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Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain
uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki
korvaisi vuonna 1958 annetun työturvalli-
suuslain. Ehdotuksessa on otettu huomioon
Euroopan yhteisön työsuojelua koskevat di-
rektiivit ja Kansainvälisen työjärjestön Suo-
mea sitovat yleissopimukset siten, että ehdo-
tettavat säännökset täyttävät niiden vaati-
mukset.

Työturvallisuuslakia sovellettaisiin työsuh-
teessa sekä virka- ja muussa siihen rinnastet-
tavassa julkisoikeudellisessa palvelussuh-
teessa tehtävään työhön. Lisäksi lakia sovel-
lettaisiin moniin muihin työnteon muotoihin,
joissa työn suorittaja ei ole työ- tai virkasuh-
teessa työn teettäjään nähden. Myös vapaaeh-
toistyö tulisi osittain soveltamisalaan. Pää-
sääntöisesti kuitenkin tavanomainen harras-
tustoiminta jäisi lain ulkopuolelle, samoin
kuin ammattiurheileminen.

Työturvallisuuden hallinnasta ja työnanta-
jan velvollisuudesta työolosuhteiden paran-
tamiseen ehdotetaan laissa säädettäväksi ai-
empaa selkeämmin. Työnantajan velvollisuus
tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä
aiheutuvat vaarat tulisi työnantajan velvoit-
teena selvästi esille. Työnantajalla olisi ylei-
nen velvollisuus huolehtia työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä työssä epäta-
vallisia ja ennalta arvaamattomia olosuhteita
koskevin rajoituksin.

Työpaikalla, jossa samanaikaisesti tai pe-
räkkäin toimii työnantajia tai itsenäisiä työn-
suorittajia, on näiden toimijoiden velvolli-
suuksia ehdotettu täsmennettäväksi ja sel-
keytettäviksi. Tällaista yhteistä työpaikkaa
koskevat säännökset tulisivat sovellettavaksi
toimialasta riippumatta kaikilla yhteisillä
työpaikoilla. Laajennuksena nykyiseen lakiin
olisi lisäksi se, että laissa olisi säännös teol-
lisuus- ja liikehallissa tai vastaavassa tilassa
toimivien eri työnantajien yhteistoiminnasta.

Ehdotuksen mukaan säädettäisiin velvolli-
suuksia myös työntekijöille. Heidän tulisi

noudattaa työnantajan toimivaltansa mukai-
sesti antamia määräyksiä ja ohjeita sekä
muutenkin noudattaa työnsä ja työolosuhtei-
den edellyttämää turvallisuuden ja terveelli-
syyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä
ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovai-
suutta. Työntekijän olisi käytettävissään ole-
vin keinoin huolehdittava niin omasta kuin
muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja
terveydestä. Työntekijän tulisi myös välttää
muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää
ja epäasiallista kohtelua.

Työpaikalla esiintyviä haitta- ja vaarateki-
jöitä ja niitä koskevat torjuntatoimenpiteet on
ehdotuksessa käsitelty aihepiireittäin. Huo-
miota kiinnitetään perinteisten fyysisten tapa-
turmanvaarojen torjunnan lisäksi työn kuor-
mitustekijöihin ja niiden vähentämiseen, er-
gonomiaan ja näyttöpäätetyöhön, väkivallan
uhkan torjumiseen ja yksintyöskentelyyn.
Niin ikään säädettäisiin häirinnän ja muun
epäasiallisesta kohtelun torjunnasta.

Lisäksi säädettäisiin työpaikan ja työympä-
ristön rakenteellisesta turvallisuudesta sekä
kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten teki-
jöiden sekä koneiden ja työvälineiden turval-
lisuudesta.

Lakiehdotuksessa on myös säännökset
muiden työn turvallisuuteen vaikuttavien
henkilöiden velvoitteista. Tällaisia ovat ko-
neiden ja laitteiden valmistaja ja maahan-
tuoja sekä asentaja, suunnittelija, eräiden ko-
neiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkas-
tuksen suorittaja, tavaroiden lähettäjä, kiin-
teistön omistaja ja sataman tai aluksen halti-
ja. Ehdotuksessa on myös rangaistussäännös.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset 17
lain muuttamisesta.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voi-
maan niiden hyväksymisen ja vahvistamisen
jälkeen niin pian kuin se työturvallisuuslain
kokonaisuudistuksen vaatima koulutus huo-
mioon ottaen on mahdollista.

—————



HE 59/2002 vp2

YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Työturvallisuuslaki (299/1958) tuli voi-
maan 1.1.1959. Se perustui vuonna 1954
valmistuneeseen komiteanmietintöön (1954:
10). Lailla kumottiin vuoden 1930 työturval-
lisuuslaki (104/1930). Lakia on sen voimas-
saoloaikana muutettu useaan otteeseen. Lä-
hes kaikki lain pykälät ovat muussa kuin al-
kuperäisessä muodossaan.

Työturvallisuuslaki on yleislaki, jota sovel-
letaan lähes kaikkeen työhön. Työturvalli-
suuslain oikeuspoliittisena tavoitteena on
suojella työntekijöitä terveyden menettämi-
sen ja tapaturman vaaroilta työssä. Lain
säännökset ovat pakottavaa oikeutta, mistä
seuraa, ettei laissa säädettyä minimitasoa
voida alittaa sopimuksin.

Vuonna 1972 asetettiin komitea valmiste-
lemaan uutta työturvallisuuslakia (komite-
anmietintö 1974:123). Mietintö ei johtanut
lain kokonaisuudistukseen. Vuonna 1987 la-
kiin tehtiin lailla 27/1987 osittaisuudistus,
jolloin noin puolet lain säännöksistä kirjoitet-
tiin uudelleen. Uudistus perustui vuoden
1983 työsuojelukomitean mietintöön (1984:
65). Lakiin lisättiin ennen kaikkea työsuoje-
lun suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta
korostavaa sääntelyä sekä työntekijän henkis-
ten edellytysten huomioon ottamista koskeva
velvoite. Henkisen työsuojelun edellytysten
huomioon ottaminen tuli tällöin ensi kertaa
mainituksi lainsäädännössä.

Työturvallisuuslakia arvioitiin ja tarkastel-
tiin jälleen vuonna 1993 valmistauduttaessa
seuraavan vuoden alussa voimaan tulleeseen
Euroopan talousaluetta (ETA) koskevaan so-
pimukseen. Tällöin tarkasteltiin, täyttääkö
Suomen lainsäädäntö Euroopan yhteisön työ-
suojelua koskevien direktiivien vaatimukset.
Tarkastelun seurauksena työturvallisuuslakia
muutettiin vuoden 1994 alusta lailla 144/
1993. Samassa yhteydessä tehtiin Euroopan
yhteisön direktiivien pohjalta muutoksia la-
kiin työsuojelun valvonnasta ja muutoksen-
hausta työsuojeluasioissa (131/1973) (jäl-

jempänä valvontalaki) sekä annettiin koko-
naan uusia ja muutettiin eräitä lakia alem-
manasteisia säädöksiä.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin ei
aiheuttanut uusia muutostarpeita. Euroopan
yhteisöjen komission suorittama valvonta-
menettely johti työturvallisuuslain täydentä-
miseen vuoden 2000 alusta (laki 1001/1999).
Komissio on 18 päivänä heinäkuuta 2001
osoittanut Suomelle perustellun lausunnon,
johon Suomi on vastannut. Ehdotetulla lailla
pyritään siihen, että komission valvonta-
menettely ei johda jatkotoimiin.

Työturvallisuuslaissa on annettu valtioneu-
vostolle valtuutus antaa tarkempia säännök-
siä lain täytäntöönpanosta ja vaatimustenmu-
kaisuuden toteamisesta. Työturvallisuuslain-
säädännölle onkin luonteenomaista runsas
sääntely lakia alemmanasteisilla säädöksillä.
Valtioneuvosto on voinut edelleen siirtää tar-
kempien teknisten yksityiskohtien ja välttä-
mättömien menettelysäännösten antamisen
asianomaiselle ministeriölle.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1. Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslain soveltamisala

Työturvallisuuslain yleinen soveltamisala
on määritelty lain 1 ja 2 §:ssä sekä lakia täy-
dentävässä asetuksessa työturvallisuuslain ja
työterveyshuoltolain soveltamisesta työtur-
vallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön
(475/1988).

Työ- ja virkasuhde. Työturvallisuuslain
yleisen soveltamisalan lähtökohtana on työ-
tai virkasuhteessa tehtävä työ. Lain sovelta-
minen työsuhteessa tehtävän työn osalta ar-
vioidaan työlainsäädännössä ja oikeuskäy-
tännössä sekä -kirjallisuudessa omaksutun
työsuhteen tunnusmerkistön mukaisesti.

Lakia sovelletaan virka- ja muuhun julkis-



HE 59/2002 vp 3

oikeudelliseen palvelussuhteeseen siten, että
käytännöllisesti katsoen kaikki julkisen sek-
torin työt ja työntekijät kuuluvat lain sovel-
tamisalaan. Ainoastaan puolustusvoimien ja
rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien
henkilöiden työ sotilaallisten harjoitusten yh-
teydessä jää lain soveltamisen ulkopuolelle.

Kotityö. Lakia sovelletaan kodissa työ- tai
virkasuhteessa tehtävässä työssä edellä mai-
nitussa soveltamisasetuksessa säädetyllä ta-
valla. Asetuksessa säädetään lain soveltami-
sesta yhtäältä työntekijän omassa kodissaan
sekä toisaalta muun henkilön kuin työnanta-
jan kodissa tehtävään pääasiassa kodin- tai
sairaanhoitoon taikka maatalouteen liittyvään
työhön. Soveltaminen näissä tapauksissa
poikkeaa joidenkin yksityiskohtien osalta toi-
sistaan. Työturvallisuuslain keskeisimpiä
kohtia sovelletaan kuitenkin myös kodissa
tehtävään työhön.

Soveltamisalan laajennukset. Eräissä tapa-
uksissa työ on työturvallisuuslain alaan kuu-
luvaa, vaikka sitä ei tehdä työ- eikä virkasuh-
teessa. Tällöin on kysymys oppilaan työhar-
joittelusta ja harjoitustyöstä kouluissa, laitok-
sissa ja opetuskursseilla, työvoimaviran-
omaisten osoittamasta työllistämiseen täh-
täävästä työstä sekä erilaisissa laitoksissa pi-
dettävien tai hoidettavien henkilöiden teke-
mästä työstä. Lakia sovelletaan myös asevel-
vollisen suorittamaan työhön sotilaallista har-
joitusta koskevin rajoituksin sekä siviilipal-
veluksessa tehtävään työhön.

Vuokratyö. Työvoiman vuokrauksella tar-
koitetaan tilannetta, jossa työnantaja asettaa
palveluksessaan olevia työntekijöitä toisen
työvoimaa tarvitsevan työnantajan käyttöön.
Vuokratyöntekijä on työsuhteessa omaan
työnantajaansa, mutta hän suorittaa työtään
toisen työnantajan johdon ja valvonnan alai-
sena. Työnantajana pidetään työturvallisuus-
laissa myös tällaista työn teettäjää.

Itsenäiset työnsuorittajat ja omaa työtään
tekevät. Merkittävin lain soveltamisalan ul-
kopuolelle jäävä työnteon muoto on itsenäi-
sen työnsuorittajan tekemä tai muu omaan
lukuun tehty työ. Itsenäisen työnsuorittajan
tekemä työ ei ole kokonaan lain soveltamisen
ulkopuolella, sillä yhteisellä rakennustyö-
maalla toimivan itsenäisen työnsuorittajan
työ kuuluu eräiltä osin lain soveltamisalaan.

Lakia sovelletaan myös yhteisessä yrityk-

sessä työskenteleviin henkilöihin, vaikka yri-
tyksessä ei ole työsuhteessa olevia työnteki-
jöitä. Säännöksen alkuperäisenä tarkoitukse-
na oli estää lain säännösten kiertäminen ot-
tamalla työntekijöitä ainakin nimellisesti yri-
tyksen osakkaiksi.

Lain soveltaminen ulkomailla. Lähtö-
kohtaisesti työturvallisuuslakia sovelletaan
ainoastaan Suomessa. Suomen ulkomaan
edustustot ovat valtion viranomaisia ja niissä
tehtävään työhön sovelletaan Suomen lain-
säädäntöä, myös työturvallisuuslakia. Paikal-
lisista olosuhteista saattaa aiheutua joissakin
tapauksissa soveltamisongelmia. Ulkoasi-
ainministeriöllä on turvallisuusohjeet, jotka
edellyttävät esimerkiksi vuosittaista riskien
arviointia edustustoissa. Ennen asemamaahan
lähtöä työterveyshuolto arvioi lähtijän ja hä-
nen perheensä terveydentilan. Lisäksi heillä
on vuosittainen terveystarkastus kotimaassa.
Terveydenhuollosta säädetään laissa
(176/1987) ja asetuksessa (177/1987) valtion
virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollos-
ta ulkomailla.

Ulkomaan liikenteessä toimiviin Suomen
lipun alla oleviin aluksiin lakia sovelletaan,
ja niiden työolosuhteita työsuojeluviranomai-
set ovat kansainvälisten sitoumusten perus-
teella velvollisia säännöllisesti valvomaan.

Työturvallisuuteen vaikuttavat muut tahot.
Työturvallisuuslakia on laajennettu koske-
maan myös eräitä muita henkilöitä ja yhteisö-
jä, joiden toiminta vaikuttaa työturvallisuu-
teen muualla kuin näiden omalla työpaikalla.
Näiden säännösten tavoitteena on varmistaa,
että työssä käytettäväksi tulevat tuotteet, ko-
neet ja laitteet sekä kemikaalit ovat työssä
käytettyinä turvallisia ja niitä koskevien
säännösten mukaisia. Velvoitteet koskevat
muun muassa valmistajaa, maahantuojaa,
suunnittelijaa sekä rakennusalalla pääura-
koitsijaa ja rakennuttajaa sekä eräitä muita
tahoja.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan huolehtimisvelvollisuus. Työ-
turvallisuuslain lähtökohta on, että työnantaja
on velvollinen ottamaan huomioon kaikki
työn laatuun, työolosuhteisiin ja työntekijään
liittyvät seikat sekä suorittamaan kaikki toi-
menpiteet, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia
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työntekijöiden suojelemiseksi. Jotta työnan-
taja voisi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin,
hänen on jatkuvasti tarkkailtava työympäris-
töä ja työolosuhteita. Työolosuhteista johtu-
via vaaratekijöitä arvioitaessa on otettava
huomioon mahdollinen perimälle ja sikiölle
aiheutuva vaara. Työnantajan on suunnitelta-
va, valittava ja mitoitettava työolosuhteiden
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet kes-
keisten työsuojeluperiaatteiden mukaan.

Laissa ei ole säädetty erityisiä menettely-
tapoja siitä, miten työnantajan tulee lain edel-
lyttämä tarkkailu ja arviointi järjestää. Tämä
riippuu työnantajan toimialasta, työolosuh-
teista ja työpaikalla ilmenevistä vaara- ja
haittatekijöistä. Työpaikan arvioinnin tukena
on työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvi-
tys. Työnantaja voi tarvittaessa käyttää apu-
naan muitakin ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toimintaohjelma ja työkykyä ylläpitävä
toiminta. Ennakoivan työsuojelun tehostami-
seksi työnantajalla on oltava turvallisuuden
ja terveyden sekä työntekijöiden työkyvyn
ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten
ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen ke-
hittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien
tekijöiden vaikutukset.

Toimintaohjelman muoto, laajuus ja sisältö
riippuvat työnantajan koosta, toimialasta ja
muista yksilöllisistä seikoista. Toiminta-
ohjelmasta johdettavat turvallisuuden ja ter-
veyden sekä työkyvyn ylläpitämisen tavoit-
teet on otettava huomioon työpaikan kehit-
tämisessä ja suunnittelussa ja niitä on käsitel-
tävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa
kesken.

Henkinen hyvinvointi työssä ja työn mitoi-
tus. Henkinen terveys kuuluu työturvallisuus-
lain terveyskäsitteeseen. Se sisältyy lain
yleissäännöksen alaan ja siten siinä tarkoi-
tettuun työnantajan yleiseen huolehtimis-
velvoitteeseen.

Lisäksi laki sisältää työntekijöiden henkis-
ten edellytysten huomioon ottamista koske-
van nimenomaisen vaatimuksen, jonka mu-
kaan työt ja työvälineet sekä työssä käytettä-
vät koneet, laitteet ja tarpeelliset apuvälineet
on pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan si-
ten, että ne mahdollistavat työntekijöiden
ruumiilliset ja henkiset edellytykset huomi-
oon ottaen työn tarkoituksenmukaisen suorit-
tamisen. Suunnittelussa on siten kiinnitettävä

huomiota työasentoihin, työliikkeisiin, hen-
kiseen ja ruumiilliseen kuormitukseen, tieto-
kuormitukseen sekä yhtäjaksoisesti ja yksi-
puolisesti kuormittavan työn lieventämiseen.
Laissa tarkoitettu työn mitoittaminen tarkoit-
taa myös työn määrän mitoittamista niin, et-
tei työ aiheuta terveydelle haitallista kuormi-
tusta.

Työntekijälle annettava opetus ja ohjeet.
Työnantajan on annettava työntekijälle työn
laadun ja työolosuhteiden edellyttämää ope-
tusta ja ohjausta työssä sattuvan tapaturman
sekä työstä aiheutuvan vaaran välttämiseksi.
Laissa on yksilöity tarkemmin, mihin seik-
koihin työntekijän perehdytyksessä on erityi-
sesti kiinnitettävä huomiota. Työntekijän on
puolestaan toimittava saamansa opetuksen ja
ohjeiden mukaisesti.

Laki velvoittaa työnantajaa myös varmis-
tamaan, että hänen työpaikallaan työtä teettä-
vä ulkopuolinen työnantaja ja siellä työs-
kentelevä ulkopuolisen työnantajan työnteki-
jä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet
työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja
haittatekijöistä.

Työpaikkaa ja työolosuhteita koskeva yksi-
tyiskohtainen sääntely. Työturvallisuuslain
10—39 §:ssä on säädetty erilaisista työpai-
kan ja työolosuhteiden sekä työn tekemisen
turvallisuuteen ja työmenetelmiin liittyvistä
asioista. Säännökset koskevat henkilöstötilo-
ja, turvallisuuden ja terveellisyyden edistä-
mistä, vaarojen ennakoimista ja vaaroilta
suojelemista, palontorjuntaa, ensiapua sekä
opetusta ja ohjausta.

Laissa oleva sääntely edellä mainittujen
asioiden osalta on eräiden asioiden kohdalla
varsin yleisluontoista, puitesäännöksen
omaista, kun taas toiset asiat on laissa säädet-
ty hyvinkin yksityiskohtaisesti. Suuri osa
laissa mainituista työpaikan oloista sekä hait-
ta- ja vaaratekijöistä ovat sellaisia, joita on
vielä täsmennetty alemmanasteisilla sään-
nöksillä.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijän on osaltaan vaikutettava tur-
valliseen toimintaan työpaikalla. Hänen on
työnantajalta saamansa opastuksen ja ohjei-
den mukaisesti huolehdittava työssään omas-
ta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta,
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jos hänen työnsä vaikuttaa heihin.
Työntekijän on käytettävä hänelle määrät-

tyjä suojeluvälineitä sekä muutoinkin tarkoin
noudatettava, mitä hänen velvollisuudekseen
on säädetty. Hänen on noudatettava työnanta-
jan työnjohto- ja valvontaoikeuden rajoissa
antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi hänen
on viipymättä ilmoitettava havaitsemistaan
vioista ja puutteista, joista voi aiheutua tapa-
turman tai sairauden vaaraa ja joita hän ei voi
itse poistaa.

Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä,
josta aiheutuu vakavaa vaaraa hänen omalle
tai muiden työntekijöiden hengelle tai ter-
veydelle. Työn keskeyttäminen tai työstä pi-
dättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laa-
jemmalti kuin turvallisuuden ja terveellisyy-
den kannalta on välttämätöntä. Asianmukai-
sesti tapahtuneen työn keskeyttämisen tai
työstä pidättäytymisen aiheuttamasta vahin-
gosta eivät työsuojeluvaltuutettu tai työnteki-
jä ole korvausvelvollisia.

Työturvallisuuslain säännösten nykytilan
kuvaus sisältyy edellä olevaa täydellisempä-
nä työturvallisuuslakitoimikunnan mietintöön
(komiteanmietintö 13:2001).

2.1.2. Yhteistoimintasäännökset

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan ja
työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä
ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta
työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava
siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa
tarpeellisen tiedon työturvallisuuteen ja ter-
veyteen vaikuttavista asioista työpaikalla ja
että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti
ja riittävän ajoissa työnantajan ja työntekijöi-
den ja heidän edustajiensa kesken.

Säännöksen on ensisijaisesti tarkoitettu
kohdistuvan pieniin työpaikkoihin, koska ne
voivat jäädä valvontalakiin tai työmarkkina-
järjestöjen sopimuksiin perustuvan yhteis-
toiminnan ulkopuolelle. Näiden piiriin kuu-
luvissa työpaikoissa säännöksen vaatimukset
täyttyvät niiden mukaisilla menettelyillä.

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoi-
minnasta työsuojelun edistämiseksi ja kehit-
tämiseksi työpaikoilla on säädetty työsuoje-
lun valvontalaissa ja sen nojalla annetussa
asetuksessa työsuojelun valvonnasta (954/
1973). Niissä säädetään muun muassa työ-

suojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen,
varavaltuutettujen sekä työsuojelutoimikun-
nan tehtävistä, nimeämisestä ja valitsemi-
sesta.

2.1.3. Muu lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki sisältää työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat
aineellisoikeudelliset perussäännökset. Työn-
tekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojaavia
säännöksiä on työturvallisuuslain ohella
myös useissa muissa laeissa. Ne eivät syr-
jäytä työturvallisuuslakia, vaan tulevat so-
vellettavaksi sen ohella.

Tällaisia lakeja ovat kemikaalilaki (744/
1989) ja sen nojalla annetut säännökset, säh-
köturvallisuuslaki (410/1996), säteilylaki
(592/1991), kaivoslaki (503/1965), laki rä-
jähdysvaarallisista aineista (263/1953), räjäh-
deasetus (473/1993) sekä panostajalaki (219/
2000) ja panostaja-asetus (220/2000) sekä
valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhinta-
työn järjestysohjeista (410/1986).

Työsuhdetta sääntelevä keskeisin säädös on
työsopimuslaki (55/2001). Sitä vastaavat
säännökset löytyvät merimiesten työsuhdetta
säätelevästä merimieslaista (423/1978).

Valtion virkamiesten virkasuhdetta sekä vi-
ranomaisen ja virkamiehen oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskee valtion virkamieslaki
(750/1994). Kunnan viranhaltijan ja työnteki-
jän asemaa koskevat perussäännökset sisäl-
tyvät kuntalakiin (365/1995). Kunnan viran-
haltijan virkasuhteesta ja irtisanomisperus-
teista säädetään laissa kunnallisen viranhalti-
jan palvelussuhdeturvasta (484/1996).

Lakia nuorista työntekijöistä (998/1993)
sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias hen-
kilö tekee työ- ja virkasuhteessa. Laki sisäl-
tää säännökset työn turvallisuudesta ja ter-
veellisyydestä. Lain ohella alle 18-vuotiaiden
työhön, johon on sovellettava työturvalli-
suuslakia, tulee soveltaa myös asetusta nuor-
ten työntekijöiden suojelusta (508/1986).

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) sääde-
tään työnantajan velvollisuudesta järjestää
työterveyshuolto.

Työpaikkojen turvallisuuteen liittyy lisäksi
pelastustoimilaki (561/1999) ja -asetus (857/
1999). Tuotteiden turvallisuutta koskee tuo-
teturvallisuuslaki (914/1986) kulutustava-
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roiden osalta. Tuotevastuulaki (694/1990)
koskee tuotteesta henkilölle taikka yksityi-
seen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja
vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tar-
koitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheu-
tuneen vahingon korvaamista, mutta se ei
sulje henkilövahinkojen osalta pois työssä
sattuneita tuotteen aiheuttamia vahinkoja.

Työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheu-
tuneet vahingot korvataan pääosiltaan laki-
sääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tapa-
turmavakuutuslain (608/1948) mukaan kor-
vattavia ovat vamma tai sairaus, joka on
kohdannut työntekijää työssä tai työstä joh-
tuvissa olosuhteissa. Tapaturmaksi katsotaan
myös vamma tai sairaus, joka on aiheutunut
pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön
tahallisesta teosta.

Ammattitautilain (1343/1988) tarkoittaman
työssä aiheutuneen sairauden johdosta suori-
tetaan korvaus tapaturmavakuutuslain mu-
kaisesti.

Työturvallisuuslakitoimikunnan mietintöön
sisältyy tarkempi kuvaus muusta lainsäädän-
nöstä ja sen valvonnasta.

2.1.4. Työturvallisuuslain noudattamisen
valvonta

Työturvallisuuslain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten noudattamista valvovat työ-
suojeluviranomaiset. Työsuojelun hallinnosta
annetussa laissa (16/1993) määritellään ylei-
sesti työsuojeluhallinnon tehtävät ja organi-
saatio. Lain mukaan työsuojeluhallinnon teh-
tävänä on sosiaali- ja terveysministeriön joh-
dolla huolehtia työsuojelun alueellisesta oh-
jauksesta ja valvonnasta. Alueellista ohjausta
ja tarkastusta varten maa on jaettu työsuoje-
lupiireihin.

Valvontalaissa säädetään työsuojeluviran-
omaisen valvontamenettelystä ja käytettävis-
sä olevista pakkokeinoista. Lain mukaan työ-
suojeluviranomaisella on työpaikalla tarkas-
tuksessa todettujen työsuojelun epäkohtien
poistamiseksi tai vaaratilanteiden estämiseksi
mahdollisuus käyttää hallinnollisia pakko-
keinoja velvoitteiden suorittamisen tehostee-
na. Tällaisia pakkokeinoja ovat käyttökielto,
uhkasakon määrääminen ja teettämisuhka.

