen
pätevyyskirjan viimeistä voimassaolopäivää, pätevyyskirjan haltija saa jatkaa toimintaan-
sa aikaisemman pätevyyskirjan perusteella asian ratkaisemiseen saakka. Hakijan on kui-
tenkin osallistuttava kertauskurssille pätevyyskirjan voimassaoloaikana.

Jos pätevyyskirjan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä oleva kertauskurssi peruun-
tuu hakijasta riippumattomista syistä, hakijalla on oikeus saada perustellusta syystä jatko-
aikaa pätevyyskirjalleen enintään kuusi kuukautta pätevyyskirjan voimassaolon päättymi-
sestä. Jatkoaikaa haetaan aluehallintovirastolta.

Se, joka ei ole uusinut pätevyyskirjaansa sen voimassaoloaikana tai sille myönnettynä
jatkoaikana, voi saada uuden pätevyyskirjan esittämällä todistuksen suoritetusta kertaus-
kurssista ja panostajan kuulustelusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pätevyyskirjan uusi-
mista koskevasta menettelystä.

15 §

Pätevyyskirjan peruuttaminen

Aluehallintoviraston on peruutettava panostajan pätevyyskirjan voimassaolo, jos:
1) pätevyyskirjan haltija sitä itse pyytää; tai
2) hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet pä-

tevyyskirjan myöntämiseen.
Aluehallintovirasto voi peruuttaa panostajan pätevyyskirjan, jos: 
1) panostaja ei enää olojensa olennaisten muutosten vuoksi täytä 5—7 §:n mukaisia pä-

tevyyskirjan myöntämisen edellytyksiä; tai
2) panostaja on pätevyyskirjaa edellyttävässä toiminnassa olennaisesti rikkonut tätä la-

kia, työturvallisuuslakia (738/2002) tai niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.
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Jos 2 momentissa tarkoitetut puutteet tai laiminlyönnit voidaan korjata, aluehallintovi-
raston on asetettava pätevyyskirjan haltijalle määräaika puutteiden tai laiminlyönnin kor-
jaamiseksi. Aluehallintovirasto voi peruuttaa pätevyyskirjan voimassaolon, jos pätevyys-
kirjan haltija ei ole korjannut puutetta tai laiminlyöntiä määräajassa.

Pätevyyskirjan voimassaolo peruutetaan enintään 12 kuukaudeksi tai toistaiseksi. Päte-
vyyskirjan haltijan on välittömästi luovutettava pätevyyskirja aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto voi päätöksessään määrätä, että peruuttamispäätöstä on noudatetta-
va muutoksenhausta huolimatta.

Aluehallintovirasto palauttaa pätevyyskirjan sen haltijalle hakemuksesta peruuttamis-
päätöksessä määrätyn ajan jälkeen. Pätevyyskirjaa, jonka voimassaolo on peruutettu tois-
taiseksi, haetaan kuten 11 §:ssä säädetään.

16 §

Pätevyyskirjan väliaikainen peruuttaminen

Aluehallintovirasto voi kiireellisissä tapauksissa väliaikaisesti peruuttaa panostajan pä-
tevyyskirjan voimassaolon, jos sen tietoon on tullut olennaisia seikkoja, jotka voisivat joh-
taa panostajan pätevyyskirjan voimassaolon peruuttamiseen.

Jos pätevyyskirjan haltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi vaarantaisi räjäytystöi-
den työturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden, aluehallintovirasto voi jättää kuulemisen
tekemättä. Pätevyyskirjan voimassaolon väliaikainen peruuttaminen määrätään olemaan
voimassa enintään kolme kuukautta. Aluehallintovirasto voi määrätä, että väliaikaista pe-
ruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Pätevyyskirjan haltijan on välittömästi luovutettava pätevyyskirja, jonka voimassaolo
on peruutettu väliaikaisesti, aluehallintovirastolle. 

17 §

Huomautus

Pätevyyskirjan voimassaolon peruuttamisen tai väliaikaisen peruuttamisen sijasta alue-
hallintoviraston tulee antaa pätevyyskirjan haltijalle huomautus, jos pätevyyskirjan voi-
massaolon peruuttaminen tai väliaikainen peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden koh-
tuutonta.

