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Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring av arbetarskyddstillsynen över vissa 
arbetstagares arbetsplatser i järnvägstrafiken till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetar-
skyddsbyrå 
 
 

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om arbe-
tarskyddsförvaltningen (16/1993) beslutat att överföra arbetarskyddstillsynen över 
järnvägsmaterielen och sådana arbetstagares arbetsplatser som färdas med den till 
Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå till följande delar: 
 
Näringsgren 601 

VR Aktiebolag, järnvägstrafik 
 konduktörer i VR Persontrafik  
 lokförare i tågtrafik 

personvagnar  
elmotortåg 
lokomotiv 

Näringsgren 553 
Avecra Oy 
 tågservitörer och gruppförmän. 
 

Beslutet gäller ända till 31.12.2007. Det kan fås i reproduktion av social- och hälso-
vårdsministeriets registratorskontor. Dessutom finns beslutet i elektrisk form som 
pdf-fil i författningsdatabankens (Finlex) del med myndighetsnormer på adressen 
www.finlex.fi. 
 
Ytterligare uppgifter om beslutet fås av tillsynsenheten på social- och hälsovårdsmi-
nisteriets arbetarskyddsavdelning. 
 
 

 
 
Social- och hälsovårdsminister  Sinikka Mönkäre 
 
 

 
 
Avdelningschef, 
överdirektör    Mikko Hurmalainen 
 

 
 
 

   
 

http://www.finlex.fi/
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TILL KÄNNEDOM Arbetarskyddsdistrikten 
  SHM föreskriftssamling 
  Centralorganisationer: AKAVA, FFC, STTK 
  Arbetsgivare: Avecra Oy, VR-Group Ab, VR Aktiebolag 

Arbetstagarorganisationer: Palvelualojen ammattiliitto PAM - Servicefacket, 
Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry, Järnvägsmannaförbundet, Lokmannaförbundet 
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Om överföring av arbetarskyddstillsynen över vissa arbetstagares arbetsplatser i järnvägs-
trafiken till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå 
 
 Bakgrunden 
 

Enligt lagen om arbetarskyddsförvaltningen har den regionala handled-
ningen och inspektionen av enskilda arbetsplatser hört till arbetar-
skyddsdistriktens arbetarskyddsbyråers uppgifter. De har en saklig, 
funktionell och lokal behörighet till tillsynen över varje arbetsplats. De 
är självständiga ämbetsverk i förhållande till arbetsplatserna under de-
ras tillsyn.  Detta föranleder bland annat att arbetarskyddsbyrån skall 
upprätthålla beredskap och resurser så att t.o.m. det minsta och obetyd-
ligaste av tillsynsuppdragen kan skötas. 
 
Tillsynen baserad på lokal behörighet och dess funktion med tanke på 
vissa arbetsplatser har övervägts i flera sammanhang och ur olika per-
spektiv. T.ex. arbetsgruppen under avdelningschef Raimo Peltonens 
ledning år 1988 och arbetsgruppen under äldre ingenjör Hannu Mäki-
nens ledning år 1992 kom med förslag om arbetsplatstillsyn som passe-
rar arbetarskyddsdistriktens gränser. I båda förslagen togs upp bl.a. en 
nyorganisering av tillsynen över arbetsplatserna på VR. Då gjordes 
emellertid inte några beslut om hur tillsynen skall organiseras.  
 
Arbetarskyddsdistriktens resursarbetsgrupp under ledningen av kansli-
chef Markku Lehto (SHM 2001:26) föreslog bl.a. att det borde utredas 
på nytt om tillsynen över arbetsplatser i vissa branscher eller ovan 
nämnda andra frågor eller tillsynens koordinering kunde överföras till 
ett eller några få arbetarskyddsdistrikt. 
 

Behovet av ändringar 
 
Om tillsynen över vissa arbetsplatser, med tanke på en ändamålsenlig 
och effektiv användning av distriktsförvaltningens resurser, koncentre-
ras till ett eller några få arbetarskyddsdistrikt, frigörs resurser från övri-
ga distrikt till annan övervakning. Det går lättare och är mer  ekono-
miskt att koncentrera resurserna både kvalitativt och kvantitativt på till-
syn som påkallar särskild sakkunskap inom ett än inom åtta distrikt.  
 
I synnerhet har verksamheten över distriktsgränserna, såsom  trafik i 
olika former, befunnits i något avseende problematisk för myndigheter 
med lokal behörighet. 
 
Dessutom har arbetarskyddsdistrikten inte alltid tolkat författningarna 
på samma sätt. Den föreslagna ändringen eliminerar eller åtminstone 
minskar problemet. 
 
Andelen av den verksamhet som inleds på arbetarskyddsdistriktens ini-
tiativ kan ökas i någon mån tack vare ändringen och det är också lättare 
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för organisationer som är tillsynsobjekt att vara i kontakt med en än 
med åtta arbetarskyddsbyråer. 
 

Lagändring 
 
På social- och  hälsovårdsministeriets föredragning ändrades i juni 
2004 lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) så att ministeriet 
av särskilda orsaker som är betydande med tanke på verksamhetens ef-
fektivitet tills vidare eller för viss tid kan överföra tillsynen över någon 
bransch eller någon angiven uppgift på ett eller flera arbetarskyddsdi-
strikts arbetarskyddsbyråer (ändring 478/2004). 
 