Tuotteiden turvallisuuden valvonnassa
(markkinavalvonta) voidaan käyttää hallin-

nollisia pakkokeinoja, joilla pyritään estä-
mään säännösten vastaisten tuotteiden mark-
kinointi ja poistamaan tai korjaamaan mark-
kinoille jo päässeet määräysten vastaiset tai
muuten vaaralliset tuotteet.

2.2. Työelämän, työolojen ja
työsuojelun muutospiirteitä

Kansainvälistyminen sekä elinkeino- ja
työelämän yleinen kehitys

Suomalainen yhteiskunta on kokenut suuria
muutoksia 1990-luvun aikana. Liittyminen
Euroopan Unioniin ja Euroopan talous- ja ra-
haliittoon olivat merkittäviä ratkaisuja yh-
teiskuntapolitiikan kaikkien alueiden, myös
työelämän näkökulmasta.

Yritysten kansainvälistyminen ja maail-
manlaajuinen kilpailu yritysten, valtioiden ja
alueiden välillä (maapalloistuminen) vaikut-
tavat monella tavalla myös työelämään.
Työntekijöiltä edellytetään yksilökohtaista
ammatillista osaamista, jatkuvaa oppimista ja
ammatillista kehittymistä, mutta myös hyviä
valmiuksia yhteistyöhön ja monimuotoiseen
vuorovaikutukseen sekä oman työnsä arvi-
ointiin ja suuntaamiseen. Myös ihmisten liik-
kuvuuden lisääntyminen tuo uusia vaatimuk-
sia työelämään.

Suomen elinkeinorakenne on muuttunut
merkittävästi. Selvimmät elinkeinorakenteen
muutokset 1970-luvun jälkeen ovat liittyneet
maa- ja metsätalouden selvään supistumiseen
ja palvelujen kasvuun. Tämän kehityksen
oletetaan jatkuvan, tosin aikaisempaa hi-
taampana. Teollisuudessa työskentelevän
työvoiman määrä on jonkin verran vähenty-
nyt ja kaupan ala pysynyt suunnilleen ennal-
laan.

Elinkeinorakenteen muutosten ohella ta-
pahtuu muutoksia ammattirakenteessa. Muu-
tokselle tyypillistä on ollut toimihenkilöisty-
minen ja palvelutyön lisääntyminen. Myös
teollisuuden sisällä tapahtuu jatkuvasti toi-
mihenkilöistymistä ja henkisen työn ko-
rostumista ruumiillisen työn kustannuksella.
Informaatioteknologian ammatit ovat lisään-
tyneet voimakkaimmin.

Nykyiselle työelämälle on ominaista muut-
tuvat tehtävät, roolit ja ammatit, joustavat
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työjärjestelyt ja tuotantomallit, matalat orga-
nisaatiot ja johtamisen delegointi. Kapean
erikoistumisen sijasta edellytetään monitai-
toisuutta. Nykyään työ ja koulutusvaiheet
vuorottelevat, toistuva ja jatkuva kouluttau-
tuminen on osa urakehitystä.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on
yhä tärkeämpi perusedellytys niin yritysten
kuin julkisen hallinnon ja muiden organisaa-
tioiden menestymisen kannalta. Erityisesti
työvoiman ikärakenne muodostaa suuren
haasteen Suomen menestykselle kansainväli-
sessä kilpailussa. Nuorten työntekijöiden
määrä on vähentynyt ja vähenee edelleen.
Vähitellen muutkin työvoimaan kuuluvat ikä-
luokat pienenevät.

Työympäristön ja työolojen kehitys

Työoloilla on suuri merkitys kansalaisten
hyvinvoinnin ja myös kansantalouden kan-
nalta. Puutteellisten työolojen aiheuttamien
menetysten arvioidaan olevan noin
15,1 miljardia markkaa vuonna 1996 vastaten
vajaata 3 % bruttokansantuotteesta. Arvioon
sisältyvät työn aiheuttamien sairauksien ja
työkyvyttömyyseläkkeiden työpanosmene-
tykset ja sairaanhoitokulut. Välillisiä vaiku-
tuksia ei ole pyritty arvioimaan.

Suomen työmarkkinat ovat selvästi jakau-
tuneet miesten ja naisten ammatteihin. Vain
noin 16 % työvoimasta työskentelee tasa-
ammateissa, joissa molempia sukupuolia on
40—60 %. Työorganisaatioiden hierarkiassa
eriytyminen on myös voimakasta. Palkansaa-
jamiehistä esimiesasemassa on 28 % ja nai-
sista 14 %. Työelämän eriytyminen suku-
puolen mukaan merkitsee, että naisten ja
miesten työt ja työolot poikkeavat toisistaan.

Työtapaturmat ja ammattitaudit sekä sai-
rastavuus ja työkyvyttömyyseläkkeet. Tekni-
nen kehitys, työn luonteen muutos, tuotannon
rakennemuutokset ja kausivaihtelut vaikutta-
vat merkittävästi työpaikkojen tapaturmavaa-
rojen kehitykseen.

Vähintään kolmen päivän työstä poissa-
oloon johtaneiden työpaikkatapaturmien
määrä on laskenut 1970-luvun puolivälistä
lähtien. Syvä lama 1990-luvun alussa vähen-
si voimakkaasti tapaturmien määrää. Sen jäl-
keen määrä on pysynyt kutakuinkin samalla

tasolla ja suhteellinen tapaturmataajuus on
edelleen laskenut. Kuolemaan johtaneiden
työtapaturmien määrä on pitkällä aikavälillä
vähentynyt merkittävästi.

Kansainvälisiä vertailuja vaikeuttaa työta-
paturmien tilastoinnin erot eri maissa. EU-
ROSTAT:in vertailun mukaan Suomi oli
vuonna 1996 työpaikkakuolemien suhteen
yksi Euroopan turvallisimmista maista. Myös
lievempiä vammautumisia sattui ainakin noin
20 % vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin.

Ammatti- ja alakohtaiset erot tapaturma-
vaarassa ovat edelleen merkittäviä. Teolli-
suus- ja rakennustyöntekijän tapaturmariski
on noin kymmenkertainen hallinto- ja toimis-
totyöntekijään tai teknistä, tieteellistä ja tai-
teellista työtä tekevään verrattuna. Kuljetus-
työtä ja maa- ja metsätaloustyötä tekevän ris-
ki on vastaavasti noin kuusinkertainen turval-
lisimpiin ammatteihin verrattuna.

Perinteisesti suurin työtapaturman riski on
miehillä, etenkin nuorilla miehillä. Uusin
Työterveyslaitoksen kyselytutkimus vuodelta
2000 toi esiin nuoret naiset uutena mahdolli-
sena riskiryhmänä. Alle 45-vuotiaat naiset
olivat joutuneet sekä työtapaturmaan että vä-
kivallan ja sen uhan kohteeksi selvästi use-
ammin kuin sitä vanhemmat naiset, ja lähes
yhtä usein kuin saman ikäiset miehet.

Väkivalta on työelämän lisääntyvä ongel-
ma. Haastattelututkimusten mukaan Suomes-
sa vuosittain keskimäärin 5 % työvoimasta
joutuu työssään uhkailun tai fyysisen väki-
vallan kohteeksi. Määrällisesti tämä vastaa
noin 111 000 työssä käyvää. Yleisintä työ-
väkivalta on mielisairaanhoitajilla, joista lä-
hes puolet kokee vuosittain jonkinlaisen uh-
ka- tai väkivaltatilanteen. Muita riskialoja
ovat esim. poliisit, vartijat, hotelli- ja ravin-
tola-ala, muut terveydenhuollon ammatit, so-
siaaliala, kaupan ala, liikennöinti ja opetus.
Osa väkivaltatapauksista rekisteröidään työ-
tapaturmaksi.

Ammattitauteja syntyy eniten teollisuudes-
sa ja rakennusalalla eli siellä missä tapatur-
mariskikin on suurin. Yleisimmät ammatti-
taudit ovat kemiallisten tekijöiden aiheutta-
mia sairauksia sekä rasitusvammoja. Fysi-
kaalisten tekijöiden, kuten melun, aiheutta-
mat ammattitaudit ovat vähentyneet. Eniten
ovat vähentyneet rasitusvammat. Biologisten
tekijöiden aiheuttamat ammattitaudit ovat si-
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tä vastoin lisääntyneet.
Ammattitautien lukumäärä kasvoi 1970-lu-

vun alun muutamasta sadasta noin 9000:een
vuonna 1990. Tämän jälkeen ammattitautien
lukumäärä on laskenut selvästi. Vuonna 2000
Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksi-
en rekisteriin ilmoitettiin yhteensä 4993 am-
mattitautia tai ammattitautiepäilyä eli 4 %
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammatti-
tautiin sairastuneiden osuus työssä käyvistä
oli 0,21 %.

Altistuminen vaara- ja haittatekijöille sekä
työolojen kokeminen. Tapaturma- ja ammatti-
tautitilastot antavat viitteitä siitä, minkälaisil-
le työympäristön vaara- ja haittatekijöille
suomalaisessa työelämässä altistutaan. Altis-
tumista on selvitetty myös kyselytutkimuksil-
la sekä työpaikoilla tehdyillä erilaisilla altis-
tusmittauksilla. Fysikaalisille ja kemiallisille
tekijöille alistumisen arvioidaan vähentyneen
viime vuosikymmeninä. Henkisen kuormi-
tuksen osalta kyselytutkimukset viittaavat
siihen, että useiden tekijöiden osalta kehitys
on ollut kielteistä.

Työntekijöiden käsityksiä työoloistaan on
selvitetty säännöllisin kyselytutkimuksin.
Näitä ovat tehneet esimerkiksi Tilastokeskus
(tutkimukset 1977, 1984, 1990 ja 1997),
Työterveyslaitos ja työministeriö (työolo-
barometri).

Työpaikan sosiaaliset suhteet ja johtami-
nen. Niin yrityksissä kuin julkisessa hallin-
nossa ja muissakin organisaatioissa tapahtuu
muutoksia osittain alussa kuvailtujen yleisten
kehityssuuntien seurauksena. Yleisimpiä
muutoksia ovat mm. siirtyminen tuotanto- ja
tehtäväkeskeisyydestä asiakassuuntautumi-
seen, kapea-alaisesta pätevyydestä monitai-
toisuuteen, yksilösidonnaisista työrooleista
ryhmiin ja verkostoihin sekä kapea-alaisista
tehtävistä laajempiin työrooleihin. Näillä
muutoksilla on suuri merkitys niin työpaikan
suhteiden kuin johtamisenkin kannalta.

Selkeän tavoitteenasettelun puuttuminen tai
epäselvyydet organisaatiossa ja tehtävissä
ovat omiaan aiheuttamaan ongelmia työpai-
kan suhteissa. Johtamisessa ilmenevillä puut-
teilla on todettu olevan selvä yhteys työssä
jaksamiseen. Nykyaikaisessa johtamisessa
tuloksellisuus ja työelämän laadun kehittä-
minen yhdistyvät.

Työn organisoinnin ja sisällön muutokset

Rakennemuutokset, informaatioteknolo-
gian kehitys, maapalloistuminen ja verkos-
toituminen sekä sopeutumisen ja joustavuu-
den vaatimukset luovat paineita jatkuvaan
sekä organisaatioiden että yksilöiden kehit-
tämiseen. Joustavuuden vaatimusta toteute-
taan niin ulkoistamisen ja organisaatiomuu-
tosten kuin työaikajärjestelyjen ja tehtävien
kehittämisen avulla. Työelämässä sovelletaan
yhä enemmän uusia työn teettämismuotoja.
Tyypillisiä kehityspiirteitä ovat myös esi-
merkiksi vuokratyön ja projektityön lisään-
tyminen.

Tietotekniikkaa työssään käyttävien osuus
on lisääntynyt merkittävästi viime vuosi-
kymmeninä. Tähän liittyen etätyötä tekevien
lukumäärä ja kiinnostus etätyöhön on lisään-
tynyt 1990-luvulla.

Yritysten toimintaympäristön muutokset
ovat viime vuosikymmenenä aiheuttaneet
tarpeen reagoida muutoksiin nopeasti. Tilas-
tokeskuksen julkaiseman tutkimuksen mu-
kaan yli kolmannes työtekijöistä on kokenut
työpaikallaan muutoksia viimeisen kahden
vuoden aikana (esimerkiksi siirtyminen tiimi-
työskentelyyn, tulosvalvonnan ja tuotta-
vuusarvioinnin lisääntyminen). Lähes yhtä
moni uskoo, että muutoksia on odotettavissa
myös lähitulevaisuudessa.

Työvoimatutkimukset osoittavat määräai-
kaisten ja osa-aikatöiden osuuden kasvaneen
1990-luvulla. Määräaikaisten palvelussuhtei-
den käyttö keskittyy julkiselle sektorille ja
palvelualoille. Naisista viidennes on määrä-
aikaisessa palvelussuhteessa, miehistä vain
13 %. Osa-aikatyö on yleistynyt erityisesti
palvelualoilla, mutta sen käyttö Suomessa on
kuitenkin eurooppalaisittain alhaisella tasol-
la. Naispalkansaajista osa-aikatyössä on
17 %, miehistä 8 % tekee osa-aikatyötä.

Työntekijän tarpeet ja tavoitteet

Työntekijälle tuottava, hyvä ja mielenkiin-
toinen työ, jossa hänen terveytensä ja turval-
lisuutensa on varmistettu, on keskeinen asia
elämän laadun ja hyvinvoinnin kannalta.
Tärkeää on tällöin kokonaistilanne, johon
liittyvät myös edellytykset työ- ja vapaa-ajan
yhteensovittamiseen. Erityisesti työn ja per-



HE 59/2002 vp 9

he-elämän yhteensovittamisen edellytyksiä
on pyritty parantamaan.

Tasa-arvo ja oikeudenmukainen kohtelu
työssä ovat yksilön hyvinvoinnin kannalta
keskeisiä asioita. Naisten ja miesten välillä
esiintyy edelleen paljon eroja liittyen ammat-
tijakautumaan, palkkaukseen, asemaan ja
työtehtäviin ja näin ollen myös työn terveel-
lisyyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Työntekijän jaksamista työssä edistää rat-
kaisevasti se, että työpaikan perusasiat, kuten
työsuhteen jatkuvuus, palkkaus, johtaminen
ja suhteet esimiehiin, ovat kunnossa. Epä-
varmuus työsuhteen jatkuvuudesta, epäsel-
vyydet organisaation tehtävissä ja organisaa-
tiorakenteissa, joustamattomuus ja yksilön
kehitysmahdollisuuksien puuttuminen aiheut-
tavat usein liiallisen työn määrän ohella kiel-
teistä stressiä ja jaksamisongelmia.

Osaaminen on työntekijän työllistyvyyden
kannalta keskeinen tekijä, ja sen kehittämi-
sestä vastaavat sekä yksilö että työnantaja.

Työntekijää voidaan pitää monessa mieles-
sä oman työnsä parhaana asiantuntijana, mis-
tä syystä onkin tärkeää, että hän voi vaikuttaa
omaan työhönsä sekä erityisesti sen suorit-
tamisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnan edis-
täminen ja tehostaminen sekä sen sovittami-
nen muuhun työpaikan yhteistoimintaan on
tärkeää.

Työelämän muutospiirteitä on kuvattu yk-
sityiskohtaisemmin työturvallisuuslakitoimi-
kunnan mietinnössä.

2.3. Kansainvälinen kehitys ja
ulkomaiden lainsäädäntö

Euroopan unionin vaikutukset

Keskeisin työsuojeludirektiivi on toimenpi-
teistä työntekijöiden turvallisuuden ja ter-
veyden parantamisen edistämiseksi työssä
annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY,
jäljempänä työsuojelun puitedirektiivi. Di-
rektiiviin viitaten on sittemmin annettu lähes
20 erityisdirektiiviä.

Nykyisin EU:n työsuojelulainsäädäntö on
varsin kattava, eikä näköpiirissä ole laajakan-
toisia uusia direktiivihankkeita. Yksittäisiä
direktiivejä ja muutosdirektiivejä on valmis-

teilla. Muutoin huomion kohteena on enem-
mänkin voimassa olevan lainsäädännön käy-
tännön toimeenpanon varmistaminen. Yleis-
luontoisena tavoitteena on myös EU:ssa lain-
säädännön yksinkertaistaminen ja selkeyt-
täminen.

Direktiivien kansallinen täytäntöönpano on
Suomessa tapahtunut siten, että työsuojelun
puitedirektiivin sisältämät asiat on pääsään-
töisesti sisällytetty työturvallisuuslakiin.
Eräitä puitedirektiivin osia sisältyy työterve-
yshuoltolainsäädäntöön. Työpaikkojen työ-
suojeluyhteistoiminnan osalta puitedirektiiviä
vastaavat säännökset sisältyvät valvonta-
lakiin ja asetukseen työsuojelun valvonnasta
sekä myös lakiin yhteistoiminnasta yrityk-
sissä.

Työsuojelun erityisdirektiivien täytäntöön-
pano on pääosin tapahtunut työturvallisuus-
lain nojalla annettavilla valtioneuvoston pää-
töksillä. Direktiivien täytäntöönpano on siten
tapahtunut muuttamatta lainsäädännön perus-
rakennetta, joka on Suomessa luotu ja vakiin-
tunut jo ennen työsuojelun puitedirektiivin ja
erityisdirektiivien antamista.

Direktiivit ovat johtaneet lain tasolla lähin-
nä eräiden yksityiskohtien täsmentämiseen ja
täydentämiseen. Eräät erityisdirektiivit ovat
kuitenkin johtaneet joko kokonaan uuden
valtioneuvoston päätöksen antamiseen (esim.
näyttöpäätetyö, raskaiden taakkojen käsittely,
työvälineiden turvallinen käyttö) taikka ai-
kaisemman säännöstön uudistamiseen (esim.
rakennustyö).

Tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja
kaupan esteiden poistamiseen tähtäävät di-
rektiivit vaikuttavat välillisesti työsuojeluun
ja sitä koskevaan kansalliseen sääntelyyn.
Nämä direktiivit edellyttävät, toisin kuin
edellä mainitut työsuojeludirektiivit, eri
maissa noudatettujen erilaisten tuotevaati-
musten yhdenmukaistamista.

Työsuojelun kannalta keskeiset direktiivit
ovat koneita koskevan lainsäädännön lähen-
tämisestä annettu neuvoston direktiivi
89/392/ETY ja henkilönsuojaimia koskevan
lainsäädännön lähentämisestä annettu neu-
voston direktiivi 89/686/ETY. Suomessa ko-
nedirektiiviä vastaa valtioneuvoston päätös
koneiden turvallisuudesta (1314/1994) ja
henkilönsuojaindirektiiviä valtioneuvoston
päätös henkilönsuojaimista (1406/1993).
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Direktiivien noudattamisen valvonta

Euroopan yhteisöjen komission tehtäviin
kuuluu yhteisölainsäädännön tehokkaan täy-
täntöönpanon valvonta jäsenmaissa. Kansal-
linen lainsäädäntö on ilmoitettava komissiol-
le. Direktiivien käytännön soveltamisesta on
määräajoin raportoitava komissiolle. Näin
saamansa informaation ja tarkastuskäyntien
kautta komissio valvoo, että direktiivit on
asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Laiminlyönti direktiivien saat-
tamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä
saattaa johtaa viralliseen huomautukseen, pe-
rusteltuun lausuntoon tai oikeudellisiin toi-
miin EY:n tuomioistuimessa.

Komissio on kohdistanut Suomeen valvon-
taa työsuojelun puitedirektiivin ja erityisdi-
rektiivien täytäntöönpanon johdosta. Työsuo-
jelun puitedirektiivin osalta komissio on an-
tanut Suomelle virallisen huomautuksen
vuonna 1998. Huomautus johti työturvalli-
suuslain sekä valvontalain muuttamiseen (lait
1001/1999 ja 1002/1999). Näistä huolimatta
komissio on 18 päivänä heinäkuuta 2001
osoittanut Suomelle perustellun lausunnon
täytäntöönpanon puutteellisuuden vuoksi.
Suomi on vastannut siihen 18 päivänä syys-
kuuta 2001.

Euroopan unionin kestävän kehityksen
strategian vaikutus työturvallisuuteen

EU:n kestävän kehityksen strategian tar-
koituksena on edistää unionin toiminnan ja
sen toimintapoliitikoiden saattamista talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-
välle uralle.

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan hy-
vinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden sekä kulttuurisen monimuo-
toisuuden edistämistä yli sukupolvien. Pa-
nostaminen terveyden edistämiseen ja suoje-
luun, työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, sosi-
aaliseen turvallisuuteen ja koulutukseen tu-
kee osaltaan kasvua ja työllisyyttä.

EU:ssa laaditaan uutta työympäristöohjel-
maa, jonka on määrä valmistua vuonna 2002.
Aiemmat kolme työympäristöohjelmaa vuo-
sina 1978-1994 johtivat muun muassa lukui-
siin uusiin direktiiveihin.

Euroopan yhteisöjen komissio on 18 päi-
vänä heinäkuuta 2001 antanut tiedonannon
neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talo-
us- ja sosiaalikomitealle perustyönormien
edistämisestä ja työmarkkina- ja sosiaalipoli-
tiikan ohjausjärjestelmän kehittämisestä maa-
ilmanlaajuistumisen yhteydessä. Tiedonan-
non tavoitteena on hahmotella strategia työ-
markkina- ja sosiaalipolitiikan ohjausjärjes-
telmän parantamiseksi ja perustyönormien
edistämiseksi siten, että maailmanlaajuistu-
minen tukisi sosiaalista kehitystä ja perusoi-
keuksien noudattamista nykyistä paremmin.
Komissio toteaa, että työnormien noudatta-
minen on olennainen osa Euroopan sosiaalis-
ta mallia ja se suosittelee jäsenvaltioille
ILO:n perusyleissopimusten pikaista ratifi-
ointia perustyönormien noudattamiseksi.

2.3.1. Työturvallisuutta koskevat
Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
yleissopimukset

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on hy-
väksynyt varsin runsaasti työturvallisuutta
koskevia yleissopimuksia ja suosituksia.
Suomi on ratifioinut sopimuksista suurim-
man osan. Yleissopimusten ja suositusten si-
sältö on selvitetty Eduskunnalle asianomai-
sissa ratifiointeja koskevissa hallituksen esi-
tyksissä.

ILO seuraa yleissopimuksen ja suositusten
täytäntöönpanoa jäsenmaissaan. Sopimusten
ja suositusten soveltamisesta annetaan mää-
räajoin raportti ILO:lle. Lisäksi jäsenvaltiot
ovat velvollisia aika ajoin raportoimaan siitä,
mihin toimenpiteisiin ne aikovat ryhtyä nii-
den sopimusten osalta, joita ne eivät vielä ole
ratifioineet. Raportit käsitellään kolmikantai-
sessa Suomen ILO-neuvottelukunnassa.

2.3.2. Työsuojelulainsäädäntö eräissä
maissa

Ruotsi

Työympäristölaki (Arbetsmiljölag (1977:
1160) on työympäristöä ja työntekijöiden
terveyttä ja turvallisuutta koskeva perussää-
dös Ruotsissa. Se on luonteeltaan puitelaki,
jossa säädetään yleisellä tasolla työympäris-
töstä ja työturvallisuudesta.
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Lakia täydennetään asetuksella (Arbetsmil-
jöförordning, 1977:1166) ja asianomaisen vi-
ranomaisen (Arbetsmiljöverk) antamilla
määräyksillä. Tarkempia määräyksiä on an-
nettu useita kymmeniä esimerkiksi erilaisia
koneista tai laitteista, työmenetelmistä, altis-
teista tai kuormitustekijöistä.

Lain tarkoituksena on ehkäistä sairauksia ja
tapaturmia työssä sekä saavuttaa hyvä työ-
ympäristö. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti
kaikkeen toimintaan, jota työntekijä tekee
työnantajan lukuun. Laki koskee myös esi-
merkiksi koulutuksessa olevia ja laitoksessa
hoidon aikana tehtävää työtä. Lakia ei sen si-
jaan pääsääntöisesti sovelleta aluksissa tehtä-
vään työhön tai työnantajan kotona tehtävään
työhön, jos työntekijä on täyttänyt 18 vuotta.

Lakia tulee noudattaa myös soveltuvin osin
työnantajan itse suorittamassa työssä, samoin
kuin työssä, jota kaksi tai useampi suorittavat
ammattimaisesti yhteiseen lukuun eikä palve-
luksessa ole palkattuja työntekijöitä. Laissa
on säännökset myös esimerkiksi koneen tai
muun teknisen laitteen sekä vaarallisen ai-
neen valmistajan tai muun luovuttajan vel-
voitteista, asentajan velvoitteista, työvoiman
vuokrauksesta sekä suunnitteluvaiheen vel-
voitteista.

Työympäristön tulee olla tyydyttävä työn
luonne ja yhteiskunnan sosiaalinen ja tekni-
nen kehitys huomioon ottaen. Tekniikka,
työn organisaatio ja sisältö tulee järjestää si-
ten, ettei työntekijä altistu sellaisille fyysisil-
le tai psyykkisille kuormitustekijöille, jotka
voivat johtaa sairastumiseen tai tapaturmaan.
Yksintyöskentelystä johtuva erityinen sairas-
tumisen tai tapaturman vaara on otettava
huomioon. Työolosuhteet on sopeutettava ot-
taen huomioon ihmisten erilaiset fyysiset ja
psyykkiset edellytykset.