18 §

Pätevyyskirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus

Panostajan pätevyyskirjan haltijan on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle ter-
veydellisessä sopivuudessaan tapahtuneista muutoksista, jotka estävät hänen toimimisen-
sa panostajana.

19 §

Työnantajan ilmoitusoikeus

Panostajan pätevyyskirjan haltijan työnantajalla on oikeus ilmoittaa aluehallintoviras-
tolle tietoonsa tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa pätevyyskirjan voimassaoloon. Il-
moitus on tehtävä kirjallisesti.
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20 §

Poliisin ilmoitusvelvollisuus

Poliisin on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle tietoonsa tulleista olennaisista
seikoista, jotka voivat vaikuttaa panostajan pätevyyskirjan voimassaoloon. 

21 §

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus

Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen
ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai
käyttäytymisensä perusteella sopimaton toimimaan panostajana.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelystä,
ilmoitusten sisällöstä sekä niiden käsittelyyn oikeutetusta aluehallintoviraston henkilös-
töstä.

22 §

Panostajan pätevyyskirjojen rekisteri

Aluehallintovirasto pitää työsuojelun edistämiseksi ja asianmukaista valvontaa varten
panostajan pätevyyskirjojen rekisteriä. Rekisteriin tallennetaan:

1) pätevyyskirjan haltijan nimi ja tunnistetiedot;
2) pätevyyskirjasta ilmenevän oikeutuksen laajuus ja pätevyyskirjan voimassaoloaika;
3) pätevyyskirjan haltijan terveydentilaa koskevat tiedot;
4) pätevyyskirjan haltijan koulutus, suoritettu kuulustelu ja työkokemus;
5) tieto pätevyyskirjan voimassaolon peruuttamisesta;
6) tieto pätevyyskirjan voimassaolon väliaikaisesta peruuttamisesta;
7) tieto aluehallintoviraston 17 §:n nojalla antamasta huomautuksesta.
Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viiden vuoden ajan pätevyyskirjan voimassaolon

päättymisestä.

23 §

Tietojen luovuttaminen, henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet

Aluehallintovirasto voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 22 §:ssä tarkoitettuja
tietoja muulle viranomaiselle sen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä Euroopan
unionin jäsenvaltion ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion viranomaiselle päte-
vyyskirjan myöntämiseen ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tietoja voidaan
luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

Rekisteriin tallennettujen tietojen julkisuudesta ja tietojen luovuttamisesta säädetään
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsit-
telystä ja rekisteröidyn henkilön oikeuksista säädetään henkilötietolaissa (523/1999).

24 §

Muutoksenhaku

Panostajan kuulustelun hylkäävään päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallinto-
laissa (434/2003) säädetään.
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Oikaisuvaatimukseen annettuun ja muuhun aluehallintoviraston päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen pätevyyskirjan peruuttamista, väliaikaista peruuttamista
ja huomautusta koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

25 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tekee räjäytystyötä, vaikka hänellä ei ole siihen
3 §:n 1 momentin mukaista oikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta, panostajarikkomuksesta sakkoon.

26 §

Poikkeuslupa

Aluehallintovirasto voi erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää 68 vuotta täyttä-
neelle oikeuden toimia panostajana. Lisäksi aluehallintovirasto voi erityisistä syistä yksit-
täistapauksessa myöntää ulkomailla panostajaksi pätevöityneelle oikeuden toimia panos-
tajana, vaikka tällä ei olisi 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä.

27 §

Pätevyyskirjan mukana pitäminen ja sen esittämisvelvollisuus

Pätevyyskirjan haltijan on pidettävä pätevyyskirja mukanaan tehdessään räjäytystyötä.

28 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo aluehallintovi-
rasto siten kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta anne-
tussa laissa (44/2006) säädetään.

29 §

Pätevyyskirjan kaava

Aluehallintovirasto vahvistaa panostajan pätevyyskirjan kaavan.

30 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Tällä lailla kumotaan panostajalaki (219/2000).
Henkilö, jolla on tämän lain voimaan tullessa pätevyyskirja, saa jatkaa pätevyyskirjan

mukaista räjäytystyötä pätevyyskirjan voimassa olon ajan, enintään kuitenkin viisi vuotta
tämän lain voimaantulosta.
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423/2016  
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän lain voimaan
tullessa voimassa olevien pätevyyksien muuttamisesta tämän lain mukaisiksi pätevyyk-
siksi.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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