Frågans förberedning 
 
Frågan har förberetts i tjänsten på arbetarskyddsavdelningen på basis av 
förslagen av den ovan nämnda resursarbetsgruppen. Därtill har repre-
sentanterna för VR:s personal förslagit att i synnerhet tillsynen över 
den rörliga personalens arbetsförhållanden skulle effektiveras.  
 
Under förberedningen har Nylands arbetarskyddsdistrikt angivit sig 
vara villigt och berett att sköta tillsynen över den rörliga personalens 
arbetsförhållanden och materielen på VR i hela landet. Vid förbered-
ningen har också konstaterats att det är förnuftigt att koncentrera tillsy-
nen till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. 
 
I Nylands arbetarskyddsdistrikts resultatavtal för 2005 har antecknats 
tillsynen över VR:s rörliga arbetsplatser och distriktets beredskap att ta 
ansvaret för arbetet. I Nylands arbetarskyddsdistrikt har man bl.a. lagt 
upp en projektplan om arbetet för år 2005. 
 
Frågan har tagits upp i alla arbetarskyddsdistrikts resultatförhandlingar 
mot slutet av 2004.  
 

Hörande av parterna 
 
För att utreda fakta i samband med frågan och höra parterna har sam-
manträden med arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter ord-
nats 5.11.2004 och 2.2.2005 i Nylands arbetarskyddsdistrikt. 
 
I frågan har följande parter hörts: 
Avecra Oy 
VR-Group Ab 
Järnvägsmannaförbundet 
Lokmannaförbundet 
Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry 
Palvelualojen ammattiliitto PAM – Servicefacket 
 
På sammanträdena har följande frågor kommit fram: 
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För att utvidga beslutets tillämpningsområde föreslogs att det också 
borde omfatta åtminstone 
- godsvagnsmateriel, 
- banarbetsmaskiner och 
- banlastbilar, 
de två sista grupperna inklusive arbetstagarna. 
 
Det ursprungliga syftet med beslutet har varit att förbättra tillsynen 
över den rörliga personalens arbetsförhållanden i VR Aktiebolag och 
Avecra Oy. Således har beslutet avgränsats att inte gälla godsvagnsma-
teriel, eftersom VR Aktiebolags eller Avecra Oy:s personal inte färdas 
med i godsvagnar. Lastning och avlastning av vagnar hör till den nor-
mala tillsynen över stationer/terminaler (s.k. fasta arbetsplatser) liksom 
även organiseringsarbeten på bangårdar (t.ex. sammanställning av 
vagnkombinationer). 
 
I arbetarskyddsförvaltningens arbetsfördelning hör banarbetsmaskiner 
och arbetstagare som använder dem inom tillämpningsområdet för sä-
kerhetsföreskrifter för byggnadsarbete. I varje arbetarskyddsbyrå finns 
specialutbildade inspektörer för tillsynen över byggnadsarbete. Arbetet 
som personalen utför med banarbetsmaskiner gäller banvallen och ba-
nan med ansluten utrustning och dessa är inte rörliga arbetsobjekt. 
 
Banlastbilar fungerar på ett relativt begränsat område och förarna börjar 
och sluter sin arbetsdag på samma plats. I detta skede inkluderas de inte 
i beslutet. 
 

Ändring som föreslås 
 
På basis av utredningar och diskussioner med parterna föreslås att 
 
Nylands arbetarskyddsdistrikt skall ta ansvar för tillsynen över  
 
-  konduktörer (ca 800 arbetstagare) på VR Persontrafik, 
-  personvagnsmateriel (ca 1 000 vagnar), 
- lokförare i tågtrafik (ca 1 600 arbetstagare), 
- lokomotiv (ca 430 lok), 
- elmotortåg (ca 120 st.) 
  i VR Aktiebolag i näringsgrenen 601, samt 
 
- tågservitörer och gruppförmän (totalt ca 300 arbetstagare) 
 i Avecra Oy i näringsgrenen 553 
 
ända till 31.12.2007. 
 
Under denna tid utreds särskilt eventuell överföring av tillsynen över  
biljettkontrollanternas arbetsförhållanden i Banförvaltningscentralen. 
Uppgifterna som ansluter sig till de övriga arbetarskyddsdistriktens ar-
betarskyddsbyråers tjänstehjälp utreds under år 2005. 
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Kostnaderna för ändringen 
 
Beslutet orsakar inga tilläggskostnader för organisationer som är till-
synsobjekt. 
 
Som motvikt till Nylands arbetarskyddsdistrikts ökade resekostnader 
minskar respektive resekostnader i de övriga distrikten. 
 
Enligt den s.k. resursarbetsgruppens promemoria reserveras årligen 20 
000 euro för de rese- och utbildningskostnader som denna verksamhet 
kräver. 
 

Ikraftträdande och besvärsrätt 
 
Beslutet träder i kraft omedelbart. Enligt 5 § 2 mom. i förvaltningspro-
cesslagen får beslutet inte överklagas, eftersom det är förvaltningens in-
terna föreskrift som gäller utförande av en uppgift. Beslutet gäller till 
slutet av år 2007, varefter tillsynens funktionsduglighet utvärderas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

   
 