Laki käsittelee myös työntekijän vaikutus-
mahdollisuuksia omaan työhönsä sekä työn
vaihtelevuutta, sosiaalisia kontakteja ja yh-
teistyötä sekä henkilökohtaisia ja ammatilli-
sia kehitysmahdollisuuksia. Itse työ tulee
suunnitella ja järjestää siten, että se voidaan
suorittaa terveellisesti ja turvallisesti. Tällöin
on otettava huomioon etenkin työtilat, ilma-,
melu- ja valo-olosuhteet, putoamisvaaran,
palon, räjähdysten ja muiden vastaavien vaa-
rojen torjunta, koneiden ja muiden laitteiden
turvallisuus, vaarallisten aineiden turvallinen

käyttö, henkilönsuojaimet ja henkilöstötilat.
Työnantajan velvollisuutena on ryhtyä

kaikkiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan työn-
tekijöiden suojelemiseksi sairauksilta ja tapa-
turmilta. Työnantajan on järjestelmällisesti
suunniteltava, johdettava ja valvottava toi-
mintaansa siten, että lain ja sen nojalla annet-
tujen säädösten asettamat vaatimukset täytty-
vät. Toiminnan vaaroja on jatkuvasti selvitet-
tävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpitei-
siin. Toiminnan edellyttämässä laajuudessa
työnantajan on myös dokumentoitava työ-
ympäristöä ja työtä sekä laadittava toimenpi-
desuunnitelma. Työnantajan on huolehdittava
myös siitä, että työntekijä saa tiedot työ-
olosuhteista ja että hän tuntee työhön liittyvät
vaarat. Laissa säädetään myös työnantajan ja
työntekijöiden välisestä yhteistyöstä hyvän
työympäristön saavuttamiseksi.

Lakiin sisältyy myös työntekijöiden velvol-
lisuuksia ja oikeuksia koskeva säännös. Yh-
teisiä työpaikkoja koskevat omat pykälänsä,
joissa säädetään muun muassa vastuun jakau-
tumisesta ja päävastuullisen tehtävistä.

Norja

Työturvallisuutta koskevat säännökset si-
sältyvät Norjassa lakiin (Lov om arbeider-
vern og arbeidsmiljø m.v. LOV 1977-02-04
nr 04). Siinä säädetään työturvallisuudesta ja
työelämän kysymyksistä laajemminkin, ku-
ten työajasta, irtisanomisesta, työsopimuk-
sesta, nuorista työntekijöistä sekä valvonnas-
ta. Lain tarkoituksena on varmistaa työnteki-
jöiden turvallisuus vahingollisilta fyysisiltä ja
psyykkisiltä vaikutuksilta turvallisuustekni-
sin, työhygienisin tai hyvinvointia tukevin
menetelmin ottaen huomioon yhteiskunnassa
tapahtuva tekninen ja sosiaalinen kehitys.

Lain tarkoituksena on turvata jokaiselle yk-
sittäiselle työntekijälle turvalliset työolosuh-
teet. Tarkoitus on, että työnantaja itse pystyi-
si ratkaisemaan työympäristöön liittyvät on-
gelmansa yhteistyössä työelämän järjestöjen
kanssa sekä viranomaisen valvonnan ja ohja-
uksen avulla. Lakia täydentävät sen nojalla
annetut joko kuninkaan tai asianomaisen vi-
ranomaisen (Arbeidstilsynet) antamat yksi-
tyiskohtaisemmat määräykset.

Laki soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen
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toimintaan, johon on otettu työntekijöitä. La-
kia ei kuitenkaan sovelleta merenkulkuun,
kalastukseen ja pyyntiin eikä sotilaalliseen
lentoliikenteeseen. Lain nojalla voidaan mää-
rätä, ettei sitä sovelleta luonnonvarojen tut-
kimis- ja hyödyntämistoimintaan merenpoh-
jasta, mannerjalustasta.

Poikkeuksia on mahdollista tehdä myös si-
viililentoliikennettä koskien. Lain sovelta-
misala voidaan puolestaan ulottaa koskemaan
maa- ja metsätaloutta, vaikkei kyseisessä
toiminnassa olisi palkattuja työntekijöitä, se-
kä kotityötä. Tarkempia säännöksiä on lisäksi
siitä, missä laajuudessa lakia sovelletaan
esimerkiksi oppilaisiin, asevelvollisiin, van-
keihin ja laitoksissa oleviin potilaisiin. Tek-
nisten laitteiden ja varusteiden valmistajan,
toimittajan ja maahantuojan velvoitteista sa-
moin kuin myrkyllisen tai muutoin terveydel-
le vaarallisen aineen valmistajan tai maahan-
tuojan velvoitteista on omat pykälänsä.

Lain mukaan työympäristön tulee olla
asianmukainen, kun tarkastellaan työnteki-
jöiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
sekä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä yksi-
tellen tai kokonaisuutena. Työpaikan tulee
olla turvallinen ottaen huomioon työntekijöi-
den turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Täl-
löin on erityisesti huolehdittava muun muas-
sa työtilojen ja kulkureittien työn laadun
edellyttämästä mitoituksesta ja kalustamises-
ta, valo-olosuhteista, turvallisesta ilmasta ja
ilmanvaihdosta, työtekijöitä kuormittavien
epäpuhtauksien, kuten pölyn, savun ja kaasu-
jen, torjumisesta, melun torjunnasta, putoa-
misvaarasta, palo- ja räjähdysvaaran sekä
muiden vastaavien vaaratilanteiden ehkäise-
misestä, henkilöstötiloista ja ensiapuväli-
neistä.

Työtilojen tulee olla sellaisia, että kumpi-
kin sukupuoli voi niissä työskennellä. Tekni-
set laitteet ja varusteet tulee olla varustettu
tarpeellisilla suojalaitteilla ja niitä tulee voida
käyttää aiheuttamatta epäsuotuisaa kuormi-
tusta, kuten melua, tärinää tai epämukavia
työasentoja. Jos toiminnassa käytetään myr-
kyllisiä tai terveydelle vaarallisia aineita, tu-
lee työ järjestää työntekijöiden kannalta tur-
vallisesti.

Teknologia, työjärjestelyt, työn toimeenpa-
no sekä työaika- ja palkkajärjestelmät tulee
järjestää siten, etteivät työntekijät altistu epä-

suotuisalle fyysiselle tai psyykkiselle kuor-
mitukselle. Työntekijöiden käyttöön on an-
nettava tarvittavat apuvälineet epäsuotuisan
fyysisen kuormituksen estämiseksi. Työn-
tekijää ei saa asettaa alttiiksi kiusaamiselle
tai muulle epäasialliselle käytökselle.

Laki koskee myös yksitoikkoisen työn vaa-
rojen torjuntaa ja työntekijän vaikutusmah-
dollisuuksia. Siinä on säännöksiä myös eri-
tyisen vaarallisen työn ohjeistamisesta, on-
nettomuussuunnitelmista ja henkilönsuojai-
mista.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työ
on suunniteltu ja järjestetty ja se myös suori-
tetaan lain säännösten mukaisesti. Työnanta-
jan on suunnitellessaan työtiloja tai työmene-
telmien muutoksia taikka hankkiessaan tek-
nisiä laitteita selvitettävä ja arvioitava, vas-
taako työympäristö lain vaatimuksia, ja ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työ-
ympäristöä, ryhdyttävä tarvittaviin toimiin ja
huolehdittava jatkuvasta työympäristön ja
työntekijöiden terveyden valvonnasta. Järjes-
tettäessä työtä on huomioitava yksittäisen
työntekijän edellytykset ja huolehdittava, että
työntekijät tuntevat työn vaaratekijät ja saa-
vat tarpeellisen opastuksen ja ohjauksen.

Työnantajan on huolehdittava myös siitä,
että harjoitetaan suunnitelmallista työsuojelu-
työtä, esimiesasemassa olevat ovat perehdy-
tetty tarpeellisessa määrin työsuojelukysy-
myksiin ja että työ suoritetaan terveyden ja
turvallisuuden kannalta asianmukaisella ta-
valla. Yhteisiä työpaikkoja koskee oma pykä-
länsä. Työntekijän velvoitteista on myös sää-
detty.

Laissa on lisäksi pykälät esimerkiksi työta-
paturmien ja työperäisten sairauksien rekiste-
röimisestä sekä ilmoittamisesta viranomaisil-
le samoin kuin yhteistyöelimistä, jotka vas-
taavat lähinnä Suomen työsuojeluvaltuutettua
ja työsuojelutoimikuntaa.

Tanska

Työturvallisuutta koskevat perussäännökset
sisältyvät Tanskassa työympäristön kysy-
myksiä laajemminkin käsittelevään lakiin
(Lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr.
784 af 11 oktober 1999). Laki on puitelain
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luonteinen ja sitä täydentävät työministerin
(Arbejdsministeren) tai asianomaisen viran-
omaisen (Arbejdstilsynet) antamat sitovat
määräykset. Merenkulusta, kalastuksesta, öl-
jynporaustoiminnasta sekä lentoliikenteestä
säädetään erikseen.

Työympäristölain tarkoituksena on luoda
turvallinen ja terveellinen työympäristö, joka
vastaa yhteiskunnan teknistä ja sosiaalista
kehitystä. Työpaikkojen tulisi itse voida rat-
kaista turvallisuus- ja terveellisyyskysymyk-
sensä työmarkkinajärjestöjen ohjauksella
samoin kuin asianomaisen viranomaisen oh-
jauksen ja valvonnan avulla.

Lakia sovelletaan kaikkeen työhön, jota
tehdään työnantajalle. Poikkeuksena on työ,
jota tehdään työnantajan kodissa, työ, jota
yksinomaan suorittavat työnantajan perheen-
jäsenet sekä tietty sotilaallinen työ. Laissa on
säädetty teknisten laitteiden sekä vaarallisten
aineiden valmistajia ja muita luovuttajia sekä
yhteisellä työmaalla toimivia rakennuttajia
koskevista velvoitteista.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että
työolosuhteet ovat turvallisuus- ja terveelli-
syysnäkökohdat huomioiden täysin asianmu-
kaiset. Työpaikan turvallisuus- ja terveelli-
syysolosuhteista tulee laatia kirjallinen työ-
paikka-arviointi, jolloin otetaan huomioon
työn laatu, sovellettavat työmetodit ja –
prosessit, työpaikan koko sekä organisointi.
Arvioinnin tulee olla työpaikalla johdon ja
työntekijöiden sekä valvovan viranomaisen
saatavilla. Se on uusittava, jos toiminnassa
tai työmenetelmissä tapahtuu merkittäviä
muutoksia, kuitenkin viimeistään joka kol-
mas vuosi.

Työnantajan on valvottava, että työ tehdään
turvallisesti. Työntekijöille on annettava tie-
dot heidän työhönsä liittyvistä tapaturman tai
sairastumisen vaarasta sekä tarpeellinen ope-
tus ja ohjaus. Työntekijöiden velvollisuuksis-
ta on omat pykälänsä.

Työ on suunniteltava, organisoitava ja to-
teutettava sen turvallisuus ja terveellisyys
huomioiden. Samoin työpaikan tulee olla jär-
jestetty turvalliseksi ja terveelliseksi. Hyväk-
syttyjä asiaan liittyviä normeja tai standarde-
ja on noudatettava. Tanskan laissa ei ole tar-
kempia säännöksiä, mitä työn tai työpaikan
turvallisuus ja terveellisyys sisältää. Tarkem-
pia säännöksiä voidaan lain nojalla antaa

työhön, työmetodeihin ja –prosesseihin liit-
tyen esimerkiksi putoamisvaarasta, tärinästä,
melusta, säteilystä, räjähdys- tai palovaaras-
ta, ilman epäpuhtauksista, vaarallisista työ-
asennoista ja -liikkeistä sekä kuormituksesta.
Edelleen tarkempia säännöksiä voidaan antaa
työtiloista, lattioista, seinistä, katoista, valais-
tuksesta, lämpötilasta, ilmanvaihdosta, henki-
löstötiloista ja kulkureiteistä.

Tanskassa on vuonna 2000 annettu laki
yleisestä työympäristömaksusta ja laki työ-
ympäristösertifikaatista. Tämän lainsäädän-
nön arviointi on vireillä.

Belgia

Belgiassa työn turvallisuutta ja terveelli-
syyttä säätelevä peruslaki on nimeltään Loi
relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail (4 août 1996, M.B.
18-9-1996). Laki on puitelain tyyppinen eikä
se sisällä esimerkiksi aineellisia säännöksiä
työpaikalle tai työlle asetettavista turvalli-
suus- ja terveellisyysvaatimuksista.

Lain nojalla säädetään työntekijöiden hy-
vinvointiin liittyvistä asioista työn suoritta-
misen aikana. Säädökset voivat koskea esi-
merkiksi työn turvallisuutta, työntekijöiden
terveyden suojelua työssä, työn psyko-
sosiaalista kuormitusta, ergonomiaa ja työ-
hygieniaa. Tarkempia säädöksiä annettaessa
voidaan huomioida erityisiä tekijöitä, kuten
pienten ja keskisuurten yritysten asema sekä
armeijan, poliisin ja pelastustoimen tehtävien
laatu. Lain täytäntöönpanosäännökset ovat
muodostaneet kokoelman (Le Règlement
Général pour la Protection du Travail, le
RGPT), joka on kuitenkin korvautumassa
hyvinvointia työssä koskevalla säädösko-
koelmalla (Le Code sur le bien-être au tra-
vail). Se koostuu lähinnä direktiivien määrä-
ysten kansallisista täytäntöönpanosäädök-
sistä.

Lakia sovelletaan työnantajiin ja työnteki-
jöihin. Työntekijöihin rinnastetaan esimer-
kiksi henkilöt, jotka muun kuin työsopimuk-
sen perusteella suorittavat työtä toisen henki-
lön määräysvallassa, samoin kuin henkilöt,
jotka ovat erilaiseen koulutukseen liittyvässä
työharjoittelussa, oppisopimuskoulutuksessa
tai muussa vastaavassa. Lähtökohtaisesti la-
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kia ei sovelleta kotiapulaisten tai muun työn-
antajan kotona tekemään työhön.

Työnantajan on lain mukaan ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin edistääkseen
työntekijöiden hyvinvointia työssä. Tässä
tarkoituksessa työnantajan on noudatettava
esimerkiksi seuraavia yleisiä periaatteita: väl-
tettävä vaaroja; arvioitava riskejä, joita ei
voida välttää; torjuttava vaarat niiden synty-
vaiheessa; korvattava vaaratekijät vaaratto-
milla tai vähemmän vaarallisilla; mukautet-
tava työ yksilön mukaan huomioiden työpis-
te, työvälineiden ja työ- ja valmistusmetodien
valinta sekä pyrkien vähentämään yksitoik-
koisen työn ja pakkotahtisen työn terveys-
vaaroja; rajoitettava vaaroja tekniikan kehi-
tys huomioon ottaen; huolehdittava työnteki-
jöiden hyvinvointia työssä koskevan politii-
kan, johon sisältyy tekniikka, työn organi-
sointi, työelämän ehdot, sosiaaliset suhteet ja
työtä ympäröivät tekijät, suunnittelusta ja jär-
jestämisestä; informoitava työntekijöitä työn
vaaroista sekä annettava työntekijöille tarvit-
tavaa opastusta ja koulutusta.

Työntekijän on puolestaan esimerkiksi
mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava
koulutuksensa ja työnantajalta saamiensa oh-
jeiden mukaisesti omasta ja muiden turvalli-
suudesta, käytettävä oikein koneita, aineita,
laitteita ja henkilönsuojaimia sekä ilmoitetta-
va havaitsemastaan vakavasta turvallisuuden
tai terveyden vaarasta.

Laissa on säädetty lisäksi osapuolten vel-
voitteista yhteisellä työpaikalla ja laajemmin
väliaikaisilla ja liikkuvilla rakennustyömailla
sekä työsuojelutyön organisoimisesta työpai-
kalla. Siinä on myös säädetty vuokratyön
kaltaisesta tilanteesta eli velvoitteiden jakau-
tumisesta, kun työnantajan tiloissa työskente-
lee ulkopuolisen yrityksen työntekijöitä tai
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Koneiden,
laitteiden ja suojalaitteiden sekä vaarallisten
aineiden ja tuotteiden markkinoille saattami-
sesta sekä osapuolten velvoitteista näissä ta-
pauksissa on erilliset lakinsa.

Alankomaat

Alankomaissa on tullut voimaan loppuvuo-
desta 1999 uusi työoloja käsittelevä laki (Ar-
beidsomstandighedenwet 1998, nr. 184 van

18 maart 1999). Lakia sovelletaan lähtökoh-
taisesti työnantajaan ja työntekijään, mutta
sen soveltamisalaa on laajennettu koskemaan
esimerkiksi oppilaiden opintojen yhteydessä
tekemää työtä.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia
työoloja koskevan politiikan toimeenpanosta.
Tähän sisältyy ensinnäkin työn organisoimi-
nen siten, ettei se vaikuta epäsuotuisasti
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyy-
teen. Lisäksi esimerkiksi vaaroja työntekijöi-
den turvallisuudelle ja terveydelle tulee tor-
jua tai rajoittaa niiden syntyvaiheessa; jos
näin ei voida tehdä, tulee ryhtyä muihin
asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tällöin ylei-
sesti vaikuttaville suojelutoimille tulee antaa
etusija verrattuna yksilöllisiin toimenpiteisiin
nähden. Viime kädessä tulee antaa työnteki-
jöiden käyttöön henkilönsuojaimia.

Työnantajan on myös huolehdittava, että
työpaikka, työmetodit, työssä käytettävä väli-
neet ja työn sisältö voidaan sopeuttaa työn-
tekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien
mukaan. Yksitoikkoista ja toistotyötä tulee
välttää niin paljon kuin mahdollista. Jos täl-
laista työtä ei voida välttää kokonaan tai riit-
tävästi, tulee työtä säännöllisesti voida vaih-
della muun tyyppiseen työhön tai pitää
taukoja.

Edellä mainittujen toimenpiteiden täytän-
töön panemiseksi työnantajan on varmistet-
tava, että työnantajalle toimivien henkilöiden
toimivallat ja vastuut ovat asianmukaisesti
jaettu ottaen huomioon työntekijöiden päte-
vyys. Työnantajan on säännöllisesti vertailta-
va valittua politiikkaansa siitä saatuihin käy-
tännön kokemuksiin. Työoloja koskevaan
työnantajan toimeenpanemaan politiikkaan
tulee sisällyttää myös työntekijöiden suojaa-
minen seksuaaliselta häirinnältä sekä aggres-
siolta ja väkivallalta.

Huolehtiessaan työoloja koskevan politii-
kan järjestämisestä, työnantajan on laadittava
kirjallinen selvitys ja arviointi työntekijöiden
työhön liittyvistä vaaroista. Osan tätä selvi-
tystä ja arviointia muodostaa toimenpide-
suunnitelma, joka tulee laatia vuosittain. Siitä
tulee näkyä myös, koska toimenpiteet aiotaan
tehdä. Vuosittaisesta raportista tulee neuvo-
tella työntekijöiden edustajien kanssa.

Työnantajan on myös varmistettava, että
työntekijät ovat kunnolla informoitu työstään
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ja siihen liittyvistä vaaroista sekä niistä toi-
menpiteistä, joiden tarkoituksena on ehkäistä
ja rajoittaa vaaroja. Samoin työnantajan on
varmistuttava, että työntekijät ovat tietoisia
henkilönsuojainten ja suojalaitteiden tarkoi-
tuksesta, toiminnasta ja niiden käytöstä. Oh-
jeiden ja määräysten noudattamista ja henki-
lönsuojainten oikeaa käyttöä on valvottava.

Lain perusteella voidaan säätää tarkemmin
työntekijöiden työolosuhteita koskevista teki-
jöistä. Näitä ovat esimerkiksi työolojen jär-
jestäminen, työn organisointi, työpaikalle
asetettavat vaatimukset, vaaralliset aineet ja
biologiset tekijät, fyysinen kuormitus, fysi-
kaaliset tekijät, työssä käytettävät laitteet ja
välineet, henkilönsuojaimet sekä työpaikalla
käytettävät turvallisuuden ja terveyden val-
vontajärjestelmät. Lain nojalla voidaan sää-
tää myös erilaisista kielloista esimerkiksi
suorittaa terveydelle ja turvallisuudelle eri-
tyisen vaarallista työtä, soveltamisalaa kos-
kevista ehdoista esimerkiksi armeijan, kai-
vostyön tai laitoksessa olevan tekemän työn
osalta, terveydelle tai turvallisuudelle erityi-
sen vaarallista työtä koskevien säännösten
soveltamisen laajentamisesta itsenäisiin am-
matinharjoittajiin taikka muiden kuin työnan-
tajien velvoitteista.

Laissa on säädetty myös esimerkiksi vaa-
rallisiin aineisiin liittyvien vakavien onnet-
tomuuksien ehkäisemisestä ja rajoittamisesta,
onnettomuuksista ja ammattitaudeista ilmoit-
tamisesta, työntekijän velvoitteista, yhteis-
työstä työnantajan ja työntekijöiden välillä,
asiantuntija-avusta, terveystarkastuksista, yh-
teisistä työpaikoista, valvonnasta ja valvovi-
en viranomaisten toimivallasta sekä rangais-
tuksista.

Itävalta

Perusvaatimukset terveyden ja turvallisuu-
den suojelulle työpaikoilla sisältyvät Itäval-
lassa lakiin ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
(AschG), joka on tullut voimaan vuonna
1995. Lailla on täytäntöönpantu työturvalli-
suuden alaan kuuluvien direktiivien säännök-
siä, ennen kaikkea puitedirektiivin säännök-
siä. Laki on puitelain luonteinen, ja tarkem-
pia säännöksiä eri kysymyksistä säädetään
alemmanasteisissa säädöksissä.

Lakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen
työntekijän tekemään työhön. Poikkeuksena
tästä laki ei koske esimerkiksi kaikkia val-
tion, kuntien tai kuntainliittojen palvelukses-
sa olevia, maa- ja metsätaloudessa työskente-
leviä, kotiavustajia ja -apulaisia eikä kotityö-
tä. Laissa on periaatteet työperäisten vaarojen
ehkäisemisestä, terveyden ja turvallisuuden
suojelemisesta, vaaratekijöiden torjumisesta,
tiedottamisesta, opetuksesta sekä työntekijöi-
den kuulemisesta ja osallistumisesta. Laki
lähtee siitä, että työnantajan velvollisuutena
on tunnistaa ja arvioida riskit työntekijöiden
terveydelle ja turvallisuudelle. Riskianalyy-
sin pohjalta työnantajan on ryhdyttävä ehkäi-
seviin toimenpiteisiin, valvottava niitä ja mu-
kautettava toimenpiteitä tarvittaessa esi-
merkiksi tapaturman seurauksena tai työme-
netelmien muuttuessa. Työnantajan on myös
pyrittävä parantamaan työolosuhteita. Työn-
antaja voi käyttää apunaan ammattihenki-
löitä.

Laissa on määritelty työpaikan rakenteita ja
varusteita koskevat vaatimukset, jotka on
huomioitava tuotantolaitosta ja muuta työ-
paikkaa suunniteltaessa tai perustettaessa.
Työprosessia ja työpaikkaa koskevaan lu-
kuun sisältyvät yleisten periaatteiden lisäksi
säännökset esimerkiksi taakkojen käsittelys-
tä, melusta ja muista fysikaalisista tekijöistä,
kuormituksesta, näyttöpäätetyöstä sekä hen-
kilönsuojaimista ja työvaatetuksesta. Työn-
antajalle on asetettu myös velvollisuuksia
työvälineiden valinnan, käytön, tarkastami-
sen ja huollon suhteen. Vaarallisia aineita
koskevat perussäännökset, esimerkiksi vaa-
rallisten aineiden määritelmästä ja luokituk-
sesta, aineiden korvaamisesta vähemmän
vaarallisella ja käyttökielloista, vaarojen
torjumisesta, pakkauksista ja varastoinnista,
raja-arvoista ja altistuneiden työntekijöiden
luetteloinnista, ovat laissa.

Laissa on säädetty myös työntekijöiden
terveyden seuraamisesta (työterveyshuolto),
ehkäisevän työturvallisuustoiminnan järjes-
tämisestä työpaikalla, mikä sisältää työnteki-
jöille suunnattua turvallisuusteknistä ja työ-
lääketieteellistä opastusta, sekä viranomaisis-
ta ja niiden toimivallasta.

Esimerkiksi kiusaamista ja seksuaalista
häirintää koskevat säännökset eivät ole tässä
laissa, vaan ne ovat osa työsuhdelainsäädän-
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töä. Seksuaalisesta häirinnästä säädetään en-
nen kaikkea laissa tasa-arvoisesta kohtelusta
työpaikoilla.

2.4. Nykytilan arviointi

Työturvallisuuslaki on tavoitteiltaan alun
perin tapaturmantorjuntaan ja teollisuusym-
päristöön suuntautunut laki. Se ei asia-
sisällöltään ja painotuksiltaan kaikilta osin
enää vastaa nykyaikaisen työsuojelun käsitet-
tä, johon katsotaan kuuluvaksi tapaturman-
torjuntaa ja ammattitautien ehkäisyä laajem-
min hyvä työympäristö. Hyvä työympäristö
käsittää työturvallisuuden ja -terveyden li-
säksi myös henkisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin.

Nykyinen laki ei myöskään ilmennä riittä-
vän selvästi nykyaikaista turvallisuusajatte-
lua ja sille ominaista turvallisuuskulttuuria ja
työturvallisuuden järjestelmällistä hallintaa
sekä työolosuhteiden jatkuvan parantamisen
periaatetta. Työturvallisuuslaissa on tähän
suuntaan viittaavia piirteitä, mutta ne eivät
tule kovin selvästi esille.

Lakiin eri aikoina tehdyt lukuisat muutok-
set poikkeavat varsin paljon sanonnaltaan ja
tyyliltään toisistaan. Tämä on aiheuttanut
laissa tiettyä sisäistä epätasapainoa. Lain pe-
rusrakenteeseen osittaisuudistuksilla ei ole
puututtu riittävästi.

Laissa on yleisten säännösten ohella myös
varsin yksityiskohtaisia säännöksiä. Eräissä
kohdin laissa olevat säännökset ovat jopa yk-
sityiskohtaisempia kuin sitä täydentävissä
valtioneuvoston päätöksissä. Eräissä asioissa
valtioneuvoston päätöksistä on käytännössä
tullut ensisijaisia oikeusohjeita ja laki on jää-
nyt taustalle. Lain yksityiskohtaisuus on jopa
uusien osittaisuudistusten seurauksena pi-
kemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt.

