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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS  KAAKKOIS-SUOMEN 
TYÖSUOJELUPIIRIN ALUEELLA JA SISÄVESILLÄ SIJAITSEVIEN MERENKULUN 
JA AHTAUSTYÖN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELUVALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ 
UUDENMAAN JA KESKI-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRIEN 
TYÖSUOJELUTOIMISTOILLE  
 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään päättänyt työsuojeluhallinnosta annetun lain 
(478/2004)  3 §:n 2 momentin nojalla  merenkulun ja ahtaustyön työsuojelun valvon-
nasta seuraavasti: 
 
1. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin alueella toimivien  merenkulun ja ahtaustoi-

minnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta siirretään Uudenmaan työsuojelupiirin 
työsuojelutoimistolle. Siirto koskee Etelä-Suomen rannikkoalueen yrityksiä ja 
yhteisöjä Ruotsinpyhtään, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kuntien alu-
eella. Valvonta rajoittuu edellä mainitulla alueella niihin yrityksiin ja yhteisöihin, 
jotka toimivat alueen merisatamissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

 
2. Sisävesiliikenteen merenkulun ja ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluval-

vonta siirretään Keski-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle  lukuun ot-
tamatta Pohjois-Suomen työsuojelupiirin alueella toimivia yrityksiä.  

 
Päätös on voimassa 31.12.2007 asti. 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
 
 
Osastopäällikkö,   
ylijohtaja   Mikko Hurmalainen 
 

 
Tiedoksi Työsuojelupiirit 

OM määräyskokoelma 
Keskusjärjestöt: AKAVA, SAK, STTK 
Suomen Varustamoyhdistys ry 
Rahtilaivayhdistys ry 
Ålands redareförening rf 
Satamaoperaattorit ry 
Suomen Merimies-Unioni ry 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry 
Suomen Konepäällystöliitto ry 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 
Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset ry 
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MERENKULUN JA AHTAUSTYÖN TYÖSUOJELUNVALVONNAN  
UUDISTAMISTARPEISTA 
 
 
 
Tausta 
 

Merenkulun ja ahtaustyön työsuojelupiirien aluejaosta poikkeava alu-
eellinen työsuojeluvalvonta perustuu 1970-luvulla tehtyihin päätöksiin. 
Työsuojeluhallitus määräsi tällöin työsuojeluhallinnosta annetun ase-
tuksen perusteella valvonnasta määräajaksi silloisten työsuojelupiirien 
rajoista poiketen. Määräys koski myös sisävesiliikennettä.  
 
Valvonnan järjestäminen  johtui siitä, että em. toimialojen tarkastajia ei 
ollut tarpeen pitää kaikissa työsuojelupiireissä., koska  näitä työpaikko-
ja valvovilta tarkastajilta edellytetään merenkulun ja ahtaustyön koke-
musta kansainvälisen työjärjestöjen (ILO) sopimuksen mukaan. Oli siis 
tarkoituksenmukaista järjestää asia valtakunnallisesti silloin ratkaistulla 
tavalla. 
 
Piirihallintoa uudistettaessa vuoden 2004 alussa ahtaus- ja merenkulun 
työsuojeluvalvonnan alueellista toimivaltaa  ei muutettu. Valvonta on 
nykyään järjestetty siten, että rannikolla sijaitsevat työsuojelupiirit tar-
kastavat alueensa ahtaustyön ja merenkulun työpaikat. Sisävesien osal-
ta Turun ja Porin työsuojelupiiri valvoo Tampereen –Lahden länsipuo-
listen sisävesialueiden, Uudenmaan työsuojelupiiri  Päijännevesistön ( 
lähinnä Keski-Suomen työsuojelupiirin alueen) ja Kaakkois –Suomen 
työsuojelupiiri Saimaan vesistön ( sisältäen Itä-Suomenkin työsuojelu-
piirin alueet) alueiden  työpaikkoja. 

 
Muutostarpeet 
 

Työsuojelupiirien resursseja selvittänyt työryhmä esitti muistiossaan  
selvitettäväksi, onko tarkoituksenmukaista siirtää joidenkin erityistä 
asiantuntemusta vaativien työpaikkojen työsuojeluvalvonta esim. yhden 
työsuojelupiirin tehtäväksi.  Selvityksessään työsuojeluosasto on tullut 
siihen tulokseen, että ahtaustyö ja merenkulku ovat tällaisia toimialoja.  
 
Myös merenkulun ammattijärjestöt ovat olleet huolissaan sisävesilii-
kenteen  työpaikkojen valvonnasta ja ne ovat toivoneet valvonnan te-
hostamista.  Lisäksi alan tarkastajakunnassa on tapahtunut muutoksia 
siten, että Uudenmaan työsuojelupiiristä  siirtyi  ahtaus- ja merenkulku-
alan tarkastaja Keski –Suomen työsuojelupiiriin Jyväskylään ja Kaak-
kois- Suomen työsuojelupiirin ao. tarkastaja Lappeenrannasta  siirtyi 
pois työsuojeluhallinnosta. Uudenmaan työsuojelupiiriin merenkulun ja 
ahtaustoiminnan asiantuntemusta ja voimavaroja on vahvistettu.  
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Säädösmuutos 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muutettiin kesäkuussa 2004 
työsuojeluhallinnosta annettua lakia (16/1993) niin, että ministeriö voi 
erityisestä toiminnan tehostamisen kannalta merkittävästä syystä siirtää 
jonkun toimialan tai määritellyn tehtävän toistaiseksi tai määräajaksi 
yhden tai useamman työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valvontaan 
(muutos 478/2004). 

