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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN-
TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU-
VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRIN TYÖSUOJELU-
TOIMISTOLLE 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään päättänyt  työsuojeluhallinnosta annetun lain 
(478/04) 3 §:n 2 momentin nojalla, että rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana 
liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta  siirretään  Uudenmaan 
työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valvontaan seuraavilta osiltaan: 
 
Toimiala 601 

VR Osakeyhtiö, rautatieliikenne 
 VR-henkilöliikenteen konduktöörit  
 junaliikennöinnin veturinkuljettajat  

henkilövaunut  
sähkömoottorijunat 
veturit 

Toimiala 553 
Avecra Oy 
 junatarjoilijat ja ryhmäesimiehet. 
 

 Päätös on voimassa 31.12.2007 asti 
 

 
 
Sosiaali- ja terveysministeri  Sinikka Mönkäre 
 
 

 
Osastopäällikkö, 
ylijohtaja    Mikko Hurmalainen 
 

 
 
 
TIEDOKSI Työsuojelupiirit 
 OM määräyskokoelma 
 Keskusjärjestöt: AKAVA, SAK, STTK 
 Työnantajat: Avecra Oy, VR-Yhtymä Oy, VR Osakeyhtiö 

Työntekijöiden järjestöt: Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rautatiealan Teknisten Liitto,  
              Rautatieläisten Liitto, Veturimiesten Liitto 
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ERÄIDEN RAUTATIELIIKENTEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELUVALVONNAN SIIRROSTA UUDENMAAN TYÖSUO-
JELUPIIRIN TYÖSUOJELUTOIMISTOLLE.  
 

Tausta 
 
Työsuojelun piirihallinnossa  on yksittäisten työpaikkojen alueellinen 
ohjaus ja valvonta ollut työsuojeluhallinnosta annetun lain mukaan  
työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen tehtävänä.  Niillä on alueellaan 
asiallinen, asteellinen ja alueellinen toimivalta jokaiseen työpaikkaan. 
Ne ovat itsenäisiä virastoja valvontaansa kuuluvien työpaikkojen suh-
teen. Tästä seuraa muun muassa se, että työsuojelutoimiston on ylläpi-
dettävä valmiuksia ja voimavaroja vähäisen ja pienemmänkin valvonta-
toimen hoitoon. 
 
Tätä alueelliseen toimivaltaan perustuvaa valvontaa  ja sen toimivuutta 
eräiden työpaikkojen osalta on pohdittu useammassakin eri yhteydessä 
ja eri   lähtökohdasta. Muun muassa osastopäällikkö Raimo Peltosen 
johdolla vuonna 1988 toiminut työryhmä sekä vanhempi insinööri 
Hannu Mäkisen johdolla vuonna 1992 toiminut työryhmä tekivät ehdo-
tuksia  työsuojelupiirien rajat ylittävästä työpaikkavalvonnasta. Mo-
lemmissa ehdotuksissa oli esillä mm. VR:n valvonnan uudelleen järjes-
täminen. Tuolloin ei kuitenkaan  vielä päätöksiä valvonnan järjestämi-
seksi tehty.  
 
Kansliapäällikkö Markku Lehdon johtama työsuojelupiirien resurssi-
työryhmä (STM 2001:26) ehdotti mm. jälleen kerran selvitettäväksi, 
voitaisiinko joidenkin toimialojen työpaikkojen tai em. muiden asioi-
den valvonta tai valvonnan koordinointi siirtää yhden tai muutaman 
työsuojelupiirin tehtäväksi. 
 

Muutostarpeet 
 
Piirihallinnon voimavarojen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön 
kannalta joidenkin työpaikkaryhmien valvonnan keskittäminen yhden 
tai muutaman piirin hoitoon vapauttaa muista piireistä voimavaroja 
muuhun valvontaan. Voimavarojen kehittäminen niin määrällisesti kuin 
laadullisesti yhden piirin puitteissa erityistä asiantuntemusta edellyttä-
vään valvontaan on helpommin ja taloudellisemmin toteutettavissa kuin 
kahdeksassa piirissä.  
 
Erityisesti piirien rajat ylittävä toiminta, kuten juuri liikenne eri muo-
doissaan, on koettu jossakin suhteessa hankalaksi alueellisen toimival-
lan omaavan viranomaisen valvonnan kannalta. 
 
Lisäksi työsuojelupiirit eivät ole aina tulkinneet valvottavia säädöksiä 
täysin yhdenmukaisella tavalla .  Nyt ehdotettu järjestely poistaa tämän 
ongelman tai ainakin vähentää sitä. 
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Työsuojelupiirien omasta aloitteesta tapahtuvan toiminnan osuutta voi-
daan lisätä muutoksen avulla jonkin verran ja myös valvonnan kohtee-
na olevan organisaation on helpompi olla yhteydessä yhteen työsuoje-
lutoimistoon kuin kahdeksaan. 
 

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 
 
Työsuojeluosastolla on asiaa valmisteltu virkatyönä em. työsuojelupii-
rien resurssityöryhmän ehdotusten perusteella. Lisäksi  VR:n henkilö-
kunnan edustajat ovat esittäneet erityisesti liikkuvan henkilöstön työ-
olosuhteiden valvonnan tehostamista.  
 