Lainsäädännön rakenteellinen toimivuus
paranisi, jos työturvallisuuslaki sisältäisi eri
osapuolten perusvelvoitteet ja niiden pääsi-
sällön sekä muut periaatteellisesti tärkeät asi-
at, jotka edellyttävät lain tasoista sääntelyä.
Täydentävät säännökset annettaisiin pääsään-
töisesti valtioneuvoston asetuksina. Ministe-
riön antama asetus olisi poikkeuksellinen
säädöstaso ja voisi tulla kysymykseen vain
teknisten yksityiskohtien osalta.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Esityksen tavoitteet ja keinot
niiden saavuttamiseksi

Työturvallisuuslaki on yksi työelämän pe-
ruslaeista. Se kattaa lähes kaikki työnteon
muodot. Lakia on sovellettava niin yksityi-
sellä kuin julkisellakin sektorilla sekä suuril-
la ja pienillä työpaikoilla. Tästä syystä sään-
nösten on oltava yleispäteviä, ja samalla sel-
keitä, täsmällisiä ja helppolukuisia.

Tavoitteena on, että lain sisältö selviää jo-
kaiselle sitä soveltavalle suoraan säännös-
teksteistä, joten säädöstekstissä pyritään vält-
tämään ammattitermejä. Lakiehdotuksen jä-
sentelyssä on pyritty mahdollisimman suu-
reen johdonmukaisuuteen. Näin on tarkoitus
helpottaa säännösten soveltamista ja lisää oi-
keusvarmuutta ja ennakoitavuutta. Tavoittee-
na on myös nykyaikaistaa säädöstekstien il-
maisuja.

Lakiehdotuksen valmistelussa on otettu
huomioon asiaan vaikuttavat Suomea sitovat
kansainväliset velvoitteet. Ehdotettavat sään-
nökset on laadittu siten, että työturvallisuutta
säätelevien direktiivien vaatimukset tulevat
täytetyiksi.

Lain soveltamisalaa koskevien säännösten
tavoitteena on siirtää sääntely yksinomaan
lain tasolle ja luopua nykyisestä sovelta-
misasetuksesta. Ehdotuksessa saatetaan sään-
tely säädöstason ja lainsäädäntövallan siirtä-
misen osalta Suomen perustuslakia vastaa-
vaksi.

Lakiehdotuksella pyritään myös selkeyttä-
mään ja yksinkertaistamaan säännöstöä sekä
saattamaan se samalla nykyistä paremmin
vastaamaan muuttuneita ja jatkuvasti muut-
tuvia työnteko- ja koulutusmuotoja.

3.2. Keskeiset ehdotukset

Lakiehdotus poikkeaa sangen oleellisesti
voimassa olevasta työturvallisuuslaista. Erot
voimassa olevaan työturvallisuuslakiin näky-
vät paitsi lain jäsentelyssä ja nykyaikaisem-
massa ja selkeämmässä kirjoitustavassa,
myös uusia työsuojeluongelmia koskevissa
säännöksissä.
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Lain alkuun ehdotetaan lisättäväksi lain
soveltamista ohjaava ja lain tavoitteen ja tar-
koituksen kiteyttävä tavoitesäännös.

Lain soveltamisalaa koskevat pykälät ehdo-
tetaan sisällytettäväksi kaikilta osiltaan lakiin
ilman erillistä soveltamisasetusta.

Kodissa tehtävän työn osalta lähtökohtana
olisi, että kodissa tai muissa siihen rinnastet-
tavissa olosuhteissa tehtävä työ tulisi pääosin
lain soveltamisalaan. Eräitä työnantajan vel-
voitteita ei kuitenkaan voi vaatia täysimää-
räisesti noudatettavaksi työntekijän kotona
tai kolmannen henkilön kodissa tehtävässä
työssä. Voimassa oleva lähisukulaisten työtä
koskeva poikkeus ehdotetaan poistettavaksi.

Tavanomainen harrastustoiminta ja ammat-
tiurheileminen jäisivät lain ulkopuolelle. So-
pimuspalokuntaan vapaaehtoisesti osallistu-
van henkilön työ kuitenkin olisi mukana.
Vapaaehtoistyö, jota tehdään työpaikalla,
kuuluisi myös lain soveltamisalaan eräin
edellytyksin.

Lain soveltamisen ulkopuolelle jäisi itse-
näisen työnsuorittajan työ pääsääntöisesti. It-
senäisen työnsuorittajan työ olisi kuitenkin
lain velvoitteiden alainen silloin, kun hän
työskentelee yhteisellä työpaikalla ja hänen
työnsä voi vaikuttaa siellä olevien työnteki-
jöitten turvallisuuteen.

Yhteisellä työpaikalla on toimijoiden vel-
voitteita ehdotettu täsmennettäväksi ja sel-
keytettäväksi. Yhteisen työpaikan säännökset
tulisivat sovellettavaksi toimialasta riippu-
matta kaikilla yhteisillä työpaikoilla. Nykyi-
sen lain 43 a § koskee yhteistä työpaikkaa
rakennusalalla. Lisäksi laissa olisi säännös
teollisuus- ja liikehallissa tai vastaavassa ti-
lassa toimivien eri työnantajien yhteistoi-
minnasta.

Työnantajan yleisenä velvoitteena olisi
huolehtia tarpeellisin toimenpitein työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Tällöin tulisi ottaa huomioon työolosuhteisiin
ja muuhun työympäristöön samoin kuin
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin
liittyvät seikat. Työnantajan yleistä huoleh-
timisvelvoitetta rajaavina tekijöinä otettaisiin
huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamat-
tomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi
vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat,
joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huoli-
matta kaikista aiheellisista varotoimista.

Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden to-
teutumisen osalta lain keskeinen tavoite on
kiinnittää huomiota järjestelmälliseen ja jat-
kuvaan työympäristön ja työolosuhteiden ar-
viointiin ja parantamiseen. Työturvallisuu-
den kannalta lähtökohta on se, että työnanta-
jan tulee olla tietoinen työpaikan ja harjoit-
tamansa toiminnan haitta- ja vaaratekijöistä.
Tämä koskee sekä fyysisiä että henkisiä
haitta- ja vaaratekijöitä. Tässä tarkoituksessa
ehdotus sisältää säännökset työympäristön,
työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden
jatkuvasta tarkkailusta sekä työpaikan haitta-
ja vaaratekijöiden tunnistamisesta, niiden
poistamisesta ja merkityksen arvioimisesta.

Työpaikan haittojen ja vaarojen selvittämi-
nen ja tunnistaminen olisi tehtävä tarvittaessa
ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen. Tä-
mä arviointi ja selvitys, joka työnantajalla
olisi oltava hallussaan, olisi olosuhteiden
olennaisesti muuttuessa tarkistettava ja pidet-
tävä ajan tasalla. Kokonaisvaltaiseen työpai-
kan turvallisuuden hallintaan, jota koskevat
säännökset on koottu esityksen 2 lukuun,
kuuluu lisäksi työsuojelun toimintaohjelma,
työpaikan ja työn suunnittelu sekä työnteki-
jälle annettava opetus ja ohjaus. Siihen liittyy
myös yhteistoiminta, joka sisältyy esityksen
3 lukuun. Työpaikan työsuojeluyhteistoimin-
nasta säädetään tarkemmin muualla lainsää-
dännössä.

Työntekijän velvollisuuksia koskevat sään-
nökset on esitetty yhtenäisesti 4 luvussa.
Työntekijän tulisi noudattaa työnantajan toi-
mivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja
ohjeita sekä muutenkin noudattaa työnsä ja
työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden
ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa
järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja
varovaisuutta. Työntekijän olisi myös käytet-
tävissään olevin keinoin huolehdittava niin
omasta kuin muidenkin työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän tu-
lisi myös välttää muihin työntekijöihin koh-
distuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Työpaikalla esiintyviä haitta- ja vaara-
tekijöitä ja niitä koskevat torjuntatoimen-
piteet on koottu 5 lukuun, jossa ne on käsitel-
ty aihepiireittäin. Ehdotuksessa kiinnitetään
huomiota työn kuormitustekijöihin ja niiden
haittojen vähentämiseen, ergonomiaan ja
näyttöpäätetyöhön. Väkivallan uhkan torju-
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misesta samoin kuin yksintyöskentelyn vaa-
rojen torjunnasta olisi säännös laissa. Niin
ikään säädettäisiin, että työnantaja, joka on
saanut tiedon työntekijään kohdistuvasta häi-
rinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta,
on ryhdyttävä käytettävissään oleviin toimiin
epäkohdan poistamiseksi.

Työpaikan haitta- ja vaaratekijöinä tulisi li-
säksi säänneltäväksi työpaikan ja työympä-
ristön rakenteellinen turvallisuus sekä ke-
mialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät ja
koneiden ja työvälineiden turvallisuus. Useat
tässä tarkoitetut tekijät on yksityiskohtaisesti
säännelty valtioneuvoston päätöksillä ja ase-
tuksilla.

Lakiehdotuksessa on myös säännökset
muiden työn turvallisuuteen vaikuttavien
henkilöiden velvoitteista. Tällaisia ovat ko-
neiden ja laitteiden valmistaja ja maahantuo-
ja sekä asentaja, suunnittelija, eräiden konei-
den käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen
suorittaja, tavaroiden lähettäjä, kiinteistön
omistaja ja sataman tai aluksen haltija.

Ehdotuksessa on myös rangaistussäännös.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Työoloilla on suuri merkitys kansalaisten
hyvinvoinnin ja myös kansantalouden kan-
nalta. Puutteellisten työolojen aiheuttamien
menetysten on arvioitu olevan jopa 3 % brut-
tokansantuotteesta. Tällöin arvioon sisältyvät
työn aiheuttamien sairauksien ja työkyvyttö-
myyseläkkeiden työpanosmenetykset ja sai-
raanhoitokulut. Välillisiä vaikutuksia ei ole
pyritty arvioimaan.

Työympäristön ja työolojen turvallisen ta-
son ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat
työnantajilta panostusta ja aiheuttavat näin
ollen myös kustannuksia. Toimenpiteiltä ei
voi eikä pidä edellyttää kannattavuutta yri-
tystaloudellisessa mielessä. Usein yksittäiset
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta edis-
tävät toimet eivät ole puhtaasti yritystalou-
dellisesti kannattavia. Lainsäädännön vaati-
musten toteuttamiseksi tarvittavat panostuk-
set ovat välttämättömiä tuotantokustannuksia
muiden tuotantokustannusten rinnalla. Niin
tutkimukset kuin käytäntökin ovat kuitenkin
osoittaneet, että oikein toteutetut työsuojelu-

toimenpiteet ovat usein taloudellisesti kan-
nattavia. Erityisesti tämä koskee ergonomi-
aan ja järjestykseen liittyviä parannuksia se-
kä henkistä hyvinvointia.

Hyvän työympäristön taloudellinen merki-
tys on alkanut ilmetä myös siten että, hyvät
työolot ja henkilöstöstä huolehtiminen tuke-
vat yritysten ja muiden organisaatioiden jul-
kista kuvaa. Aiempaa useammin myös yri-
tykset ja muut organisaatiot edellyttävät ali-
hankkijoiltaan korkeaa työolojen tasoa. Vas-
taisuudessa oletetaan myös kilpailun työnte-
kijöistä kiihtyvän. Hyvistä työoloista on tu-
lossa entistä tärkeämpi kilpailutekijä.

Esitys ei sisällä suoranaisesti sellaisia uusia
velvoitteita, jotka edellyttäisivät työnantajina
olevilta yrityksiltä ja julkisyhteisöiltä nykyi-
seen lakiin verrattuna uusia investointitarpei-
ta tai muita suoranaisia kustannuksia.

Ehdotettavan lain painopisteen on ajateltu
olevan nykyistä selkeämmin työnantajan
omaan toimintaan perustuvassa turvallisuu-
den hallinnassa. Uuden turvallisuuslähtökoh-
dan omaksuminen saattaa joidenkin
työnantajien kohdalla merkitä muutosta
nykytilaan, eikä muutos käytännössä välttä-
mättä tapahdu kovin nopeasti. Useiden
työnantajien kohdalla turvallisuuden hallinta-
ajattelu on jo nykyisin käytössä oleva
lähtökohta, jolloin esitys ei aiheuta olennaisia
muutoksia näillä työpaikoilla.

Turvallisuuden hallinnan lähtökohta on se,
että työnantajan tulee olla selvillä työpaikan
vaaratekijöistä. Tästä syystä työnantajan tuli-
si ehdotuksen mukaan, jos omassa organisaa-
tiossa ei ole riittävää asiantuntemusta, tur-
vautua ulkopuoliseen asiantuntija-apuun vaa-
rojen tunnistamiseksi ja selvittämiseksi. Eri-
tyisesti pienyrityksien kohdalla tämä voi
merkitä välittömiä kustannuksia. Lakisäätei-
sen työterveyshuollon asiantuntijat ovat kui-
tenkin tukemassa työnantajia näissä kysy-
myksissä, mikä jossain määrin vähentää kus-
tannuksia.

Koska työpaikat ovat hyvinkin erilaisia ja
käytössä on toisistaan poikkeavia menettely-
tapaoja, ja koska vaadittavat toimenpiteet
ovat työnantajan päätettävissä, ei edellä sa-
nottujen seikkojen taloudellisia vaikutuksia
yksittäistapauksissa ole mahdollista yksiselit-
teisesti arvioida. Joka tapauksessa lakiehdo-
tuksen kustannusvaikutukset työnantajille tu-
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levat jäämään vähäisiksi.
Eräät säännökset, kuten väkivallan uhkaa ja

yksintyöskentelyä koskevat, voivat joissakin
yksittäistapauksissa, esimerkiksi vaadittavien
turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden sekä
yhteydenpidon järjestämisen osalta aiheuttaa
investointitarpeita työpaikoilla. Kustannukset
jäänevät kuitenkin melko vähäisiksi, huo-
mioon ottaen myös sen, että kyseessä olevilla
työpaikoilla järjestelyjen pitäisi olla ny-
kyisenkin lain mukaan olemassa, vaikka siitä
ei nimenomaista pykälää olekaan.

4.2. Organisaatio- ja henkilöstö-
vaikutukset

Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on val-
voa ehdotettavan työturvallisuuslain noudat-
tamista työpaikoilla. Vaikka lakiehdotus
merkitsee työturvallisuuslain kokonaisuudis-
tusta, siitä ei johdu työsuojeluviranomaisille
uusia tehtäviä, joista aiheutuisi organisaatio-
tai henkilöstövaikutuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelu-
piirien resurssityöryhmä (STM Työryhmä-
muistioita 2001:26) on selvittänyt työsuoje-
lun piirihallinnon resurssien nykytilaa, niiden
suuntaamista ja hallinnollisia järjestelyitä.

Työryhmä ei ole esittänyt henkilöstön li-
säämistä, vaan todennut, että lainsäädännön
ja työelämän muutosten työsuojelupiireille
tuomat uudet tehtävät kyetään hoitamaan eri-
laisten kehittämis- ja tehostamistoimenpitei-
den avulla. Lakiehdotuksesta ei johdu muu-
toksia tähän arvioon. Esityksellä ei näin ollen
ole organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia.

4.3. Ympäristövaikutukset

Työsuojelulainsäädäntö ei koske ympäris-
tönsuojelua, joskin näillä asioilla on tiettyjä
liittymiä toisiinsa. Ehdotusta valmistelleessa
työturvallisuuslakitoimikunnassa ei käsitelty
liittymiä ympäristönsuojeluun. Osittain tämä
johtui siitä, että työsuojelun ja ympäristön-
suojelun liittymäkohtia on perusteellisesti
selvitetty työ- ja ympäristönsuojelun kehit-
tämiskomitean mietinnössä (komiteanmie-
tintö 1992:11). Lakiehdotuksessa ei ole mi-
tään sellaista, joka aiheuttaisi muutosta nyky-
tilanteeseen. Näin ollen esityksellä ei ole ny-
kytilaan verrattuna ympäristövaikutuksia.

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Lakiehdotuksessa ei suoranaisesti säädetä
syrjintäkiellosta eikä työnantajan velvolli-
suudesta kohdella työntekijöitään tasapuoli-
sesti. Nämä velvollisuudet on säädetty työ-
sopimuslaissa. Työnantajan toimenpiteiden
edellytetään kuitenkin kohdistuvan tasapuoli-
sesti kaikkiin työpaikan työntekijöihin. Eh-
dotus edellyttää lisäksi erityisen huomion
kiinnittämistä työntekijän henkilökohtaisiin
edellytyksiin, kuten työntekijän ikään ja su-
kupuoleen.

Ehdotuksen mukaan työympäristön suun-
nittelun yhteydessä on otettava huomioon
tarvittaessa vammaiset ja muut työntekijät,
joiden työn tekeminen ja terveyden ja turval-
lisuuden varmistaminen työssä muutoin edel-
lyttävät erityisiä toimenpiteitä.

Näin ollen tulisi työntekijöiden ikä, kuten
nuoret tai ikääntyneet työntekijät, taikka
työntekijän vammaisuus ottaa huomioon
työnantajalta vaadittavissa toimenpiteissä.

4.5. Vaikutus miesten ja naisten asemaan

Ehdotuksella pyritään parantamaan ja ke-
hittämään työturvallisuutta työpaikoilla ja
selkiinnyttämään sen lainsäädännöllistä pe-
rustaa. Lain säännökset suojaisivat työnteki-
jöitä ja viranhaltijoita saamasta työssään hait-
taa tai vaaraa terveydelleen. Tässä suhteessa
ne olisivat sukupuolivaikutusten osalta neut-
raaleja. Ainoastaan lakiehdotuksen 48 §:n
säännöstä lepohuoneen varaamisesta raskaa-
na oleville naisille tai imettäville äideille voi-
taisiin pitää naisia erityisesti suojaavana,
mutta käytännössä säännöksen merkitys lie-
nee hyvin vähäinen laajojen perhevapaaoike-
uksien vuoksi.

Työturvallisuuslakitoimikunnan mietinnös-
sä on tarkemmin kuvattu, miten Suomen
työmarkkinat ovat sukupuolen perusteella
voimakkaasti jakautuneet. Tästä johtuen
miesten ja naisten työt ja työolot poikkeavat
toisistaan. Kaikkia työpaikkoja koskevan
lainsäädännön sisällön muutokset vaikuttavat
siten väistämättä eri tavalla miehiin ja nai-
siin. Naisten korkea työelämään osallistu-
misaste korostaa muutoksien merkitystä.

1990-luvulla keskimäärin 71 % tapaturmis-
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ta sattui miehille. Korvatuista ammattitauti-
tapauksista 1990-luvun jälkipuoliskolla mies-
ten osuus oli kaksi kolmasosaa. Rasitusvam-
mojen osalta miesten osuus oli 60 %. Nais-
valtaisilla aloilla ja töissä, kuten tavanomai-
nen toimistotyö, kassa- tai päätetyöskentely
tai tavanomainen siivoojan tai ompelijan työ,
ehdotuksen vaikutukset saattavat olla myön-
teisiä, vaikkakaan näissä töissä esiin tulleet
tuki- ja liikuntaelinten vaivat eivät aina ole
täyttäneet korvattavuuden kriteerejä eivätkä
siten näy yllä mainituissa tilastoluvuissa.

Työuupumuksen esiintyminen on koko vä-
estössä naisilla hieman yleisempää kuin mie-
hille. Jos työtehtävät ovat selkeästi sukupuo-
len mukaan kahtiajakautuneet, miesten ja
naisten välillä on eroja ja naisilla on enem-
män erityisesti väsymysoireistona korostuvaa
työuupumusta kuin miehillä. Väkivallan tai
sen uhan kohteeksi oli vuoden 1999 aikana
joutunut 4 % miehistä ja 6 % naisista. Ter-
veys- ja sosiaalialan, joka on hyvin voimak-
kaasti naisvaltaista, työssä väkivallan uhan
kohteeksi oli joutunut 15 % työssä olleista.

Jo lakiesityksen eräs keskeinen lähtökohta,
työn vaarojen selvittäminen, merkitsisi sel-
keästi laaja-alaisempaa näkökulmaa työsuo-
jeluun kuin voimassa olevan lain tapaturma-
painotteinen lähestymismalli. Työnantajan
tulisi riittävän järjestelmällisesti selvittää ja
tunnistaa työstä ja työympäristöstä työnteki-
jälle aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Tällai-
nen laaja-alainen selvittäminen toisi huolelli-
sesti tehtynä esille työpaikan todelliset haitta-
ja vaaratekijät kuten 10 §:n perusteluissa on
tarkemmin selvitetty. Samalla parannustoi-
menpiteet voisivat suuntautua laajemmin eri-
laisiin työsuojeluongelmiin kuin pelkästään
tapaturmien tai korvattavien ammattitautien
torjuntaan.

Yleisellä tasolla arvioitaessa ehdotetut
säännökset vaikuttavat enemmän palvelu- ja
hallintotoimialoille kuin teollisuuden toimi-
aloille. Palvelu- ja hallintotoimialoilla nais-
ten osuus työvoimasta on selkeästi teollisuut-
ta suurempi.

Ehdotuksen 24 §:n säännökset työpisteen
ergonomiasta, työasennoista ja työliikkeistä
pyrkisivät vaikuttamaan rasitusvammoja vä-
hentävästi. Säännöksen tavoitteena on kaik-
kien rasitusvammojen syntymisen estäminen
siitä riippumatta, ovatko ne ammattitauteina

korvattavia. Tämä ja aiemmin rasitusvammo-
jen korvattavuudesta esitetty huomioon otta-
en säännöksellä voisi olla naisten kannalta
suurempi merkitys kuin miesten.

Keskimääräistä yleisempää työuupumus on
maatalous-, opetus- ja toimistotyötä tekevillä.
Opetus- ja toimistotyö ovat selvästi naisaloja.
Lakiehdotuksen 25 §:ssä on säännös työn
kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähen-
tämisestä.

Lain 26 §:n säännökset näyttöpäätetyöstä
voisivat vaikuttaa hieman eri tavoin miesten
ja naisten osalta. Näyttöpäätetyötä tekevät
naiset suorittavat usein enemmän tiivistä ja
jatkuvaa, tallennustyyppistä työtä kuin mie-
het ja ovat siten alttiimpia haitallisille ja vaa-
rallisille kuormitustekijöille.

Ehdotuksen 27 §:n säännös väkivallan
uhan torjumiseksi merkitsisi uudistusta eri-
tyisesti sellaisilla aloilla, joilla väkivalta ei
suoranaisesti liity työn luonteeseen. Sairaan-
hoito-, sosiaali-, ravintola ja myyntialalla vä-
kivallan uhan parempi hallinta parantaisi sel-
keästi naisten, jotka ovat enemmistönä näi-
den alojen työvoimasta, asemaa.

Jos työpaikalla esiintyy häirintää tai muuta
epäasiallista kohtelua, se kohdistuu useam-
min naiseen on kysymys sitten henkisen vä-
kivallan kokemuksista tai sukupuolisesta häi-
rinnästä.

Lakiehdotuksen 28 § asettaisi työnantajal-
le, joka on tullut tietoiseksi asiasta, velvoit-
teen toimenpiteisiin ryhtymisestä epäkohdan
poistamiseksi. Säännös täydentäisi naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
säännöksiä ja kytkisi tällaisten ongelmien kä-
sittelyn työpaikan työsuojeluorganisaatioon
ja muihin työsuojelukysymyksiin.

Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön
kautta säännös olisi myös rangaistusseu-
raamuksella tehostettu, kun tasa-arvolaissa
työnantajan laiminlyönnistä voi seurata vain
hyvitysvelvollisuus.

Yksintyöskentelyä koskeva 29 §:n säännös
vaikuttaisi useilla toimialoilla ja olisi pitkälti
sukupuolivaikutuksiltaan neutraali. Kuiten-
kin naisilla yksintyöskentelyyn liittyy väki-
vallan uhka useammin kuin miehillä. Yksin-
työskentely kioskeissa ja "laatikkokaupoissa"
on ennen kaikkea naisten ongelma, jolloin
säännös turvaisi heidän asemaansa myös ti-
lanteissa, joissa vaarojen arviointi osoittaisi
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väkivallan uhan vähäiseksi.

5. Asian valmiste lu

Ehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terve-
ysministeriön 15 päivänä kesäkuuta 2000
asettamassa työturvallisuuslakitoimikunnas-
sa. Toimikunnassa oli sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön, työministeriö, työsuojelupiirien,
Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton,
Palvelutyönantajien, Kunnallisen työmarkki-
nalaitoksen, Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK:n, Toimihenkilökeskusjär-
jestö STTK:n sekä Akavan edustus. Opetus-
ministeriöstä, Valtion työmarkkinalaitokses-
ta, Työterveyslaitokselta, Suomen Yrittäjistä,
Teollisuusvakuutuksesta ja Tehystä oli lisäk-
si pysyvät asiantuntijat toimikunnissa.

Toimikunta on työnsä kestäessä kuullut
asiantuntijoina oikeusministeriön, Tilastokes-
kuksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton
edustajia.

Toimikunta järjesti laajan kuulemistilai-
suuden 18.1.2001. Lisäksi alustavasta laki-
luonnoksesta pyydettiin lausunto valtioneu-
voston kanslialta ja ministeriöiltä.

Toimikunta luovutti yksimielisen mie-
tintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle
20.12.2001 (komiteanmietintö 13:2001).

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi työtur-
vallisuuslakitoimikunnan mietinnöstä lausun-
not valtioneuvoston kanslialta, ministeriöiltä,

työsuojelupiireiltä, Kansanterveyslaitokselta,
sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskukselta, Stakesilta, Säteilyturvakeskuk-
selta, Työterveyslaitokselta, Valtion teknilli-
seltä tutkimuskeskukselta, Liikenneturvalta,
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolta, Tilasto-
keskukselta, Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK:lta, Toimihenkilökeskusjär-
jestö STTK:lta, Akavalta, Teollisuuden ja
Työnantajien Keskusliitolta, Palvelutyön-
antajilta, Suomen Kuntaliitolta, Kirkon sopi-
musvaltuuskunnalta, Maaseudun työnantaja-
liitolta, Maa- ja metsätaloustuottajain keskus-
liitto MTK:lta, Suomen Yrittäjiltä ja Työsuo-
jelupäälliköt ry:ltä.

Useat lausunnon antajat pitivät työturvalli-
suuslain kokonaisuudistusta välttämättömä-
nä. Ehdotusta pidettiin myös sekä rakenteel-
lisesti että sisällöllisesti onnistuneena ja ny-
kyajan työelämän vaatimuksia vastaavana.
Erillisestä soveltamisasetuksesta luopumista
pidettiin myös hyvänä. Ehdotuksen katsottiin
vastaavan yhteisölainsäädäntöä. Eräissä lau-
sunnoissa toivottiin tarkentavaa sääntelyä
asetuksissa. Lausunnoissa olleet muutos-
ehdotukset koskivat lähinnä yksityiskohtia, ja
ne on pyritty tarkistamaan valmistelussa.