 
Asian valmistelu  
 

Asiaa on valmisteltu virkatyönä työsuojeluosastolla yhteistyössä työ-
suojelupiirien kanssa.  Asiaa on käsitelty  työsuojelupiirien piiripäällik-
köjen valvontakokouksessa. Lisäksi asia on  ollut esillä työsuojelupiiri-
en tulosneuvotteluissa syksyllä 2004. 
 

Kuuleminen 
 
Asia on ollut esillä keskusteluissa kaikkien keskeisten ahtaus- ja me-
renkulkualan järjestöjen kanssa. Suomen Laivanpäällystöliitto ja Kone-
päällystöliitto ovat olleet tietoisia suunnitelmista, koska heidän kans-
saan on käyty keskusteluja heidän kirjeestään, jossa he ovat toivoneet 
sisävesialusten valvonnan tehostamista. Suomen Merimies-Unioni on 
ollut myös tietoinen valvonnan järjestämisestä, sillä Lappeenrannasta 
pois lähtenyt tarkastaja siirtyi Merimies-Unioniin. Satamaoperaattorit 
ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijöiden AKT ry:n edustajien kans-
sa asiasta on keskusteltu. Varustamoyhdistysten edustajille asiasta on 
lähetetty tiedote mahdollista palautetta varten, mutta palautetta asiasta 
ei ole saatu. 

 
Järjestöt eivät tuoneet esiin mitään sellaista, joka olisi valvonnan uudel-
leen järjestämisen vastaista nyt suunnitellulla tavalla. 

 
Ehdotettu muutos 
 

Ehdotettu muutos merkitsee seuraavaa:  
 

1. Uudenmaan työsuojelupiirin merenkulun ja ahtaustoiminnan valvonta-alue laaje-
nee Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin alueelle koskemaan Etelä-Suomen ran-
nikkoalueen yrityksiä ja yhteisöjä Ruotsinpyhtään, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja 
Virolahden kuntien alueella. Valvonta rajoittuu edellä mainitulla alueella niihin 
yrityksiin ja yhteisöihin, jotka toimivat alueen merisatamissa tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä. Näitä yrityksiä ovat: 

 
�� Kunnalliset liikelaitokset: Kotkan Satama Oy ja Haminan Satama Oy, 

mukaan lukien laivapalvelut (nosturit, irrotus/kiinnitys, vedenotto, jäte-
huolto) 

�� Kalastussatamat ja –alukset 
�� Varustamoyritykset, mukaan lukien vesibussiyritykset  
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�� Vuokravenetoiminta 
�� Hinaustoiminta, mukaan lukien satamajäänmurto 
�� Ahtausliikkeet 
�� Huolintaliikkeet ja varastoterminaalit (satama-alueilla) 
�� Satamapalveluita tuottavat yritykset (laivankorjaus, -huolto ja -muonitus) 
�� Poliisi (venepoliisin osalta) 
�� Tulli (venekaluston osalta) 
�� Palolaitos (venekaluston osalta) 
�� Rajavartiolaitos (merenkulun osalta) 
�� Luotsaustoiminta 
�� Merenkulkulaitoksen väylänhoitotoiminta 
�� Valtionrautatiet (satamatoimintojen osalta) 
�� Merenkulkuoppilaitokset (merenkulun ja ahtauksen opetuksen harjoitus-

riskien osalta) 
 
 

2. Keski-Suomen työsuojelupiiri vastaa kokonaisuudessaan merenkulun ja ahtauk-
sen työpaikkojen valvonnasta sisävesiliikenteessä lukuun ottamatta Pohjois-
Suomen työsuojelupiiriä, joka vastaa tästä valvonnasta itse. 

 
Muutoksen kustannukset 
 

Päätöksellä ei ole valvonnan kohteena olevien organisaatioiden kustan-
nuksia lisääviä vaikutuksia. 
 
Uudenmaan ja Keski-Suomen työsuojelupiirien matkakustannusten li-
säyksen vastapainoksi muiden piirien kulut tältä osin vastaavasti pie-
nenevät. 

 
Voimaantulo ja valitusoikeus 

 
Päätös tulee voimaan heti. Päätöksestä ei saa hallintolainkäyttölain 5 
§:n 2 momentin mukaan valittaa, koska se on hallinnon sisäinen määrä-
ys, joka koskee tehtävän suorittamista. Päätös on voimassa vuoden 
2007 loppuun, jonka jälkeen arvioidaan valvonnan toimivuus. 
 
 
 
 
   
 

   
 