Valmistelun aikana Uudenmaan työsuojelupiiri on osoittanut haluk-
kuutta ja valmiutta VR:n valtakunnallisen valvonnan hoitamiseksi  ko-
ko maan alueella liikkuvan henkilökunnan ja kaluston osalta. Asian 
valmistelun yhteydessä on myös todettu, että valvonta on järkevää kes-
kittää Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle. 
 
Uudenmaan työsuojelupiirin tulossopimukseen vuodeksi 2005 on kir-
jattu VR:n liikkuvien työpaikkojen valvontaan liittyvä maininta ja pii-
rin valmius ottaa se vastuulleen. Uudenmaan työsuojelupiirissä on val-
misteltu asiasta muun muassa hankesuunnitelma vuodelle 2005. 
 
Asia on ollut esillä kaikkien työsuojelupiirien tulosneuvottelussa lop-
puvuonna 2004.  
 

Kuuleminen 
 
Asiaan liittyvien tosiseikkojen selvittämiseksi ja osapuolten kuulemi-
seksi sekä työntekijöiden että työnantajien edustajien kanssa on järjes-
tetty kokouksia 5.11.2004 ja 2.2.2005 Uudenmaan työsuojelupiirissä. 
 
Asiassa on kuultu seuraavia: 
Avecra Oy 
VR-Yhtymä Oy 
Rautatieläisten Liitto ry 
Veturimiesten liitto ry 
Rautatiealan Teknisten Liitto ry 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
 
Kokouksissa on tullut ilmi muun muassa seuraavaa: 
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Nyt esillä olevan päätöksen laajentamiseksi esitettiin, että päätöksen 
piiriin tulisi vielä sisällyttää ainakin 
- tavaravaunukalusto, 
- ratatyökoneet ja 
- ratakuorma-autot, 
kaksi viimeksi mainittua ryhmää työntekijöineen. 
 
Päätöksellä on alun perin ollut tarkoitus parantaa VR Osakeyhtiön ja 
Avecra Oy:n liikkuvan henkilökunnan työolojen valvontaa. Näin ollen 
tavaravaunukalusto rajataan tämän päätöksen ulkopuolelle, koska tava-
ravaunuissa ei kulje mukana VR:n eikä Avecran henkilökuntaa. Vaunu-
jen lastaus- ja purkaustyöt kuuluvat aseman / terminaalin (ns. kiinteä 
työpaikka) normaalin tarkastustoiminnan piiriin samoin kuin järjestely-
ratapihatyö (esim. junarunkojen kokoaminen). 
 
Ratatyökoneet ja niiden työntekijät kuuluvat työsuojeluhallinnon työn-
jaossa rakennustyöstä annettujen turvallisuusmääräysten sovelta-
misalaan. Rakennustyön valvontaan on kussakin työsuojelutoimistossa 
erikoiskoulutuksen saaneita tarkastajia. Ratatyökoneiden ja niiden hen-
kilökunnan työn kohteena on ratapenger ja rata siihen liittyvine laittei-
neen, joka ei ole liikkuva työkohde. 
 
Ratakuorma-autot toimivat suhteellisen rajatulla alueella ja niiden kul-
jettajat aloittavat ja lopettavat työpäivänsä samassa työpisteessä, joten 
niiden valvonta rajataan tässä vaiheessa tämän päätöksen ulkopuolelle. 
 

Ehdotettu muutos 
 
Selvitysten ja asianosaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
esitetään , että 
 
Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston vastuulle siirretään  
 
toimialalta 601 VR Osakeyhtiön  
- VR-henkilöliikenteen konduktöörien (noin 800 työntekijää), 
- henkilövaunukaluston ( noin 1 000 vaunua), 
- junaliikennöinnin veturinkuljettajien (noin 1 600 työntekijää), 
- veturien (noin 430 veturia) valvonta, 
- sähkömoottorijunien (noin 120 kpl) valvonta, sekä 
 
toimialalta 553 Avecra Oy:n  
- junatarjoilijoiden ja ryhmäesimiesten (yhteensä noin 300 työntekijää) 
valvonta 
 
31.12.2007 saakka. 
 
Tänä aikana selvitetään erikseen myös Ratahallintokeskuksen lipuntar-
kastajien työolojen valvonnan mahdollinen siirto. 
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Muiden työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen virka-apuun liittyvät 
tehtävät selvitetään vuoden 2005 aikana. 
 

Muutoksen kustannukset 
 
Päätöksellä ei ole valvonnan kohteena olevien organisaatioiden kustan-
nuksia lisääviä vaikutuksia. 
 
Uudenmaan työsuojelupiirin matkakustannusten lisäyksen vastapainok-
si muiden piirien kulut tältä osin vastaavasti pienenevät. 
 
Ns. resurssityöryhmän muistion mukaan tämänkaltaisen toiminnan 
edellyttämiin matka- ja koulutusmenoihin varataan vuosittain 20 000 
euroa. 
 

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. 
 
 

   
 