Esitys on ollut tarkastettavana oikeusminis-
teriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimis-
tossa. Ehdotukset on otettu huomioon siinä
laajuudessa kuin se kolmikantavalmistelu
huomioon ottaen on ollut mahdollista.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Työturvallisuuslaki

1 luku. Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §. Tarkoitus. Lain alkuun ehdotetaan
otettavaksi lain soveltamista käytännössä
työpaikoilla ohjaava tarkoitussäännös. Lain
tarkoituksena olisi työympäristön ja työ-
olosuhteiden parantaminen työntekijöiden
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi
sekä työtapaturmien ja ammattitautien sekä
muiden työstä ja työympäristöstä johtuvien
työntekijän fyysiselle ja henkiselle terveydel-
le aiheutuvien haittojen torjuminen ennakol-
ta. Sana terveys tarkoittaa työntekijän fyysis-
tä ja henkistä terveyttä. Myöhempänä laissa
käytettäisiin sanaa terveys tarkoittamaan näi-
tä molempia. Laissa tarkoitettujen työn tur-
vallisuutta ja terveellisyyttä koskevien toi-
menpiteiden toteuttaminen ylläpitää ja edis-
tää hyvinvointia työssä.

Pykälässä olisi mainittu myös työympäris-
tön parantamisen tavoite. Se liittyy jatkuvan
parantamisen periaatteeseen. Taustalla on
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
johtolauseen maininta, jonka mukaan keskei-
senä tavoitteena on elin- ja työolojen jatkuva
parantaminen. Perustamissopimuksen 137 ar-
tiklan perusteella yhteisö tukee ja täydentää
jäsenvaltioiden toimintaa tavoitteena erityi-
sesti parantaa työympäristöä työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.
Tämän artiklan, oikeastaan sitä aikaisemmin
vastanneen 118 a artiklan, pohjalta annetun
työsuojelun puitedirektiivin johdanto-osassa
on todettu jäsenvaltioiden tehtävänä olevan
alueellaan edistää työntekijöiden turvallisuu-
den ja terveyden parantamista. Direktiivin 6
artiklan mukaan työnantajan on pyrittävä val-
litsevien olojen parantamiseen.

Säännösehdotuksessa kiinnitettäisiin huo-
miota siihen, että työntekijän työkyky mah-
dollisuuksien mukaan turvataan koko työuran
ajan, sikäli kuin siihen voidaan työolosuhtei-
den ja työympäristön turvallisuudella ja ter-
veellisyydellä ja niiden sääntelyllä vaikuttaa.
Tavoite liittyy myös työntekijän fyysiseen ja
henkiseen suorituskykyyn ja työn kuormitta-

vuuteen, ergonomiaan sekä väestön ikäraken-
teen muutokseen ja niistä aiheutuviin odo-
tuksiin ja tarpeisiin työelämässä. Näitä seik-
koja säänneltäisiin tarkemmin myöhempänä
laissa. Tarkoituspykälä ohjaisi näiden sään-
nösten soveltamista työpaikoilla.

Työkykyä ylläpitävä toimintaa ei laissa tar-
kemmin ehdoteta säädettäväksi eikä määritel-
täväksi. Sen toteuttamisesta työpaikoilla työ-
terveyshuoltoon kuuluvilta osiltaan on sää-
detty työterveyshuoltolainsäädännössä. Li-
säksi se liittyy läheisesti työnantajana toimi-
van yrityksen tai julkisyhteisön henkilöstöpo-
litiikkaan. Ehdotettavassa laissa säädellään
sitä osaa työkykyä ylläpitävästä toiminnasta,
joka liittyy työn tekemiseen ja työolosuhtei-
siin. Niihin vaikuttamalla pyritään samalla
vaikuttamaan työkyvyn säilymiseen.

Lain tavoitteena olisi edelleen tapaturmien
ja ammattitautien sekä muiden työstä ja työ-
ympäristöstä johtuvien ruumiillisten ja hen-
kisten terveydenhaittojen ja vaarojen ennalta
ehkäiseminen ja torjuminen työssä. Tämä pe-
rinteiseksi katsottava työsuojelun tavoite ei
ole menettänyt merkitystään. Työpaikan toi-
mintaa on tarkoitus yhä enenevässä määrin
muuttaa yksittäisistä torjuntatoimenpiteistä
kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan.
Sen sisältöä kuvataan jäljempänä 2 luvun yh-
teydessä. Tämä tavoite ei ole sinänsä uusi,
vaan lainsäädäntöä on kehitetty tähän suun-
taa jo aiemminkin.

Ehdotuksen pykälissä on asiayhteydestä
riippuen käytetty hieman toisistaan poik-
keavia ilmaisuja. Useimmissa kohdissa työn-
antajan edellytetään huolehtivan siitä, että
työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei
aiheudu haittaa tai vaaraa. Sanamuotojen
eroista huolimatta työnantajan velvoitteen si-
sältö on erilaisesta ilmaisusta huolimatta sa-
ma. Työnantajalta kussakin tapauksessa vaa-
dittavan huolellisuuden asteen määrittelyn
lähtökohtana on ehdotuksen 8 §:n yleissään-
nös. Useissa tapauksissa alemmanasteisella
säännöksellä tai säännöksellä muualla laissa
on asetettu yksityiskohtainen vaatimustaso.

2 §. Lain yleinen soveltamisala. Lakia so-
vellettaisiin yleistä soveltamisalaa koskevan
säännöksen mukaan lähes kaikkeen toisen
palveluksessa tehtävään palkkatyöhön. Läh-
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tökohtana olisi lain soveltaminen työhön, jota
työntekijä työsopimuksen perusteella vastik-
keesta tekee työnantajalle tämän johdon ja
valvonnan alaisena (työsuhde) sekä virkasuh-
teessa ja virkasuhteeseen rinnastettavassa
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teh-
tävään työhön. Tämä ei muuttaisi nykytilan-
netta.

Työ, jota työntekijä sopimuksen perusteella
vastikkeesta tekee työnantajalle tämän joh-
don ja valvonnan alaisena, tarkoittaisi työso-
pimuslain (55/2001) 1 §:ssä tarkoitetun työ-
sopimuksen perusteella tehtävää työsuhteen
tunnusmerkistön täyttävää työtä. Työsuhteen
määrittely tapahtuisi työsopimuslain 1 §:n ja
sen soveltamiskäytännön mukaan. Tältä osin
viitataan siihen, mitä hallituksen esityksessä
Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi (HE 157/2000 vp) on
esitetty.

Laki koskisi suoraan 2 §:n perusteella
myös merimieslain (423/1978) tarkoittamaa
työtä suomalaisessa aluksessa. Erillinen lai-
vatyöturvallisuuslaki (345/1967) on kumottu
16 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla
(28/1987). Sen voimaantulosäännöksen mu-
kaan laivatyöturvallisuuslain nojalla annetut
säännökset jäivät voimaan, kunnes niistä toi-
sin säädetään. Työturvallisuuslain muuttami-
sesta 16 päivänä tammikuuta 1987 annetun
lain (27/1987) voimaantulosäännöksen mu-
kaan ennen lain voimaantuloa työturvalli-
suuslain nojalla annetut säännökset eivät
koske laivatyötä, ellei toisin erikseen säädetä.
Näiden voimaantulosäännösten mukaiset jär-
jestelyt on tarkoitus jättää ennalleen. Asiasta
säädettäisiin tämän lain voimaantulo-
säännöksissä.

Nykyisen lain 1 §:n 3 momentin säännös
11 ja 24 §:n soveltamisesta laivatyöhön vain
soveltuvin osin jätettäisiin pois. Säännökset
koskevat rakenteita ja tilavuutta sekä maan-
pinnalle ulottuvia poistumis- ja pelastautu-
misteitä. Säännökset eivät sellaisenaan edel-
leenkään täysimääräisenä voi koskea laiva-
työtä. Käytäntöä ei olekaan tarkoitus tältä
osin muuttaa. Laivatyö ei näin ollen lain ta-
solla jäisi miltään osin soveltamisalan ulko-
puolelle, mutta työn ja työolosuhteiden eri-
tyiset ominaisuudet otettaisiin huomioon vaa-
rojen arvioinnin perusteella säännöksiä so-
vellettaessa sekä tarvittaessa lakia täyden-

tävissä valtioneuvoston asetuksissa.
Samalla tavalla ajoneuvon tai työkoneen

ohjaamossa tehtävä työ kuuluisi lain sovel-
tamisalaan. Työn ja työolosuhteiden erityiset
ominaisuudet ja niiden vaikutus esimerkiksi
5 luvussa mainittuihin seikkoihin otettaisiin
huomioon 10 §:n tarkoittamassa arvioinnissa.
Työn suorittamispaikassa, kuten ajoneuvon
ohjaamossa, tulisi olla esimerkiksi riittävästi
kelvollista hengitysilmaa. Ajoneuvojen ra-
kenteellisten vaatimusten osalta on voimassa
erityisiä, usein yhteisöoikeuteen perustuvia
säännöksiä, joiden mukaiset tuotteet voidaan
vapaasti saattaa markkinoille.

Lakia sovellettaisiin, kuten nykyisinkin,
myös Suomen ulkomaanedustustoissa tehtä-
vään työhön. Paikallisista erityisolosuhteista,
kuten ulkoilman lämpötila, ilman laatu tai si-
jainti kriisialueella, saattaa kuitenkin aiheu-
tua ongelmia, joihin työnantajan toimenpitein
ei ole mahdollista vaikuttaa. Joissakin ta-
pauksissa saattavat myös paikalliset pakotta-
vat säännökset, esimerkiksi rakennuslainsää-
däntö tai asemamaasta palkatun henkilöstön
työsuhteeseen sovellettava lainsäädäntö, poi-
keta Suomen vastaavista säännöksistä. Täl-
löin paikallisia säännöksiä on sovellettava
joko yksinomaisina tai yhdessä suomalaisten
säännösten kanssa. Tavoitteena kuitenkin on
noudattaa ulkomaanedustustoissa työturvalli-
suuslaki niin pitkälle kuin se paikalliset olo-
suhteet huomioon ottaen ja laissa edellytettä-
vän työnantajan yleisen huolehtimisvelvolli-
suuden ja vaarojen arvioinnin pohjalta on
käytännössä mahdollista.

Lakia sovellettaisiin myös ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa (630/1998)
tarkoitettuun oppisopimuskoulutukseen. Lain
17 §:n mukaan oppisopimus on työnantajan
ja opiskelijan välillä tehty kirjallinen määrä-
aikainen työsopimus.

Lakia sovellettaisiin myös kotitaloustyön-
tekijän työsuhteessa annetussa laissa (951/
1977) tarkoitettuun työhön. Tällöin kysy-
myksessä on työsopimuksen perusteella työ-
suhteessa tehtävä työ. Kotitaloustyöntekijän
työsuhteesta annetun lain 29 §:ssä säädetään,
että lain tarkoittamaan työhön sovelletaan
työsopimuslain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 2 §:n
säännöksiä työturvallisuudesta.

Lakia sovellettaisiin myös virkasuhteessa
ja muussa siihen verrattavassa palvelussuh-
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teessa tehtävään työhön. Myöskään tältä osin
nykyistä tilannetta ei muutettaisi. Säännök-
sen mukaan valtion, kunnan, kuntayhtymän
tai muun kunnallisen yhteisön, evankelislute-
rilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan
ja niiden seurakuntien, Ahvenanmaan maa-
kunnan sekä muiden julkisoikeudellisten oi-
keushenkilöiden palveluksessa oleva virka-
tai muussa siihen verrattavassa julkisoikeu-
dellisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö
kuuluisi lain soveltamisalaan kuten nytkin on
asianlaita.

Lain soveltamisalasta suljettaisiin 2 mo-
mentissa ulkopuolelle tavanomainen harras-
tustoiminta ja ammattiurheileminen myös sil-
loin kun ne täyttävät työsuhteen tunnusmer-
kistön. Ammattiurheilemiseen katsottaisiin
kuuluvaksi myös siihen liittyvä harjoittelu.
Silloin kun harrastustoiminta ja ammattiur-
heileminen eivät täytä työsuhteen tunnus-
merkistöä, ne jäävät lain ulkopuolelle jo eh-
dotetun 1 momentin perusteella.

Tavanomainen harrastustoiminta jää myös
työsopimuslain soveltamisen ulkopuolelle.
Tarkoitus on, että harrastustoiminnalla tar-
koitettaisiin tässä laissa samaa asiaa kuin
työsopimuslain 1 luvun 2 §:n 2 kohdassa.
Tältäkin osin ehdotettavan lain soveltamisala
olisi yhteneväinen työsopimuslain kanssa.

Lain tavallaan itsestään selvänä lähtökoh-
tana on, että laki velvoittaa 2 §:ssä mainittu-
jen työsuhteen sekä virka- ja muun siihen
rinnastettavan palvelussuhteen osapuolia,
työnantajaa ja työntekijää. Tätä perusasiaa ei
ole nykyisessä laissa mainittu. Asiasta sää-
tämistä ehdotettavan 2 §:n 3 momentissa
voidaan pitää selkeyttävänä.

Lain yleisen soveltamisalan laajennukset ja
rajoitukset säädeltäisiin muilta osin seuraa-
vissa pykälissä. Näin ollen lain soveltamisala
määriteltäisiin suoraan laissa. Nykyisin lain
soveltaminen määräytyy osaksi asetustasoi-
sen säädöksen kautta. Ehdotuksen mukaan
erillinen soveltamisasetus olisi tarpeeton.
Tämä menettely olisi sopusoinnussa Suomen
perustuslain 80 §:n 1 momentin kanssa, jon-
ka mukaan lailla on säädeltävä yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista.

Pykälässä säädettäisiin myös lain suhteesta
muuhun lainsäädäntöön. Eräissä muissa la-
eissa ja niiden nojalla annetuissa alemmanas-
teisissa säädöksissä on työturvallisuutta kos-

kevia erityisiä säännöksiä. Tällaisia lakeja
ovat esimerkiksi laki räjähdysvaarallisista ai-
neista, kaivoslaki, ydinenergialaki
(990/1987), kemikaalilaki, säteilylaki, laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta
(719/1994), sähköturvallisuuslaki ja painelai-
telaki (869/1999). Tällaiset erityiset turvalli-
suutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan
syrjäyttäisi tätä lakia, vaan niitä olisi nouda-
tettava tämän lain ohella. Säännös vastaisi si-
sällöltään nykyisen työturvallisuuslain
8 §:ää.

3 §. Lain soveltaminen vuokratyössä. Pykä-
lässä olisi perussäännös siitä, miten lakia so-
velletaan vuokratyössä. Vuokratyöllä tarkoi-
tetaan tilannetta, jossa työn vastaanottaja
käyttää toisen palveluksessa olevia työnteki-
jöitä oman johtonsa ja valvontansa alaisena.
Työvoimaa luovuttava työnantaja eli vuokra-
työntekijän työnantaja on tällöin osaltaan
velvollinen noudattamaan työntekijään näh-
den tässä laissa työnantajalle asetettuja vel-
voitteita. Työvoimaa luovuttavan työnantajan
velvollisuutena on myös järjestää työterveys-
huolto. Pykäläehdotus asettaisi vuokratyön
teettäjälle eli työn vastaanottajalle velvoit-
teen noudattaa osaltaan työn aikana työnanta-
jaa koskevia säännöksiä.

Säännösehdotus täyttää osittain määräai-
kaisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien
työntekijöiden työturvallisuuden ja terveyden
parantamisen edistämistä koskevien toimen-
piteiden täydentämisestä annetun neuvoston
direktiivin 91/383/ETY vuokratyötä koskevat
vaatimukset. Direktiivin 8 artiklan mukaan
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työ-
voiman käyttäjä vastaa toimeksiannon ajan
työskentelyolosuhteista. Direktiivissä on li-
säksi eräitä tarkempia vuokratyöntekijän
oman työnantajan ja työn vastaanottajan eri-
tyisiä velvoitteita, kuten työntekijän pereh-
dyttämistä ja työntekijälle tiedottamista kos-
kevia tarkempia säännöksiä. Ne sisältyvät
valtioneuvoston päätökseen eräistä työ-
suojeluvaatimuksista vuokratyössä
(782/1997), jota tarkoitetaan asetuksenanto-
valtuutta koskevassa 2 momentissa.

4 §. Muut soveltamisalaan kuuluvat työt.
Lain soveltamisalaa ehdotetaan pykälässä
laajennettavaksi nykyistä lakia pitkälti vas-
taavalla tavalla sellaisiin työn tekemisen ti-
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lanteisiin, joissa työn tekijä ei ole työ-, virka-
tai muussa siihen verrattavassa julkisoikeu-
dellisessa palvelussuhteessa työn teettäjään.
Tämä pykälä ei siten tulisi sovellettavaksi sil-
loin, kun tässä kohdassa tarkoitettua työtä
tehdään tai muuta toimintaa harjoitetaan työ-
tai virkasuhteessa. Tällainen työ kuuluu lain
soveltamisalaan jo 2 §:n perusteella.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lain
soveltamisalaan kuuluisi oppilaan ja opiskeli-
jan työ koulutuksen yhteydessä. Tällä tarkoi-
tettaisiin laajasti koulutusmuodosta ja opetus-
laitoksesta riippumatta erilaista harjoitustyötä
ja työhön rinnastettavaa käytännön opetusta,
työssä oppimisjaksoja ja työharjoittelua sekä
käytännön työelämään tutustumista ja osallis-
tumista. Nämä voisivat tapahtua joko oppilai-
toksessa taikka muussa koulutuksen järjestä-
jän osoittamassa tai hyväksymässä paikassa.
Tarkoituksena on suojella tällaista työhön
osallistujaa kaikilta niiltä vaara- ja haittateki-
jöiltä, joilta laki pyrkii suojelemaan saman-
laisessa työssä olevia työ- tai virkasuhteessa
olevia henkilöitä, sekä samalla opastaa käyt-
tämään oikeita ja turvallisia työmenetelmiä.
Soveltamisalaan ei kuitenkaan kuuluisi teo-
riaopetus opetustunneilla tai luennoilla. Op-
pisopimuskoulutus kuuluisi lain sovelta-
misalaan jo edellä olevan 2 §:n perusteella.

Lakia sovellettaisiin tämän pykälän nojalla
myös muualla lainsäädännössä, esimerkiksi
ammatillisesta koulutuksesta annetussa lais-
sa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) sekä työvoimapoliitti-
sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(763/1990) tarkoitetun koulutuksen yhtey-
dessä. Kahdessa ensin mainitussa laissa on
myös säännös työturvallisuuslain soveltami-
sesta.

Kansalais- ja työväenopistoissa ja muilla
vastaavilla tavanomaiseksi harrastustoimin-
naksi katsottavilla vapaa-ajan kursseilla ei
oppilaan työskentelyä pääsääntöisesti voisi
pitää tässä laissa tarkoitettuna oppilaan tai
opiskelijan työnä.

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan la-
kia sovellettaisiin työvoimapoliittiseen toi-
menpiteeseen osallistuvan henkilön työhön.
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi työvoima-
viranomaisen työllisyyslain (275/1987) tai
sen nojalla annettujen säännösten perusteella
työelämävalmennukseen työpaikalla osoitta-

man henkilön työtä sekä työmarkkinatuesta
annetun lain (1542/1993) mukaista työhar-
joittelua. Viimeksi mainitun lain 6 §:ssä on
myös erikseen säädetty, että harjoittelun jär-
jestäjä vastaa harjoitteluun osallistujan työ-
turvallisuudesta.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan la-
kia sovellettaisiin kuntoutukseen liittyvään
työhön ja työtoimintaan. Tältä osin lain so-
veltamisala nykyiseen verrattuna selkiytyisi,
kun kuntoutukseen liittyvä työ nimenomaan
mainittaisiin laissa.

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ään
on lailla 68/2002 lisätty säännökset vam-
maisten henkilöiden työllistymistä tukevasta
toiminnasta ja vammaisten henkilöiden työ-
toiminnasta. Lain 27 e §:n mukaan työtoi-
mintaan osallistuva henkilö ei olisi työsuh-
teessa, mutta toimintaan sovellettaisiin työ-
turvallisuuslain säännöksiä.

Myös laissa kuntouttavasta työtoiminnasta
(189/2001) on säännös siitä, että kuntoutta-
vaan työtoimintaan sovelletaan työturvalli-
suuslakia. Sen sijaan siihen ei sovelleta työ-
terveyshuoltolakia.

Ehdotettavan 1 momentin 3 kohdan perus-
teella lain soveltamisalaan tulisi kuulumaan
kuntoutukseen liittyvä työ, työkokeilut ja
työhön valmennus, joista säädetään esimer-
kiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kun-
toutuksesta annetussa laissa (610/1991) ja
sen nojalla annetussa asetuksessa (1161/
1991), sekä työvoimapalvelulaissa (1005/
1993) tarkoitettu ammatilliseen kuntoutuk-
seen liittyvä työ. Säännös tulisi yleisen sa-
namuotonsa vuoksi kattamaan myös muut
järjestettävät ammatillisen ja lääkinnällisen
kuntoutuksen tilanteet, joihin kuuluu työn te-
kemistä, työtoimintaa, työkokeilua tai muuta
työhön osallistumista, vaikka kyseistä toi-
mintaa koskevassa erityislaissa ei olisikaan
asiasta nimenomaista mainintaa.

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan la-
kia sovellettaisiin vankeusrangaistusta tai
yhdyskuntapalvelusta suorittavan henkilön
työhön. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä,
vaikkakaan yhdyskuntapalvelusta ei ole ny-
kyisessä laissa erikseen mainittu.

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan la-
kia sovellettaisiin nykytilaa vastaavasti hoito-
tai muussa siihen verrattavassa laitoksessa
hoidettavana olevan tai siellä pidettävän hen-
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kilön työhön ja työtoimintaan. Soveltamiseen
ei vaikuttaisi se, onko henkilö laitoshoidossa
omasta tahdostaan vaiko tahdostaan riippu-
matta. Säännös soveltuisi myös työhön, jota
tällainen henkilö laitoksen osoituksesta tai
hoitoon liittyen tekee laitoksen ulkopuolella.

Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan la-
kia sovellettaisiin asevelvollisen ja naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun
lain (194/1995) tarkoittamaan vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen osallistuvan henkilön
työhön sotilaallista harjoitusta koskevin
6 §:ssä säädettävin rajoituksin. Lakia sovel-
lettaisiin lisäksi siviilipalvelusmiehen työ-
hön.

Pykälän 1 momentin 8 kohtaa vastaavaa
säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin. Koh-
dassa ehdotetaan, että lakia sovellettaisiin
sopimuspalokuntaan kuuluvan pelastustoi-
mintaan vapaaehtoisesti osallistuvan henki-
lön työhön.

Edellä kuvattujen tilanteiden lisäksi on
mahdollista, että ehdotettavaan 4 §:ään rin-
nastettavia työn tekemisen muotoja, joihin
lakia olisi syytä soveltaa, tulevaisuudessa
luodaan lainsäädännössä ehkä vielä muitakin
kuin mitä tässä ehdotuksessa on mahdollista
mainita. Siksi on tarpeen, että tällaisessa
lainsäädännössä erikseen nimenomaan sää-
dettäisiin ehdotettavan lain soveltamisesta.
Tällaisia säännöksiä on tälläkin hetkellä jo
voimassa, kuten edellä todettiin. Siksi 4 §:n
viimeisessä kohdassa otettaisiin huomioon,
että ehdotettavan lain soveltamisalaan saattaa
vielä 1—8 kohtien lisäksi kuulua tehtäviä,
joita kyseiset kohdat eivät koske, mutta joista
on erikseen säädetty.

Ehdotettava 4 §:n 1 momentti on pyritty
kirjoittamaan mahdollisimman kattavaan,
mutta samalla riittävän täsmälliseen muotoon
huomioon ottaen, että kysymys on rikosoi-
keudellisten seuraamusten ja viranomaisval-
vonnan alaisesta asiasta, jolloin sovelta-
misalan tulee olla riittävän tarkkarajainen ja
selkeä. Eräille 4 §:n 1 momentin tarkoittamil-
le toiminnoille on kuitenkin luonteenomaista,
että lainsäädäntö kehittyy ja muuttuu varsin
nopeasti. Tästä syystä ehdotuksessa ei ole
nimenomaisesti viitattu mihinkään voimassa
olevaan säädökseen.

Ehdotettavassa 4 §:n 2 momentissa säädet-
täisiin, että 1 momentissa mainittuun työn

teettäjänä tai työtoiminnan tai muun toimin-
nan järjestäjänä olevaan laitokseen tai muu-
hun tahoon sovellettaisiin sen alaisessa työs-
sä työnantajaa koskevia säännöksiä. Vastaa-
valla tavalla tällaisen työn suorittajaan tai
toimintaan osallistujaan sovellettaisiin, mitä
tässä laissa säädetään työntekijästä.

Tämä merkitsisi sitä, että lain työnantajaa
koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensinnä-
kin siihen oppi- tai muuhun laitokseen, vi-
ranomaiseen tai muuhun tahoon, jonka toimi-
tiloissa tai muutoin sen alaisena työtä teh-
dään tai muuta toimintaa suoritetaan. Osa
opetukseen liittyvästä käytännön työstä tai
työharjoittelusta taikka työelämään tutustu-
misesta suoritetaan työpaikoilla oppilaitok-
sen ulkopuolella. Tämän tilanteen osalta sää-
dettäisiin lainkohdassa lähettävän oppilaitok-
sen ja vastaanottavan työpaikan vastuiden
selventämiseksi, että tilanteessa on sovellet-
tava vuokratyötä koskevan 3 §:n säännöksiä.
Tällöin työn vastaanottajana oleva työpaikka
vastaa työn aikaisesta työturvallisuudesta
niin kuin työnantaja.

5 §. Lain soveltaminen työhön työntekijän
tai muun kodissa. Nykyisin lain soveltaminen
kodissa tehtävään työhön on säännelty ase-
tustasolla. Asetuksessa on erikseen säännök-
set työntekijän omassa kodissa tai siihen ver-
rattavissa olosuhteissa tehtävästä työstä ja
toisen henkilön kodissa tehtävästä työstä, jo-
ka käsittää pääasiassa kodin- tai sairaanhoi-
toon taikka maatalouteen liittyviä tehtäviä.
Näiden osalta asetuksessa on säädetty, miltä
osin työturvallisuuslain säännöksiä työhön
sovelletaan. Milloin työ tehdään työnantajan
kodissa tai toisen henkilön kodissa ja se on
muuta kuin kodin- tai sairaanhoitoon tai maa-
talouteen liittyvää työtä, nykyistä lakia sovel-
letaan kaikilta osiltaan.

Koska esityksessä ehdotetaan erillisestä
soveltamisasetuksesta luopumista, säädeltäi-
siin lain soveltaminen kodissa tehtävään työ-
hön suoraan laissa.

Ehdotettu lainkohta lähtisi nykyiseen ta-
paan siitä, että kodissa tai siihen verrattavissa
olevissa Suomen perustuslain 10 §:ssä tur-
vattua yksityisyyden suojaa koskevissa olo-
suhteissa ei työnantajalle voi asettaa sellaisia
toimintavelvoitteita, joita hänen ei oikeudel-
lisesti eikä tosiasiallisesti ole mahdollista to-
teuttaa. Näin ollen lain soveltamisalaa kodis-
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sa tehtävässä työssä on joiltakin osin rajoitet-
tava.

Ehdotettu pykälä käsittäisi periaatteessa
kolme eri tilannetta: työsopimuksen mukaan
työntekijän kodissa tai muussa työntekijän it-
sensä valitsemassa paikassa tehtävän työn,
työnantajan kodissa tehtävän työn ja työnan-
tajan osoituksesta toisen henkilön kodissa
tehtävän työn. Työnantajan velvoitteiden so-
veltamisen suhteen näitä kohdeltaisiin laissa
samalla tavoin. Erikseen ei enää säädettäisi
lain soveltamisesta kodin- tai sairaanhoitoon
taikka maatalouteen liittyvästä työstä, kuten
nykyisessä asetuksessa on tehty. Myöskään
nykyisen lain eräiden lähisukulaisten kohdal-
la tehtävää poikkeusta ei ehdoteta enää sisäl-
lytettäväksi lakiin. Näin ollen samalla kun
sääntely siirretään lakiin ja pykälien määrä
vähenee olennaisesti, aiheutuu myös jonkun
verran sisällöllisiä muutoksia nykytilaan.

Säännöksessä ei eroteltaisi työn luonnetta.
Työntekijän kodissa tai muussa valitsemas-
saan paikassa tehtävä työ voi olla tietokone-
laitteistolla tehtävää kirjoitus-, suunnittelu-
tai muuta vastaavaa työtä, mutta yhtä hyvin
se voi olla esimerkiksi tuotteiden valmistuk-
seen liittyvää. Työnantajan kodissa tehtävä
työ voi esimerkiksi olla kotitaloustyötä.
Muun henkilön kotona työnantajan osoituk-
sesta tehtävä työ kattaisi hyvin monia työn
muotoja, muun muassa kotisairaanhoidon,
maatalouslomituksen, siivouksen tai muiden
vastaavien julkisten tai yksityisten palve-
luiden käyttämisen. Sanamuoto ei sulje pois
myöskään rakennus-, korjaus-, ja huoltotöitä,
joita tehdään työn vastaanottajan kodissa il-
man, että työn tekijä on työsuhteessa ti-
laajaan.

Säännöksen lähtökohtana olisi lain terveys-
ja turvallisuusvaatimusten soveltaminen mai-
nittuun työhön samassa laajuudessa kuin
muuhun työhön. Jotta oikeudellisesti ja tosi-
asiallisesti kohtuuttomilta lopputuloksilta
vältyttäisiin, lain työnantajan velvoitteita
koskevia 9, 10 ja 12 § sekä 3 ja 5 luvun
säännöksiä edellytettäisiin sovellettavaksi
huomioon ottaen työnantajan työhön ja työ-
olosuhteisiin kohdistuvat toimintamahdolli-
suuksien rajoitukset.

Jäljempänä esille tuleva 14 §:ssä tarkoitettu
työntekijälle annettava opetus ja ohjaus sekä
perehdyttäminen tulisi arvioida tapauskohtai-

sesti, koska 5 §:ssä tarkoitetut työn tekemi-
sen tilanteet poikkeavat toisistaan suuresti.
On arvioitavissa, että melko yleisesti työn
järjestäminen tässä tarkoitetuissa tilanteissa
korostaa työnantajan opetus- ja ohjausvelvol-
lisuutta. Toisaalta koska työnantaja ei aina
välttämättä tunne työskentelyolosuhteista
kattavasti, voi myös esiintyä tilanteita, joissa
työnantaja ei pysty antamaan yhtä yksityis-
kohtaista työoloihin perehdyttämistä kuin jos
työ tehtäisiin työnantajan toimitiloissa.

Lain säännöksiä sovellettaisiin 5 §:ssä tar-
koitetussa työssä kuitenkin täysimääräisesti
koneiden ja muiden työvälineiden, henki-
lösuojainten ja muiden laitteiden sekä kemi-
kaalien ja muiden terveydelle vaarallisten tai
haitallisten aineiden hankintaan ja työssä
käyttämiseen.

6 §. Soveltamisalan rajoitus. Lainkohdan
mukaan lakia ei sovellettaisi asevelvollisen
tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta taikka
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta suo-
rittavan henkilön sekä puolustusvoimien tai
rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan
henkilön sotilaalliseen harjoitukseen ja kou-
lutukseen sekä siihen välittömästi liittyvään
työhön. Sotilaallisen harjoituksen käsite mää-
riteltäisiin suoraan tässä pykälässä ilman ny-
kyisen kaltaista erillistä soveltamisasetusta.

7 §. Muu lain soveltaminen. Säännöksessä
esitettäisiin ne yksityishenkilöt ja oikeushen-
kilöt, joita laki velvoittaa edellä 2—4 §:ssä
säädetyn lisäksi. Pykälässä olisi kokoavasti
mainittu muita työn turvallisuuteen vaikutta-
via yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä,
joita laki velvoittaa, vaikka nämä eivät ole-
kaan suojelun kohteena olevien työntekijöi-
den työnantajia. Tämä vastaa pitkälti nykyis-
tä sääntelytapaa, jossa nykyisen lain 6 §:ssä
on vastaavalla tavalla mainittu ne henkilöt ja
tahot, jotka joiltakin osin ovat velvollisia
noudattamaan lain säännöksiä.

Lainkohdan 1—10 kohdissa viitattaisiin
jäljempänä laissa oleviin pykäliin, jotka mää-
rittelisivät tarkemmin näiden toimijoiden
velvoitteiden sisällön. Pykälän merkitys on
lähinnä lain soveltamisalan kokonaisuutta
selkeyttävä, eikä sillä ole itsenäistä aineellis-
ta sisältöä. Lainkohdassa mainittujen toimi-
joiden rikosoikeudellinen vastuu perustuu ri-
koslain 47 luvun 8 §:n 2 momenttiin. Tähän
rikoslain kohtaan olisi tehtävä tämän kohdan
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ja edellä ehdotetun 4 §:n vuoksi lakitekninen
muutos, joka koskisi pykäläviittauksia.

Ehdotettavan 7 §:n 1—10 kohdan luettelos-
ta ilmenee, samalla kun se pitkälti vastaa si-
sällöltään nykyisen lain 6 §:ää, että ehdotet-
tavan lain soveltaminen laajenisi koskemaan
eräitä sellaisia töitä, joita nykyinen laki ei
koske. Merkittävimpänä näistä uusista sään-
nöksistä on pidettävä kaikkia yhteisiä työ-
paikkoja ja siellä olevia eri toimijoita koske-
via säännöksiä. Nykyisen lainsäädännön yh-
teistä työpaikkaa koskevat velvoitteet, lu-
kuun ottamatta tiedottamista, koskevat yhtei-
siä työpaikkoja vain rakennusalalla. Yhteisen
työpaikan käsite ja velvoitetut henkilöt ja
velvoitteiden sisältö käsitellään tarkemmin
49—53 §:ssä.

Lain soveltamisalan laajennus olisi myös
se, että työnantaja, jonka työpaikalla tehdään
vapaaehtoistyötä, olisi lain velvoitteiden pii-
rissä siten kuin 55 §:ssä tarkemmin sääde-
tään. Kun lakia ei kuitenkaan edellä 2 §:n 2
momentin mukaan sovelleta tavanomaiseen
harrastustoimintaan, jää rajanveto harrastus-
toiminnan ja vapaaehtoistyön välillä käytän-
nössä ja viimekädessä työsuojeluviranomais-
ten ja tuomioistuinten määriteltäväksi.

2 luku. Työnantajan yleiset
velvollisuudet

8 §. Työnantajan yleinen huolehtimisvel-
voite. Säädettävä laki on luonteeltaan puite-
laki, jota aineellisen sisällön osalta täydentä-
vät joko alemmanasteiset säädökset tai käy-
tännössä noudatettu turvallisuustaso. Useim-
miten alemmanasteiset säädökset ovat yhtei-
sölainsäädännön täytäntöönpanemiseksi an-
nettuja valtioneuvoston päätöksiä tai asetuk-
sia. Ne sisältävät yksityiskohtaisia säännök-
siä, jotka saavat sisältönsä vakiintuneen tai
yleisesti noudatettavan turvallisuustason mu-
kaisesti. Yhteisölainsäädännön täytäntöönpa-
nemiseksi annettuja säännöksiä tulee soveltaa
yhteisön oikeuden valossa sen tehokkaan to-
teutumisen kannalta ja ottaen huomioon yh-
teisöoikeuden etusijaisuuden.

Lain säännös velvoittaa työnantajaa toi-
menpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä huoleh-
timiseksi työssä. Työnantajan huolehtimis-
velvoitteen sisältöä ja laajuutta määriteltäessä

on otettava huomioon työstä, työolosuhteista
ja muusta työympäristöstä johtuvat seikat.
Lisäksi huomioon on otettava ne työntekijöi-
den henkilökohtaiset edellytykset, joilla on
merkitystä työn turvallisuuden ja terveelli-
syyden kannalta. Tällaisia tekijöitä voivat ol-
la muun muassa työntekijän ammattitaito,
työkokemus, ikä, sukupuoli ja muut vastaa-
vat seikat.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
2 artiklan mukaan yhteisön päämääränä on
edistää sosiaalisen suojelemisen korkeaa ta-
soa. Sen 137 artiklan mukaan työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi
direktiivein annettavissa säännöksissä välte-
tään säätämästä hallinnollisia, taloudellisia
tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttai-
sivat pienten tai keskisuurten yritysten perus-
tamista taikka niiden kehittämistä. Vaikka
työntekijöiden suojelun kehittäminen ei saa
olla riippuvainen ainoastaan taloudellisista
näkökohdista, perustamissopimuksen samoin
kuin puitedirektiivin ja sen 16 artiklan tar-
koittamien erityisdirektiivien johtolauseiden
mukaan myös taloudelliset seikat on otettu
osin huomioon. Tätä voidaan pitää ohjeena
lain tulkinnassa ja annettaessa sen nojalla
asetuksia. Laista ilmenevän periaatteen mu-
kaan turvallisuustoimenpiteiden vähimmäis-
tasoa määrättäessä on siis otettava huomioon
ja toisiinsa suhteutettava paitsi turvallisuuden
ja terveellisyyden vaatimukset myös teknisen
ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden
asettamat rajoitukset. Tämä periaate ulottuu
myös lain soveltamis- ja täytäntöönpano-
säännöksiin, joita vahvistettaessa tulee työ-
oloista aiheutuvan terveyden menettämisen ja
tapaturman vaaran ohella kiinnittää huomiota
kulloinkin käytettävissä olevien vaihtoehtois-
ten turvallisuustoimenpiteiden kustannuksiin
ja niiden teknisiin toteuttamisedellytyksiin.

Pykälän 2 momentissa ehdotettava sana-
muoto “ennalta arvaamattomat” viittaa pit-
kälti työn ja työpaikan vaarojen selvittämi-
seen ja tunnistamiseen, jota kautta ennalta
arvattavuus saa sisältönsä. Ennakoitavuuteen
kuuluisi myös työnantajan velvollisuus alan-
sa asiantuntijana olla selvillä tai tarvittaessa
hankkia selvitystä kyseisen toimialalle tai
toiminnan luonteelle tunnusomaisista vaara-
ja haittatekijöistä sekä niiden torjunnasta.

Työsuojelun puitedirektiivin ohjeellisten
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johtolauseiden mukaan työnantajat on velvoi-
tettava olemaan selvillä viimeisistä teknolo-
gian ja tieteen saavutuksista työpaikkojen
suunnittelun osalta. Tämä huolehtimisvel-
voitteeseen liittyvä velvoite saa tarkemman
sisältönsä direktiivin 5 artiklassa, jossa asete-
taan rajoja selvittämis- ja huolehtimisvelvoit-
teelle. Ehdotettavalla 1 momentilla velvoit-
teen laajuutta esitetään rajattavan tilanteissa,
joissa tapahtumat johtuvat epätavallisista ja
ennalta arvaamattomista olosuhteista, joihin
työnantaja ei voi vaikuttaa. Samoin velvoitet-
ta esitetään rajattavan tilanteissa, jotka ovat
aiheutuneet tapahtumista, joiden seurauksia
ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista
asianmukaisista varotoimenpiteistä.

Edellä sanottu koskee työnantajan turvalli-
suusvelvoitteiden laajuutta. Asian toinen
puoli on työnantajan velvollisuus korvata ai-
heuttamansa vahinko. Erikseen säädetyissä
tapauksissa työnantaja voi olla objektiivises-
sa eli ankarassa vastuussa kaikesta vaaralli-
sen toiminnan aiheuttamasta vahingosta,
vaikka hänen viakseen ei jäisi mitään tuotta-
musta eli huolehtimisvelvoitteen laiminlyön-
tiä. Muissa tilanteissa työnantajan vastuu
määräytyy tuottamuksen perusteella.

Yhteisöoikeuden yhtenä keskeisenä peri-
aatteena on kohtuullisuusperiaate (esimerkik-
si EY:n tuomioistuimen oikeustapaus C-
181/84 “Sokeri”). Kuten edellä on todettu,
myös työsuojelun puitedirektiivin mukaisesti
työnantajalta voidaan edellyttää aiheellisia
varotoimenpiteitä (direktiivissä englanniksi
“the exercise of all due care”). Aiheellisten
varotoimenpiteiden laajuutta ja valintaa arvi-
oitaessa ohjeena voidaan pitää EY:n perus-
tamissopimuksen 5 artiklaan kirjattua suh-
teellisuusperiaatetta.

Työnantajan velvoitteita on rajoitettu tapa-
uksissa, jotka johtuvat epätavallisista tai en-
nalta arvaamattomista olosuhteista, joihin
työnantaja ei voi vaikuttaa tai joihin ei voi
asianmukaisilla varotoimilla varautua. Olo-
suhteita ei pidetä ennalta arvaamattomina sil-
lä perusteella, että työnantaja lain velvoitteen
mukaisesti työpaikan vaara- ja haittatekijöitä
selvittäessään ja tunnistaessaan ei ole ha-
vainnut kyseistä vaara- tai haittatekijää. Jos
huolellisesti toimiva työnantaja käytettävis-
sään olevien tosiseikkojen perusteella tulee
siihen tulokseen, että huomioon otettavalla

todennäköisyydellä haitallista seurausta ei
ole odotettavissa, hänen voidaan katsoa otta-
neen huomioon ennalta arvattavissa olevat
seikat.

Työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuk-
sia ei tässä pykälässä tarkemmin yksilöitäisi,
vaan niitä mainitaan esimerkkeinä vaarojen
selvitystä ja arviointia koskevassa 10 §:ssä,
johon tällä pykälällä on muutenkin selkeä
yhteys.

Pykälän 3 momentin mukaan työnantajan
tulee valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuh-
teiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet
noudattaen mahdollisuuksien mukaan työtur-
vallisuuden ennalta ehkäiseviä perusperiaat-
teita. Näiden periaatteiden luettelo pykäläeh-
dotuksessa ei ole tyhjentävä, eikä niitä ole
esitetty tärkeysjärjestyksessä. Säännös vastaa
nykyisen työturvallisuuslain 9 c pykälää, jo-
ka lisättiin lakiin 1 päivänä tammikuuta 2000
voimaan tulleella lailla (1001/1999). Pykälän
perustelujen osalta viitataan vuodelta 1999
olevaan hallituksen esitykseen Eduskunnalle
laeiksi työturvallisuuslain ja työsuojelun-
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu-
asioissa annetun lain muuttamisesta (HE
33/1999).

Ehdotuksen 4 momentti koskisi työnanta-
jan tarkkailuvelvoitetta. Sen mukaan työnan-
tajan olisi jatkuvasti tarkkailtava työympäris-
töä ja työyhteisön tilaa ja työtapojen turvalli-
suutta. Hänen olisi myös tarkkailtava toteu-
tettujen toimenpiteiden vaikutusta työn tur-
vallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan tarkkailuvelvoite ulottuisi
työntekijän fyysisen ja psyykkisen turvalli-
suuden ja terveyden ohella myös työyhteisön
sosiaaliseen toimivuuteen. Näitä tarkoitetaan
myös puitedirektiivin 6 artiklassa. Tähän
kuuluisi myös työyhteisön tarkkailu mahdol-
lisen työntekijöiden häirinnän ja muun epä-
asiallisen kohtelun havaitsemiseksi riittävän
ajoissa, jotta niihin voidaan tehokkaasti puut-
tua. Viimeksi mainittua asiaa koskeva toi-
mintavelvoite sisältyy ehdotuksen 28 §:ään.
Siinä edellytetään työnantajan ryhtyvän toi-
miin epäkohdan poistamiseksi asiasta tiedon
saatuaan.

Työympäristön tarkkailuvelvoite lisättiin
nykyiseen työturvallisuuslakiin lailla 27/
1987. Tarkkailuvelvoitteen osalta viitataan
lisäksi sitä koskevaan hallituksen esitykseen
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Eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
(HE 81/1985).

Ehdotettavan 5 momentin mukaan työnan-
tajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta
ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet ote-
taan huomioon tarpeellisella tavalla työnanta-
jan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

9 §. Työsuojelun toimintaohjelma. Toimin-
taohjelmaa koskeva säännös on lisätty nykyi-
seen työturvallisuuslakiin lailla 144/1993.
Säännöstä on sittemmin muutettu lailla
1132/1997, jolloin säännökseen lisättiin mai-
ninta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta.
Säännöksen sanamuoto on mahdollistanut
joustavat menettelytavat eri työpaikoilla.
Säännös on sallinut työsuojelun toimintaoh-
jelman ymmärtämisen toimintapolitiikan
asettamiseksi tai sitä konkreettisemmaksi
toimintaohjelmaksi tai suunnitelmaksi. Kos-
ka säännöksen tavoite on vasta toteutumassa
työpaikoilla, säännös ehdotetaan otettavaksi
lakiin nykyisessä muodossaan. Säännösehdo-
tuksen perustelujen osalta viitataan vuodelta
1992 olevaan hallituksen esitykseen Edus-
kunnalle laeiksi työturvallisuuslain ja työsuo-
jelun valvonnasta ja muutoksenhausta työ-
suojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
(HE 113/1992).

10 §. Työn vaarojen selvittäminen ja ar-
viointi. Lakiehdotuksen keskeisenä tavoittee-
na on korostaa systemaattista lähestymista-
paa työpaikan työturvallisuuteen ja työter-
veyteen vaikuttavissa asioissa. Tavoitteena
on, että työnantajana toimivat yritykset ja lai-
tokset asettavat työntekijöiden turvallisuuden
ja terveyden yhdeksi toimintansa ohje-
nuoraksi sekä aikaansaada työpaikoilla suun-
nitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja,
joilla varmistetaan, että työntekijöiden tur-
vallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimuk-
set täytetään lainsäädännön mukaisesti. Tätä
toimintamallia voidaan kutsua turvallisuus-
johtamiseksi taikka turvallisuuden hallinnak-
si, jossa kysymys on turvallisuusajattelun
kytkemisestä osaksi työnantajana toimivan
yrityksen tai julkisyhteisön koko toimintaa ja
johtamis- tai hallintajärjestelmää. Työsuoje-
lua ei tällöin ymmärretä erillisenä osa-
alueena, vaan se on omaksuttu osaksi työnan-
tajan kaikkea toimintaa kaikilla hierarkian ta-
soilla. Tätä koskeva ehdotus on 8 §:n 5 mo-

mentissa.
Turvallisuuden hallintaan perustuva ajatte-

lutapa, johon lakiehdotus perustuu, korostaa
työnantajan vastuuta työn ja työympäristön
turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Ehdotettava 10 § koskisi kaikkia työnanta-
jia yksityisellä ja julkisella sektorilla riippu-
matta toimialasta tai työntekijöiden määrästä.
Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin käytän-
nön toteuttaminen ja menettelytavat työpai-
koilla määräytyisivät kuitenkin työnantajan
toimialan, toiminnan luonteen ja työpaikan
koon sekä muiden kussakin tapauksessa esil-
lä olevien erityispiirteiden mukaan. Laissa ei
edellytettäisi erityisen vahvistetun tai yleises-
ti käytössä olevan mallin mukaista menetel-
mää. Työnantajakohtaisesti olisi mahdolli-
suus toteuttaa kussakin tilanteessa parhaiten
soveltuvia toimintatapoja. Tarkoitus on, että
kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät tu-
levat läpikäydyksi jokaisella työpaikalla.
Vaarojen selvittämisen tulisi olla suunnitel-
mallista ja jatkuvaa.

Ehdotettu 10 § olisi keskeisellä sijalla tur-
vallisuuden hallinnassa. Pykälä edellyttäisi,
että työnantaja riittävän järjestelmällisesti
selvittää ja tunnistaa työstä ja työympäristös-
tä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Nämä teki-
jät on työnantajan poistettava, mikäli mah-
dollista. Silloin kun haitta- ja vaaratekijät
poistetaan heti, ei luonnollisestikaan tarvitse
erikseen selvittää ja arvioida niitä. Käytän-
nössä kaikkia vaara- ja haittatekijöitä ei kui-
tenkaan voida poistaa. Tässä tilanteessa
työnantajan olisi arvioitava jäljelle jääneen
haitan tai vaaran merkitys työntekijän turval-
lisuudelle ja terveydelle.

Tässä tarkoitetun arvioinnin seurauksena
työnantajan olisi alennettava riskit sille tasol-
le, että tämän lain ja sen nojalla annettujen
alemmanasteisten säännösten edellyttämät
vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja että työn-
tekijän turvallisuus ja terveys vaarantuu
mahdollisimman vähän. Työnantaja tekisi
näin ollen arvioinnin perusteella tietoisen va-
linnan jäljelle jäävien riskien vähentämiseen
tarvittavista toimenpiteistä.

Ne selvitettävät ja arvioitavat haitta- ja vaa-
ratekijät, joita 10 §:ssä tarkoitetaan, voivat
olla esimerkiksi työolosuhteista tai työmene-
telmistä aiheutuvia fyysisiä tapaturman tai
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ammattitaudin tai muun työperäisen sairau-
den vaaroja. Kysymys voi työpaikasta ja työn
luonteesta riippuen olla myös esimerkiksi
terveydelle vaarallisista tai haitallisista
kuormitustekijöistä, kuten kohtuuttomasta
aikapaineesta tai liiallisesta tietokuormituk-
sesta, työpisteiden ergonomiasta tai väkival-
lan uhkasta. Selvittämisen kohteeksi voivat
tulla myös työyhteisön huonon toimivuuden
aiheuttamat ongelmat, häirintä, kiusaaminen
tai niihin verrattavat haittatekijät.

Pykäläehdotuksen 1 momentin 1-5 koh-
dissa on esimerkkeinä mainittu asioita, joita
selvityksessä tulee erityisesti ottaa huomioon
riippuen työn luonteesta ja toimialasta sekä
muista tekijöistä. Esimerkit osoittaisivat
myös osittaista painopisteen muutosta nykyi-
seen lakiin verrattuna. Esimerkiksi 4 koh-
dassa mainitut kuormitustekijät kattavat teol-
lisuustyön lisäksi toimihenkilö- ja asian-
tuntijatyöhön liittyviä kuormitustekijöitä.
Pykälän luettelo ei ole tyhjentävä, vaan mui-
takin asioita voidaan joutua selvittämään ja
arvioimaan riippuen työn ja toiminnan luon-
teesta ja työssä esiintyvistä haitta- ja vaarate-
kijöistä. Toisaalta kaikilla työpaikoilla ei ole
tarpeen arvioida jokaista pykälässä mainittua
asiaa.

Tässä pykälässä tarkoitettu vaarojen selvit-
tämis- ja arviointivelvoite kohdistuu työnan-
tajaan, joka oman toimintansa ja työpaikkan-
sa osalta omaa parhaat edellytykset siihen.
Työnantajalla ei aina omassa organisaatios-
saan kuitenkaan ole kaikissa asioissa sellaista
asiantuntemusta, että hän voisi toteuttaa riit-
tävästi pykälässä säädetyn haitta- ja vaarate-
kijöiden tunnistamisen ja selvittämisen. Täl-
laisessa tapauksessa työnantajan olisi käytet-
tävä ulkopuolista asiantuntijaa. Työterveys-
huolto, jonka toteuttaminen on työnantajan
lakisääteinen velvoite, olisi tässä asiassa
luonteva asiantuntijataho. Sen laatima työ-
paikkaselvitys voisi olla apuna haitta- ja vaa-
ratekijöiden tunnistamisessa. Siksi työ-
paikkaselvitystä on suositeltavaa käyttää
10 §:n mukaisen vaarojen tunnistamisen ja
selvittämisen apuna tai sen pohjana.

Muiden kuin työterveyshuollon asiantunti-
joiden ja ammattihenkilöiden käyttö 10 §:n
tarkoituksessa voi myös olla tarpeellista tai
perusteltua, silloin kun omaa asiantuntemusta
ei ole. Tällöin työnantajan tulisi varmistaa,

että palvelun tarjoajalla on riittävä pätevyys
ja muut edellytykset tehtävästä suoriu-
tumiseen.

Tunnistettujen vaarojen tai haittojen pois-
tamiseksi tai vähentämiseksi tehtävistä toi-
menpiteistä päättäminen on aina työnantajan
velvollisuutena ja vastuulla. Käytettävät ul-
kopuoliset asiantuntijat eivät voi tehdä tätä
päätöstä työnantajan puolesta. Asiantuntijat
eivät ole itsenäisesti työturvallisuusvastuus-
sa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ammat-
tihenkilöiden ohjeet tai neuvot eivät myös-
kään vähennä työnantajan vastuuta siitä, että
työ ja työympäristö on työntekijöiden kan-
nalta turvallinen. Toisaalta työnantajan on
voitava luottaa muunkin huolellisesti valitun
ja pätevän asiantuntijan kuin työterveyshuol-
lon antamiin neuvoihin ja ohjeisiin.

Ehdotettu 10 § 3 momentti edellyttää, että
työnantajalla on hallussaan tieto työn vaa-
roista ja niiden merkityksestä työntekijöiden
turvallisuudelle ja terveydelle. Tällä tarkoite-
taan tietoa vaaran arvioinnin tuloksista.
Säännös ei edellytä selvityksen ja arvioinnin
tekemistä tai sen tulosten esittämistä kirjalli-
sessa tai muussa määrämuodossa, mutta sen
tulee kuitenkin olla todennettavissa. Useissa
tapauksissa onkin jo käytäntönä, että työnan-
taja laatii vaarojen arviointiasiakirjan. Työn
ja toiminnan luonteen ja työpaikan koon mu-
kaan työpaikoilla on usein tarkoituksenmu-
kaista ja käytännön syistä myös välttämätön-
tä, että selvityksestä ja arvioinnista laaditaan
asiakirja.

Niilläkin työpaikoilla, joilla selvitystä ja
arviointia ei ole tehty määrämuotoisena tai
kirjallisena, työnantajan on pystyttävä osoit-
tamaan täyttäneensä lain edellyttämän vel-
voitteen vaarojen selvittämisestä ja arvioin-
nista. Varsinkin pienillä työpaikoilla työn tai
toiminnan luonne ja muut edellytykset huo-
mioon ottaen, jollei asetuksella ole toisin
säädetty, selvitys- ja arviointivelvoite voi-
daan hoitaa vapaamuotoisesti esimerkiksi si-
ten, että niiden tekemiseen osallistuu työpai-
kan henkilöstö työterveyshuollon työpaik-
kaselvityksen yhteydessä tai muutoin työn-
johdon kanssa. Vaarojen arvioinnin tulokset
ovat tällöin arviointiin osallistuneiden tiedos-
sa ja täten todennettavissa. Työnantajan on
tarvittaessa osoitettava työsuojeluviranomai-
selle velvoitteen hoitaminen. Työnantaja voi
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tehdä ne valitsemallaan tavalla, ellei selvi-
tyksen tai arvioinnin muodosta ole asetuksel-
la annettu tarkempia säännöksiä.

On mahdollista, että selvitys ja arviointi si-
sältyvät johonkin muuhun työpaikalla tehtä-
vään asiakirjaan tai ovat sen osana. Joka ta-
pauksessa on tarkoituksenmukaista käyttää
niiden tekemisessä hyväksi ja osana työter-
veyshuoltolain tarkoittamaa työpaikkaselvi-
tystä, jonka tulee olla nähtävänä jokaisella
työpaikalla, ja pelastustoimilain 9 §:n mu-
kaista suunnitelmaa, joka pelastustoimi-
asetuksen 11 §:n mukaan tulee olla kaikissa
niissä yrityksissä, laitoksissa ja vastaavissa
kohteissa, joissa työntekijöiden ja samanai-
kaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden
määrä on yleensä vähintään 30.

Ehdotetun lainkohdan 3 momentti edellyt-
tää, että selvitys ja arviointi tarkistetaan olo-
suhteiden olennaisesti muuttuessa ja että se
muutoinkin pidetään ajan tasalla. Olennaisil-
la muutoksilla tarkoitettaisiin sellaisia muu-
toksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan
selvityksen ja arvioinnin tulokseen. Ehdotus
osaltaan korostaisi toiminnan jatkuvuutta ja
prosessinomaisuutta. Riittävää ei ole edellä
kuvatun vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin
kertaluontoisuus, vaan toiminnan on oltava
jatkuvaa ja systemaattista.

Asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä 4 momentin mukaan työn tai toi-
minnan luonne ja niihin liittyvät vaarat huo-
mioon ottaen selvityksen ja arvioinnin kirjal-
lisesta tai muusta todennettavasta muodosta.
Sen sijaan yleinen kaikkia työnantajia koske-
va kirjallinen vaatimus lisäisi tarpeettomasti
myös asiakirjojen laadintavelvoitetta ilman,
että tarkoitettua lopputulosta eli työntekijöi-
den turvallisuuden ja terveyden sekä työky-
vyn parantamista kuitenkaan saavutettaisiin.
Vaatimusta käyttää kirjallista tai muuta do-
kumentoitua muotoa ei voitaisi myöskään si-
toa yksinomaan työpaikan kokoon, koska
vaaran tai haitan esiintyminen ei ole siihen
välttämättä yhteydessä. Kirjallisessa muo-
dossa tehtävän vaarojen arvioinnin ja selvi-
tyksen tai erityisen turvallisuusasiakirjan tai
vastaavan -suunnitelman laatimisvelvoite py-
ritään kohdentamaan niihin toimialoihin ja
töihin, joissa vaarojen ja haittojen selvittämi-
sellä ja arvioinnilla kirjallisessa muodossa on
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden

säilyttämisen sekä työpaikan työolosuhteiden
kehittämisen kannalta olennaista merkitystä.

Joissakin tapauksissa on jo säädetty turval-
lisuusasiakirjasta. Sellainen on esimerkiksi
valtioneuvoston päätöksessä työntekijän suo-
jelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta
vaaroilta ja haitoilta (1401/1993). Se edellyt-
tää tietyissä tapauksissa meluntorjuntaohjel-
man laatimista. Tässä tarkoitettu asiakirja on
myös rakennustyön turvallisuudesta annetun
valtioneuvoston päätöksen (629/1994)
5 §:ssä tarkoitettu asiakirja. Niin ikään työn-
tekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran
torjunnasta annetun valtioneuvoston päätök-
sen (922/1999) 2 §:ssä tarkoitetut asiakirjat
sekä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeis-
ta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n
mukainen räjäytyssuunnitelma olisivat näitä.
Kirjallinen vaatimus on myös esimerkiksi
valtioneuvoston asetuksessa kemiallisista te-
kijöistä työssä (715/2001). Sen 6 §:n 2 mo-
mentti edellyttää kirjallisessa muodossa teh-
tyä riskien arviointia sellaisessa työssä, jossa
asetusta sovelletaan. Asianomaiset valtio-
neuvoston päätökset on tarkoitus pitää voi-
massa.

11 §. Erityistä vaaraa aiheuttava työ. Py-
kälä koskisi erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä
sekä raskaana olevan työntekijän osallistu-
mista hänelle tai sikiölle vaaraa aiheuttavaan
työhön. Pykälä olisi yleisluontoinen, koska
tarkoitus on, että sen soveltamisessa keskei-
sessä asemassa olisi 10 §:ssä tarkoitettu työn
vaarojen arviointi. Tässä otetaan huomioon
toisaalta työ ja työolosuhteet sekä toisaalta
työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet.

Pykälällä on tarkoitus korvata nykyisen
lain 34 §:n 4 momentissa oleva säännös eri-
tyistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa ai-
heuttavan työn tekemisestä sekä täydentää
toimenpiteistä raskaana olevien ja äsken syn-
nyttäneiden tai imettävien työntekijöiden tur-
vallisuuden ja terveyden parantamisen kan-
nustamiseksi työssä annetun neuvoston di-
rektiivin 92/85/ETY täytäntöönpano.

Säännöksen 1 momentin mukaan lähtökoh-
tana on, että jos 10 §:n arviointi osoittaa eri-
tyistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa
olevan, työnantajan tulisi huolehtia siitä, että
tällaista työtä ei saa tehdä muu kuin työhön
pätevä ja työhön henkilökohtaisten edellytys-
tensä puolesta soveltuva työntekijä. Muiden
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henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulisi estää.
Säännöksellä ei ole suoranaista kytkentää eri-
tyisiin tutkinto- tai koulutusvaatimuksiin. Pä-
tevyyden ratkaisee työnantaja. Pätevyydellä
tässä tarkoitetaan lähinnä riittävää ammatti-
taitoa ja kokemusta ja riittävän opetuksen ja
ohjauksen antamista. Lisäksi on olemassa
erityissäännöksiä tietyistä töistä, kuten säh-
kötyöt ja räjäytystyöt.

Pykälän 2 momentti soveltuisi raskaana
olevien ja imettävien työntekijöiden suojelua
koskevan yllä mainitun direktiivin 6 artiklan
velvoitteiden täytäntöönpanoon. Tämä direk-
tiivi on työsuhteessa olevien työntekijöiden
osalta pantu täytäntöön työsopimuslain 2 lu-
vun 3 §:ssä. Ehdotettava 2 momentti vastaisi
tätä sisällöltään Se kattaisi myös ehdotetta-
van lain soveltamisalaan kuuluvat muut kuin
työsuhteessa olevat työntekijät.

Työstä tai työolosuhteista raskaana olevalle
työntekijälle tai sikiölle aiheutuvaa vaaraa ei
lainkohdassa tarkemmin yksilöitäisi. Asia
jäisi 10 §:n mukaisessa vaarojen arvioinnissa
selvitettäväksi. Tällöin otettaisiin huomioon
mainitun direktiivin 6 artikla ja liite 2. Siinä
mainittuja tekijöitä ja työolosuhteita ovat
esimerkiksi työskentely ylipaineessa eli pai-
neistetuissa tiloissa ja vedenalainen sukelta-
minen sekä eräät biologiset ja kemialliset te-
kijät sekä maanalainen kaivostyö. Liitteen 2
luettelo ei ole tyhjentävä. Ehdotonta kieltoa
ei myöskään direktiivin 6 artiklassa ole, vaan
lähtökohtana on altistumisen arviointi. Näiltä
osin ehdotus on direktiivin tavoin joustava.
Direktiivin mukaisesti lähtökohta olisi, että
kyseinen työntekijä on ilmoittanut työnanta-
jalle tilastaan.

Mahdollista on, että raskaana olevan työn-
tekijän aikaisemman työn tekeminen estyy.
Tilanne voi olla tilapäinen tai pysyvä. Ehdo-
tuksen mukaan työntekijälle tulisi osoittaa
muuta työtä työnantajan palveluksessa, mikä-
li se on mahdollista. Sairausvakuutuslain
(364/1963) 23 g § ja sairausvakuutusasetuk-
sen (473/1963) 11 a §:n määrittelevät raskaa-
na olevan työntekijän oikeuden erityisäitiys-
rahaan tällaisessa tilanteessa.

12 §. Työympäristön suunnittelu. Työym-
päristön, työtilojen, rakenteiden, työmene-
telmien ja työssä käytettävien työvälineiden
ja aineiden turvallisuuden kannalta tärkeim-
mät ratkaisut tehdään suunnitteluvaiheessa.

Jälkikäteen korjaaminen on kallista ja joskus
mahdotontakin. Siksi suunnitteluun ja työ-
turvallisuuden huomioon ottamiseen suunnit-
teluvaiheessa on pyritty panostamaan. Tässä
tarkoituksessa työturvallisuuslakiin lisättiin
suunnittelua koskeva 9 a § lailla 27/1987.
Tuolloin säädetyt periaatteet on tarkoitus säi-
lyttää säädettävässä laissa. Säännöksiä pyri-
tään nyt kuitenkin selkeyttämään siten, että
ehdotettava 12 § tulisi koskemaan työympä-
ristön ja siihen rakenteellisesti liittyvää työn
turvallisuutta. Työn mitoitusta ja kuormitta-
vuutta koskeva vaatimus säädeltäisiin omana
13 §:nä.

Pykäläehdotus koskisi paitsi uuden työym-
päristön ja uusien työtilojen sekä työmene-
telmien suunnitteluvaihetta myös olemassa
olevia muutostilanteita.

Työympäristön järjestelyissä tulisi tarvitta-
essa ottaa huomioon myös vammaiset ja
muut työntekijät, joiden työn tekeminen tai
terveyden ja turvallisuuden varmistaminen
muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä.
Näin ollen suunnittelussa ja erilaisissa muu-
tostilanteissa on otettava huomioon osaltaan
myös yhdenvertaista kohtelua työssä ja am-
matissa koskevista yleisistä puitteista anne-
tun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 5 ar-
tiklan vammaisia koskevat erityissäännökset.
Niiden nojalla työnantajan on tarvittaessa
tehtävä sellaisia mukautuksia, jotka mahdol-
listavat vammaisten henkilöiden työskente-
lyn. Vammaisten henkilöiden erityistarpeiden
huomioon ottaminen perustuu osaltaan lain
8 §:n mukaiseen työnantajan yleiseen huo-
lehtimisvelvoitteeseen. Myös 10 §:ssä tarkoi-
tetun työn vaarojen selvittämisen ja arvioin-
nin yhteydessä tulee tarvittaessa ottaa huo-
mioon vammaisten tarpeet. Työnantajalla on
siten velvollisuus ottaa työsuhteessa olevan
työntekijän henkilökohtaiset edellytykset
huomioon työuran kaikissa vaiheissa.

Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanoa val-
mistellaan työministeriön asettamassa kolmi-
kantaisessa työryhmässä.

Tämän säännöksen suunnittelua koskevien
vaatimusten huomioon ottaminen on työnan-
tajan velvollisuutena. Työnantajan velvolli-
suudet ovat voimassa silloin, kun suunnitte-
lua toteutetaan työnantajan sisäisenä omana
suunnitteluna. Kun tehtävä annetaan ulko-
puoliselle suunnittelijalle, tälle suunnitteli-
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jalle on annettava suunnittelun kohdetta kos-
kevat turvallisuuden ja terveyden kannalta
riittävät tiedot. Tällöin ulkopuolisella suun-
nittelijalla on myös itsenäinen vastuu siten
kuin 57 §:ssä säädetään.

Muualla lainsäädännössä olevia suunnitte-
lua koskevia säännöksiä ja hyvää suunnitte-
lukäytäntöä on noudatettava ehdotettavan
säännöksen ohella. Tällöin esimerkiksi toimi-
tilojen rakentamisen tai muutostöiden suun-
nittelussa on noudatettava siitä erikseen voi-
massa olevaa säännöksiä ja ohjeita. Myös
koneiden suunnittelusta ja valmistuksesta
säädetään erikseen. Ammattitaitoisen suun-
nittelijan oletetaan olevan tietoinen voimassa
olevista vaatimuksista ja ohjeista.

13 §. Työn suunnittelu. Pykäläehdotus kos-
kee työn suunnittelua ja mitoitusta huomioon
ottaen työntekijöiden fyysiset ja henkiset
edellytykset suhteessa työhön. Tässä tarkoi-
tettu suunnittelu ja mitoitus otetaan huomi-
oon ja toteutetaan yleisten suunnitteluperiaat-
teiden mukaisesti. Säännös ei tarkoita yksilön
edellytysten erikseen huomioon ottamista
suunnittelussa, vaan kysymys on ihmisen
fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista
johtuvista yleisistä mitoitussäännöistä.

Säännöksen tarkoituksena on, että jo suun-
nittelu- ja mitoitusvaiheessa tarkastellaan
työn asettamien vaatimusten ja työntekijöi-
den fyysisten ja henkisten edellytysten välis-
tä suhdetta, jonka tulisi olla tasapainossa.
Säännöksessä tarkoitettu kuormitus voisi olla
fyysistä tai henkistä yli- tai alikuormitusta.
Väärin mitoitettuina nämä kuormitustekijät
saattavat aiheuttaa haitallista kuormitusta.
Kuormitustekijät vaihtelevat työstä toiseen
riippuen työn ja työtehtävien luonteesta. Ter-
veydelle haitallista kuormitusta saattavat ai-
heuttaa esimerkiksi työasennot, työliikkeet,
fyysisen ja psyykkisen rasituksen määrä sekä
tietokuormitus, jos ne ovat väärin mitoitettu-
ja. Niin ikään haitallista kuormitusta saattaa
aiheuttaa esimerkiksi kohtuuton aikapaine
työssä tai poikkeuksellisen runsas työhön liit-
tyvä matkustaminen, jota ei lueta työaikaan.
Muun muassa tämän kaltaisia tekijöitä tulisi
ottaa huomioon ja poistaa ennakolta työn
suunnittelulla ja mitoituksella.

Ehdotuksessa on haluttu korostaa työn ai-
heuttamien kuormitustekijöiden huomioon
ottamista ehdottamalla asiaa koskevaa perus-

säännöstä edellisestä työpaikan kiinteiden ra-
kenteiden ja olosuhteiden suunnittelusta eril-
liseksi pykäläksi. Työntekijän terveyden
kannalta on luonnollisesti molempien seikko-
jen kokonaisvaikutus määräävä tekijä. Pykä-
län tarkoituksen täyttymistä työpaikalla voi
edesauttaa työterveyshuollon tai muun vas-
taavan asiantuntemuksen hyväksi käyttä-
minen.

Pykälä soveltuisi edellisen 12 §:n tavoin
ennen muuta suunnittelu- ja muutostilantei-
siin. Olemassa olevan tilanteen osalta työn
kuormitustekijät tulisi ottaa huomioon ja nii-
hin puuttua edellä 10 §:ssä säädetyn vaarojen
selvittämisen ja arvioinnin yhteydessä.

14 §. Työntekijälle annettava opetus ja oh-
jaus. Säännös koskee opetusta ja ohjausta se-
kä perehdyttämistä, jota työnantajan on an-
nettava työntekijälle. Asiaa koskeva säännös
on ehdotettu sisällytettäväksi työnantajan
yleisiä velvoitteita koskevaan 2 lukuun. Tällä
halutaan korostaa opetuksen ja ohjauksen
asiallista yhteyttä työn ja työpaikan luontee-
seen ja myös niihin vaaroihin ja haittoihin,
joita työpaikalla todetaan olevan. Ne vaikut-
tavat olennaisesti opetuksen ja ohjauksen
tarpeeseen ja suuntaamiseen.

Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi työntekijä
erityisesti perehdyttää työpaikan olosuhtei-
siin sekä oikeisiin työmenetelmiin. Erityisen
tärkeätä tämä on uuden työntekijän kohdalla
sekä muutostilanteissa. Opetusta ja ohjausta
annettaessa tulisi ottaa huomioon työntekijän
koulutus, ammatillinen osaaminen ja työko-
kemus. Opetusta ja ohjausta saatuaan kaikki-
en työntekijöiden tulee olla turvallisen työs-
kentelyn edellyttämällä tasolla.

Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että
työntekijä osaisi suorittaa työnsä oikein ja
oikeita työtapoja noudattaen. Tähän liittyen
työnantajan on edellä ehdotetun 8 §:n 4 mo-
mentin mukaan tarkkailtava muun muassa
työtapojen turvallisuutta.

Lainkohta edellyttäisi myös, että työnteki-
jälle annettua opetusta ja ohjausta on tarvitta-
essa täydennettävä. Tällainen olisi kyseessä
esimerkiksi silloin, kun tarkkailun tuloksena
huomataan puutteita opetuksessa ja ohjauk-
sessa sekä yleensä aina muutostilanteissa.

Joissakin töissä edellytetään tiettyä tutkin-
nolla tai koulutuksella osoitettua pätevyyttä.
Tällaisia ovat esimerkiksi sukellustyötä teke-
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vät henkilöt. Myös esimerkiksi ajoneuvo- ja
torninosturin kuljettajalta edellytetään tiettyä
osoitettua pätevyyttä. Tarvittavat tarkempia
säännöksiä annettaisiin valtioneuvoston ase-
tuksessa.

Valtioneuvostolla olisi oikeus antaa asetuk-
sella tarkempia säännöksiä myös opetuksesta
ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista.
Valtioneuvosto voisi asetuksella antaa sään-
nökset myös niistä tehtävistä ja ammateista,
joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä sekä täl-
laisen pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden
osoittamiseksi hyväksyttäisiin myös ulko-
mailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu
koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaises-
ti kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön
yleisten tutkintojen tunnustamisjärjestelmän
voimaanpanosta annetussa laissa (1597/
1992) tai määrätään Suomea sitovissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa.

15 §. Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja
muiden laitteiden varaaminen käyttöön.
Työstä tai työolosuhteista työntekijälle aiheu-
tuva tapaturman tai sairastumisen vaara on
ensisijaisesti torjuttava rakenteellisilla, tekni-
sillä ja työn organisointiin liittyvillä toimen-
piteillä niiden periaatteiden mukaisesti, jotka
on mainittu edellä 8 §:n 3 momentissa. Tois-
sijaisena torjuntakeinona tulevat kysymyk-
seen henkilönsuojaimet.

Nykyinen laki edellyttää, että työnantaja
hankkii erikseen säädetyt vaatimukset täyttä-
vät ja tarkoituksenmukaiset henkilösuojai-
met. Työntekijällä on myös velvollisuus
käyttää tarvittavia henkilönsuojaimia. Ehdo-
tus olisi näiltä osin nykyistä lakia vastaava.

Henkilösuojainten hankintakustannuksista
vastaa työnantaja. Säännös olisi pakottavaa
oikeutta siinä mielessä, että työssä tai työpai-
kalla vaarojen arvioinnin perusteella tarpeel-
liset henkilönsuojaimet on työnantajan kus-
tannuksellaan hankittava kaikille niille työn-
tekijöille, joiden turvallisuus ja terveyden
säilyminen työssä sitä edellyttää. Asiasta ei
voida toisin sopia. Lain tarkoituksen täyttä-
miseksi on kuitenkin nykyisen lain pohjalta
pidetty mahdollisena täyttää lain velvoite si-
ten, että työntekijä käyttää omia suojaimiaan
korvausta vastaan. Lain vastaisena ei ole
myöskään pidetty kustannusten jaosta sopi-
mista siinä tapauksessa, että tietyn tyyppisiä
henkilönsuojaimia, kuten turvakenkiä, on

mahdollista käyttää työpaikan ulkopuolella.
Työnantaja vastaa tällöinkin siitä, että suo-
jaimet ovat käyttö- ja toimintakunnossa ja et-
tä työntekijät käyttävät niitä. Nykyinen oike-
ustila ei näiltä osin muuttuisi. Myös suojain-
ten käyttöä ja valintaa koskeva direktiivi
mahdollistaa edellä kuvatun järjestelyn.

Henkilönsuojainten hankinnan ja käytön
tulisi perustua yhtäältä edellä 10 §:ssä tarkoi-
tettuun työn ja työpaikan vaarojen arviointiin
sekä toisaalta saatavilla olevien henkilön-
suojainten suojausominaisuuksien arviointiin
siten kuin voimassa olevassa henkilön-
suojainten valinnasta ja käytöstä työssä an-
nettu valtioneuvoston päätös (1407/1993)
edellyttää. Henkilönsuojainten tulee täyttää
ne rakenteelliset perusominaisuudet, joita
säädetään valtioneuvoston päätöksessä hen-
kilönsuojaimista.

Henkilönsuojaimet on tarkemmin määritel-
ty edellä mainituissa valtioneuvoston päätök-
sissä. Henkilönsuojaimena ei muun muassa
pidetä tavanomaisia työvaatteita eikä eräitä
laitteita, jota ei ole suunniteltu erityisesti suo-
jaamaan työntekijää tapaturman tai sairastu-
misen vaaralta työssä.

Henkilönsuojaimeksi katsotaan sellainen
suojavaatetus, jota käytetään tapaturman tai
sairauden vaaran estämiseksi. Sen sijaan ta-
vanomainen työssä käytettävä vaatetus ei ole
henkilönsuojain eikä se kuulu pykäläehdo-
tuksen alaan. Tavanomaisena työvaatetukse-
na pidetään esimerkiksi ulkotöissä käytettä-
vää vaatetusta ja tavanomaista sadetakkia.
Henkilönsuojaimena ulkotöissä käytettävää
vaatetusta pidetään kuitenkin silloin, kun se
suojaa työssä esiintyvältä paleltumiselta tai
muilta terveyden menettämisen vaaroilta.
Pykälä ei myöskään koske sellaista vaatetus-
ta, jota käytetään estämään vaatteiden likaan-
tuminen. Silloin kun kysymys ei ole henki-
lönsuojaimesta, työntekijän tulee itse valita
sopiva työvaatetus tarvittaessa työnantajan
tapaturmien estämiseksi antamia ohjeita nou-
dattaen.

Ehdotettava 2 momentti edellyttää työnan-
tajan hankkivan sellaisen erityisen apuväli-
neen tai muun varusteen, vaikka se ei ole
henkilönsuojain, jos työ tai työolosuhteet sitä
edellyttävät ja jos se on välttämätöntä tapa-
turman tai sairastumisen vaaran estämiseksi.

Tavanomainen työssä käytettä vaatetus ei
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kuulu pykäläehdotuksen alaan. Pykälä ei
myöskään koske sellaista vaatetusta, jota
käytetään estämään vaatteiden likaantumi-
nen. Työntekijän tulee itse valita sopiva työ-
vaatetus tarvittaessa työnantajan tapaturmien
estämiseksi antamia ohjeita noudattaen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä henkilönsuojainten
käyttöä edellytettävien työolosuhteiden vaa-
rojen arvioinnista, niiden käytön määrittelys-
tä ja käytön olosuhteista sekä suojaimilta
vaadittavista ominaisuuksista ja muista hen-
kilönsuojainten käyttöön työpaikalla liittyvis-
tä vaatimuksista.

16 §. Työnantajan sijainen. Työnantajan si-
jaista koskeva pykälä vastaisi asiallisesti ny-
kyisen lain 3 §:ää sekä pitkälti työsopimus-
lain 1 luvun 9 §:ää. Lisäksi rikoslain 47 lu-
vun 8 §:n 2 kohdassa on työnantajan edusta-
jan määritelmä. Sen mukaan työnantajan
edustajana pidetään työnantajana olevan oi-
keushenkilön lakimääräisen tai muun päättä-
vän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan
sijasta johtaa tai valvoo työtä. Ehdotettavassa
2 momentissa olisi kysymys jälkimmäisestä
työnantajan edustajan eli työnantajan sijaisen
aseman täsmentämisestä ennalta vaikuttavas-
sa tarkoituksessa.

Kun työnantaja organisoi toimintaansa ja
asettaa henkilöitä hoitamaan tässä laissa lin-
jaorganisaatiolle tarkoitettuja tehtäviä, nämä
tehtävät on määriteltävä. Lisäksi työnantajan
olisi tällöin huolehdittava siitä, että sijaisella
olisi riittävä pätevyys ja muutoinkin edelly-
tykset tehtävien suorittamiseen. Edellytykset
tarkoittavat tässä muun muassa riittäviä toi-
mivaltuuksia. Arvioitaessa työnantajan sijai-
sen tehtävien järjestämistä on otettava huo-
mioon hänen työsuojeluun liittyvien tehtä-
viensä määrä.

Lisäksi työnantajan olisi huolehdittava sii-
tä, että sijaisellaan olisi riittävä pätevyys ja
muutoinkin edellytykset tehtävien suoritta-
miseen. Pätevyyteen luetaan kuuluvaksi
myös työsuojeluasioiden osaaminen. Edelly-
tykset tarkoittavat tässä muun muassa riittä-
viä toimivaltuuksia toteuttaa ne toimenpiteet,
jotka hänelle on uskottu.

Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että
ehdotettu säännös ei tarkoita työsuojelupääl-
likköä, ellei hän samalla ole edellä tarkoite-
tussa työnantajan edustajan tai sijaisen ase-

massa. Työsuojelupäällikön tehtävät liittyvät
lähinnä työpaikan työsuojelun yhteistoimin-
taan.

3 luku. Yhteistoiminta

17 §. Työnantajan ja työntekijöiden välinen
yhteistoiminta. Laissa työsuojelun valvonnas-
ta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa ja
siihen liittyvässä asetuksessa on yksityiskoh-
taisia säännöksiä työsuojelun yhteistoimin-
nasta työpaikoilla. Näitä säännöksiä sovelle-
taan silloin, kun työpaikalla säännöllisesti
työskentelevien työntekijämäärä ylittää tietyn
rajan. Yhteistoiminnan merkitys työsuojelun
edistämisessä on kuitenkin keskeinen pie-
nemmilläkin työpaikoilla. Tämän vuoksi eh-
dotetaan tässä laissa säädettäväksi yleissään-
nös yhteistoiminnasta voimassa olevan lain
9 §:n 5 momenttia vastaavasti. Sen peruste-
luiden osalta viitataan hallituksen esitykseen
Eduskunnalle 1992 vp. — HE n:o 113. Sään-
nöksen velvoitteiden toteuttamistavat mää-
räytyvät käytännön tarpeiden perusteella.

Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäi-
siin työpaikan työntekijöille velvoite omalta
osaltaan toimia yhteistyössä työnantajan ja
työntekijöiden edustajien kanssa työsuojelun
edistämiseksi. Tämä olisi tarpeen sen vuoksi,
että yksittäisten työntekijöiden passiivisuus,
esimerkiksi pidättäytyminen antamasta omaa
työtään koskevia tietoja, voi vaikeuttaa työ-
paikan yhteistoimintaa tai vaarantaa työtur-
vallisuutta työpaikalla.

Lain tavoitteiden saavuttamisen kannalta
olisi tärkeää, että jokaisella työntekijällä on
mahdollisuus vaikuttaa työolosuhteisiin. Tä-
män vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että
työntekijällä on oikeus esittää työsuojelua
koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada
niihin palaute. Tässä kohdin säädettynä oike-
us ehdotusten tekemiseen luontevalla tavalla
liittyisi osapuolten yhteistoimintaan.

Ehdotettu sääntely vastaisi työsuojelun pui-
tedirektiivin määräyksiä työnantajan ja työn-
tekijöiden yhteistoiminnasta.

4 luku. Työntekijän velvollisuudet ja
oikeus työstä pidättäytymiseen

18 §. Työntekijän yleiset velvollisuudet.
Työturvallisuuden toteutuminen edellyttää,
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että työntekijä osaltaan noudattaa niitä mää-
räyksiä ja ohjeita, joita työnantaja toimival-
tansa mukaisesti on antanut. Tällaiset ohjeet
voivat olla esimerkiksi suullisia yleisohjeita
työn suoritustavasta tai yksityiskohtaisia kir-
jallisia ohjeita koko tuotantovaiheesta kuten
laatujärjestelmissä. Sanonnan erosta huoli-
matta säännös asiallisesti vastaisi työsopi-
muslain 3 luvun 1 §:n säännöstä. Järjestyksen
ja siisteyden merkitystä sekä yleisen huolelli-
suuden ja varovaisuuden merkitystä työpai-
kan turvallisuudelle ja terveydelle pyrittäisiin
korostamaan momentin toisessa virkkeessä.
Työ ja työolosuhteet vaikuttaisivat työnteki-
jän huolellisuusvelvoitteeseen. Sitä voisi ko-
rostaa esimerkiksi se työstä ja työolosuhteista
johtuva seikka, että työntekijä käsittelee vaa-
rallisia aineita taikka se, että työ suoritetaan
toisen kotona tai muussa sellaisessa paikassa,
jonka turvallisuuteen ei työnantaja ole voinut
vaikuttaa.

Työntekijän menettelyllä on merkittävä
vaikutus paitsi hänen oman työskentelynsä
turvallisuuteen ja terveyteen niin myös mui-
den työntekijöiden ja koko työpaikan turval-
lisuudelle. Pykälän 2 momentissa ilmaistai-
siin tämä huolehtimisvelvoite. Velvoitteeseen
vaikuttaisi niin työntekijän kokemus ja saa-
ma opetus ja ohjaus kuin hänen ammattitai-
tonsa. Kokeneella tai erityisen ammattitaidon
omaavalla henkilöllä on tässä suhteessa ko-
kematonta laajemmat mahdollisuudet huo-
lehtia turvallisuudesta ja terveydestä ja sa-
malla hänellä olisi siihen laajempi velvol-
lisuus.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että
työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista
muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää
ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheut-
taa näiden turvallisuudelle tai terveydelle
haittaa tai vaaraa. Lakiehdotuksen mukaan
tällaisten ilmiöiden estäminen olisi ensisijas-
sa työnantajan velvollisuus. Tästä säädettäi-
siin 28 §:ssä. Niiden poistamisessa ei kuiten-
kaan voida käyttää perinteisiä työnantajan
yksipuolisesti toteutettavissa olevia keinoja,
vaan niiden ehkäiseminen on koko työyhtei-
sön asia.

19 §. Vikojen ja puutteellisuuksien poista-
minen ja niistä ilmoittaminen. Säännösehdo-
tus vastaisi sisällöltään pääosin voimassa
olevan lain 35 §:n säännöstä. Ilmoitusvelvol-

lisuus ei olisi yleinen, vaan se koskisi seikko-
ja, joilla on vaikutusta työntekijöiden turval-
lisuuteen tai terveyteen. Tavanomainen me-
nettely olisi ilmoituksen tekeminen omalla
esimiehelle, minkä lisäksi ilmoitus tulisi teh-
dä työntekijää edustavalle työsuojeluvaltuu-
tetulle. Jos työpaikalla on käytössä vika-
ilmoituslomakkeita tai sähköpostiviesti, niitä
voitaisiin käyttää.

Pykälässä säädettäisiin uutena asiana myös
työntekijän velvoitteesta poistaa havaitse-
miaan vikoja ja puutteellisuuksia käytettävis-
sään olevin keinoin. Vikojen ja puutteelli-
suuksien poistamisvelvoitteeseen vaikuttaisi
niin työntekijän kokemus ja saama opetus ja
ohjaus kuin hänen ammattitaitonsa. Esimer-
kiksi sähkölaitteiden vikoja tavallinen työn-
tekijä ei saa korjata eikä hän niitä ehkä ha-
vaitsekaan, mutta alan ammattilainen taas voi
havaita helposti puutteita muiden käyttämissä
sähkötyökaluissa. Vastaavasti vain sellaisia
vikoja, puutteellisuuksia tai muita epäkohtia
saa työntekijä poistaa, joihin hänellä on
mahdollisuudet. Kokeneella ja ammattitaitoi-
sella työntekijällä on tässä suhteessa koke-
matonta laajemmat keinot. Jos työntekijä on
poistanut vian, tiedon saaminen ilmenneestä
ongelmasta on kuitenkin työnantajalle tär-
keää. Tämän vuoksi työntekijä velvoitettai-
siin ilmoittamaan havainnostaan myös silloin
kun hän on poistanut vian tai puutteen.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työnan-
tajalle velvollisuus puolestaan kertoa niistä
toimenpiteistä, joihin työntekijän ilmoitus on
antanut aihetta. Palaute annettaisiin ilmoituk-
sen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluval-
tuutetulle.

Ehdotuksen 5 §:n mukaisissa tapauksissa,
joissa työnantaja ei voi valvoa työolosuhteita,
ilmoitus tulisi tehdä, mikäli se on mahdollis-
ta, myös työtilan omistajalle tai haltijalle.
Esimerkiksi maatalouslomittajana työskente-
levän tilan omistajalle tekemä ilmoitus rik-
koontuneista laitteista on luonnollisin ja no-
pein tapa saada laitteet kuntoon.

Pykälän 4 momentissa annettaisiin mahdol-
lisuus valtioneuvoston asetuksella säätää tar-
kemmin työntekijän ilmoittamisvelvollisuu-
den sisällöstä ja menettelytavoista. Esimer-
kiksi voimassa olevan valtioneuvoston ase-
tuksen (749/2001) puunkorjuutyön turvalli-
suudesta 4 §:n mukaan työntekijän on ilmoi-
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tettava välittömästi työnantajalle ja työn vai-
kutuspiirissä oleville työntekijöille, jos hän
joutuu poikkeamaan yhteydenpitokäytännös-
tä tai joutuu yksin tekemään vaarallisia ko-
neiden huolto- tai korjaustöitä.

20 §. Henkilönsuojainten käyttö ja soveltu-
va työvaatetus. Kun työnantaja on antanut
työntekijän käyttöön lakiehdotuksen 15 §:n
mukaisesti henkilönsuojaimia ja muita varus-
teita, työntekijän tulisi huolellisesti ja ohjei-
den mukaisesti käyttää ja hoitaa niitä. Moni-
en tällaisten varusteiden suojausvaikutus on
riippuvainen siitä, että niitä käytetään ja hoi-
detaan oikein. Väärin tai huolimattomasti
käytetyn suojaimen suojaava teho on merkit-
tävästi vähäisempi kuin on tarkoitettu.

Pykälän toinen virkekin säätäisi työntekijän
huolehtimisvelvollisuudesta. Säännöksellä ei
pyrittäisi määräämään työntekijän vaatetuk-
sesta muutoin kuin siltä osin kuin siitä voi
aiheutua tapaturman vaaraa. Joissain töissä
saattaa väljä vaatetus synnyttää kiinni-
tarttumisriskin taikka sähkötyössä palo-
herkkien keinokuituvaatteiden käyttö voi rat-
kaisevasti lisätä palovaaraa. Säännösehdotus
asettaisi työntekijälle velvollisuuden huoleh-
tia omasta turvallisuudestaan siltä osin, että
hänen työssään käyttämäksi valitsemasta
vaatetuksesta ei aiheudu vaaraa. Ehdotettu
säännös vastaisi voimassa olevan lain 21 §:n
sääntelyä.

21 §. Työvälineiden ja vaarallisten ainei-
den käyttö. Koneiden, laitteiden ja muiden
työvälineiden ja niissä olevien turvallisuus-
ja suojalaitteiden käyttö on turvallista vain,
jos niitä käytetään oikein. Säännöksessä vel-
voitettaisiin näitä käyttävää työntekijää toi-
mimaan työnantajalta saamiensa käyttö- ja
muiden ohjeiden ja muutenkin työkokemuk-
sensa ja ammattitaitonsa mukaisesti. Työnte-
kijän menettelyä arvioitaessa esimerkiksi hä-
nen ammattitaitonsa on otettava huomioon
18 §:n yleissäännöksen mukaisesti. Vaarallis-
ten aineiden käytössä ja käsittelyssä vaadi-
taan erityistä varovaisuutta ja usein työnanta-
ja on antanut tällaista työtä varten tarkempia
ohjeita. Ehdotuksessa korostettaisiin työnte-
kijän omaa varovaisuutta ja ohjeiden noudat-
tamista.

22 §. Turvallisuus- ja suojalaitteen käyttö.
Lähtökohtana on, että työskentely ilman
asianmukaista turvallisuus- ja suojalaitetta on

kiellettyä. Käytännössä tiettyjen töiden tai
työvaiheiden suorittaminen on vaikeaa tai
mahdotonta kytkemättä tällaista laitetta tila-
päisesti pois käytöstä. Näin on yleisimmin
huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä se-
kä häiriötilanteissa. Tällöinkin poistamisen
tulee perustua työnjohdon antamaan lupaan
tai työohjeeseen. Kuitenkin kokenut ja am-
mattitaitoinen sekä riittävän opetuksen ja oh-
jauksen saanut työntekijä pystyy itsekin arvi-
oimaan tilanteen oikein.

Säännöksessä korostettaisiin turvallisuus-
ja suojalaitteiden toimintavalmiudessa pitä-
mistä. Niiden poistaminen tai kytkeminen
pois päältä olisi kiellettyä muussa kuin edellä
mainitussa tilanteessa ja lisäksi se voisi olla
rangaistavaa 65 §:n mukaisesti. Jos työnteki-
jän on kuitenkin ollut välttämätöntä poistaa
suojalaite käytöstä, säännöksessä painote-
taan, että tällainen poisto voi olla vain tila-
päistä ja että työntekijällä on velvollisuus pa-
lauttaa tai kytkeä päälle kyseinen suojalaite
niin pian kuin mahdollista. Vioista ja puut-
teellisuuksista ilmoittamisesta säädettäisiin
19 §:ssä.

Ehdotettu sääntely vastaisi työsuojelun pui-
tedirektiivin määräyksiä työntekijän velvolli-
suuksista.

23 §. Työntekijän työstä pidättäytyminen.
Säännös vastaisi nykyisen työturvallisuuslain
9 d §:ää, joka säädettiin lailla 287/1988 ja jo-
ta on laajasti perusteltu sitä koskevassa halli-
tuksen esityksessä. Tässä yhteydessä sään-
nöksen tarpeellisuuden ja oikeudellisten pe-
rusteiden osalta viitataan tuohon esitykseen.

5 luku. Työtä ja työolosuhteita koske-
vat tarkemmat säännökset

Ergonomiaa, fyysistä, henkistä ja
sosiaalista kuormittavuutta sekä eräitä muita

työn vaaroja koskevat säännökset

24 §. Työpisteen ergonomia, työasennot ja
työliikkeet. Pykälässä säädettäisiin er-
gonomisten periaatteiden soveltamisesta työ-
pisteisiin ja työvälineisiin. Ehdotuksen mu-
kaan työpisteen rakenteet sekä käytettävät
työvälineet olisi valittava, mitoitettava ja si-
joitettava työn luonne ja työntekijän edelly-
tykset huomioon ottaen ergonomisesti
asianmukaisella tavalla. Aina tämä ei ole
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mahdollista, jolloin työturvallisuudesta on
huolehdittava muulla tavoin. Työpisteeseen
ja työvälineisiin kuuluu esimerkiksi koneita,
työkaluja, laitteita, kalusteita, laitteistoja ja
muita tarvikkeita.

Työvälineiden olisi mahdollisuuksien mu-
kaan oltava siten säädettävissä ja järjestettä-
vissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia,
ettei työstä aiheutuisi työntekijän terveydelle
haitallista tai vaarallista kuormitusta. Kiinteät
työpisteet olisi järjestettävä siten, että työ-
olosuhteet voidaan säätää työntekijöille sopi-
viksi. Ergonomisesti oikein valituilla, käyte-
tyillä ja asennetuilla työvälineillä ehkäistään
ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten haital-
lista kuormittumista ja sairauksia. Tarvittaes-
sa työpaikan ergonomia-asioiden ja kuormi-
tustekijöiden selvittämisessä tulisi käyttää
apuna työterveyshuoltoa.

Pykälän 1 momentin 1—5 kohdissa on li-
säksi esimerkkeinä mainittu asioita, joita
työnantajan olisi otettava huomioon. Sen
mukaan työnantajan olisi huolehdittava siitä,
että työtekijällä olisi riittävästi tilaa työn te-
kemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasen-
toa. Lisäksi työtä tulisi tarvittaessa keventää
apuvälinein. Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja
tulisi keventää apuvälinein siten että nostotyö
voidaan suorittaa mahdollisimman turvalli-
sesti.

Työnantajan olisi myös huolehdittava, että
nostolaitteen käyttö ei aiheuta työntekijän
turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaa-
raa. Nostoapuvälineitä esimerkiksi potilas-
nostoihin käytettäessä on huomattava apuvä-
lineen käyttöominaisuuksien ja turvallisuu-
den lisäksi myös esimerkiksi nosto- ja siirto-
tilan mitoitus, apuvälineen soveltuvuus nos-
toon ja käyttäjien osaaminen. Säännöstä so-
vellettaessa olisi huomioitava myös, mitä
35 §:ssä säädetään nostotyöstä sekä 41 §:ssä
koneiden, laitteiden ja työvälineiden käy-
töstä. Työnantajan olisi lisäksi otettava huo-
mioon, että työ saattaa sisältää haitallisia
toistuvia yksipuolisia työliikkeitä, jotka kuor-
mittavat tuki- ja liikuntaelimiä. Tällöin on
huolehdittava, että toistorasituksen työnteki-
jälle aiheuttama haitta vältetään tai, jos tämä
ei ole mahdollista, se on mahdollisimman
vähäinen.

Toisen momentin mukaan valtioneuvosto
voisi antaa asetuksella tarkempia säännöksiä

työpaikan työolosuhteiden, työssä käytettä-
vien koneiden, muiden työvälineiden, apu-
välineiden ja muiden laitteiden turvallisuus-
ja terveellisyysvaatimuksista mahdollisine
mitoitusvaatimuksineen sekä käsin tehtävien
nostojen turvallisesta suorittamisesta. Nykyi-
sen työturvallisuuslain nojalla on annettu val-
tioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista
ja siirroista työssä (1409/1993). Sen pohjana
on terveyttä ja turvallisuutta varten asetetta-
vista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa kä-
sin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, jo-
hon liittyy erityisesti työntekijän selän va-
hingoittumisen vaara, annettu neuvoston di-
rektiivi 90/269/ETY.

25 §. Työn kuormitustekijöiden välttäminen
ja vähentäminen. Säännöksessä olisi kyse
terveyttä vaarantavasta yksilön haitallisesta
fyysisestä tai psyykkisestä kuormittumisesta,
joka voisi olla luonteeltaan yli- tai alikuormi-
tusta. Mahdollisia haitallisia kuormitusteki-
jöitä voivat olla 13 ja 24 §:n perusteluissa
mainitut tekijät, yhtäjaksoisesti kuormittava
työ tai muut työn sisällöstä, puutteellisesta
työn hallinnasta tai työjärjestelyistä johtuvat
tekijät.

Pykälässä asetettaisiin työnantajalle velvol-
lisuus asiasta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin
haitallisten kuormitustekijöiden selvittämi-
seksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentä-
miseksi. Epäily kuormittumisesta voi tulla
työnantajan tietoon eri tavoin. Työnantaja voi
havaita sen itse, tai työntekijä voi ilmoittaa
siitä esimiehelleen. Tieto kuormittumisesta
voi tulla työnantajalle myös työterveyshuol-
lolta tai työsuojeluvaltuutetulta taikka 8 §:n
tarkkailun kautta. Kuormitusepäily tulisi en-
sin käsitellä työntekijän ja hänen esimiehensä
kesken. Mikäli kuormittumisen toteamisessa
tarvitaan asiantuntijan apua, työnantajan tu-
lee ensisijaisesti käyttää työterveyshuollon
apua siten, kuin hallituksen esityksessä työ-
terveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu-
asioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttami-
sesta (HE 114/2001 vp) on kuvattu.

Kun tässä pykälässä tarkoitettu kuormittu-
minen olisi todettu, työnantajan olisi selvitet-
tävä kuormittumisen syyt. Tarvittaessa työn-
antajan olisi käytettävissään olevin keinoin
ryhdyttävä toimenpiteisiin todettujen terveyt-
tä vaarantavien kuormitustekijöiden välttä-
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miseksi tai vähentämiseksi. Kaikkien kuor-
mitustekijöiden välttämiseen tai poistamiseen
ei kuitenkaan aina ole keinoja. Haitallisen
kuormituksen kohdalla yksilölliset erot voi-
vat vaihdella suuresti.

26 §. Näyttöpäätetyö. Pykälässä asetettai-
siin työnantajalle velvollisuus järjestää työn-
teko mahdollisimman turvalliseksi näyttö-
päätetyötä tekevälle työntekijälle aiheutuvien
haitallisten tai vaarallisten kuormitustekijöi-
den vähentämiseksi. Näyttöpäätetyön järjes-
tämisessä on olennaista, että työpiste on jär-
jestetty ergonomisesti asianmukaisella taval-
la sekä huomioitu mahdolliset näölle aiheu-
tuvat vaarat sekä haitallinen fyysinen ja hen-
kinen kuormitus. Näyttöpäätetyötä koskee
sinänsä samat asiat, kuin mitä 24 §:ssä ehdo-
tetaan säädettäväksi ergonomiasta, työasen-
noista ja työliikkeistä sekä 25 §:ssä työn
kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähen-
tämisestä.

Valtioneuvosto voisi tarvittaessa antaa tar-
kempia säännöksiä näyttöpäätetyön järjestä-
misestä ja näyttöpäätetyössä käytettäville
työpisteille, teknisille laitteille, apuvälineille
ja ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.
Nykyisen työturvallisuuslain nojalla annettu
valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyön tur-
vallisuudesta (1405/1993) sisältää muun mu-
assa näitä vaatimuksia. Päätös vastaa turval-
lisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle
asetettavista vähimmäisvaatimuksista annet-
tua neuvoston direktiiviä 90/270/ETY.

27 §. Väkivallan uhka. Ehdotuksen mukaan
työ ja työolosuhteet työssä, johon liittyy il-
meinen väkivallan uhka, olisi järjestettävä si-
ten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet
ehkäistäisiin mahdollisuuksien mukaan en-
nakolta. Tutkimusten mukaan väkivallan uh-
kaa esiintyy eniten poliisi-, vartiointi-, sai-
raanhoito-, sosiaali-, ravintola-, myynti- ja
liikealalla. Usein on kyse työstä, jossa joudu-
taan kohtaamaan väkivaltainen asiakas. Vä-
kivaltatilanteisiin voivat myötävaikuttaa fyy-
sisen työympäristön rakenteet sekä riittämä-
tön tilanteen hallinta.

Työnantajan tulisi 10 §:n mukaisella taval-
la selvittää, liittyykö työhön kohonnut väki-
vallan riski. Ilmaisulla ilmeinen väkivallan
uhka tarkoitettaisiinkin juuri tilanteita, joissa
tehty vaarojen arviointi osoittaa, että kysei-
sessä työssä väkivallan riski on selvästi ta-

vanomaista, yleistä väkivallan riskiä suurem-
pi. Tarvittaessa työpaikalle olisi hankittava
asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt sekä
laitteet avun hälyttämistä varten. Avun hälyt-
tämismahdollisuus edellyttää muun ohella,
että turvallisuuslaitteet on siten valittu ja si-
joitettu, että ne ovat työntekijän ulottuvilla ja
käytettävissä väkivaltatilanteessa. Myös, jos
työtä tehdään muualla kuin kiinteässä työ-
paikassa, kuten kodinhoitajat tai autonkuljet-
tajat, olisi huolehdittava asianmukaisista tur-
vallisuusjärjestelyistä. Väkivaltatilanteiden
ehkäisemiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi
työn järjestelyt tai työtapojen muuttaminen.

Turvajärjestelyihin voi kuulua esimerkiksi
kulunvalvonta, ovien automaattinen sulkeu-
tuminen, kameravalvonta, asiakaspalvelupis-
teen suojaaminen pleksilasilla, turvamiehet ja
hälytyslaitteet. Väkivaltatilanteita voi ehkäis-
tä myös se, ettei työpaikkaa eristetä niin, että
sieltä puuttuu näköyhteys ulkomaailmaan.
Jos ilmeinen väkivallan uhka liittyy tilantei-
siin, jossa työntekijä työskentelee yksin, olisi
lisäksi noudatettava, mitä 29 §:ssä säädetään.

Työnantajan olisi laadittava menettelytapa-
ohjeet tämän pykälän tarkoittamaa työtä tai
työpaikkaa varten. Ohjeissa olisi käsiteltävä
esimerkiksi uhkaavan tilanteen todennäköistä
ilmenemismuotoa, tilanteen hallintaa sekä
toimintatapoja, joilla väkivaltatilanteen vai-
kutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan
torjua tai rajoittaa. Käytössä olevien turvalli-
suusjärjestelmien ja -laitteiden luotetta-
vuuden turvaamiseksi niiden toimivuus olisi
tarvittaessa tarkistettava.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä työntekijän turval-
lisuuteen ja terveyteen liittyvistä järjestelyis-
tä eri toimialoilla ja tehtävissä, joissa esiintyy
ilmeistä väkivallan uhkaa.

28 §. Häirintä. Jos työpaikalla esiintyy
työntekijään kohdistuvaa ja hänen terveyt-
tään haittaavaa tai vaarantavaa häirintää tai
muuta epäasiallista kohtelua, työnantajalla
olisi velvollisuus ryhtyä käytettävissään ole-
viin toimenpiteisiin epäkohdan poistamisek-
si, kun hän on saanut tästä tiedon. Epäasialli-
nen kohtelu voi olla työntekijöiden kesken
tapahtuvaa tai sitä voi tapahtua esimiehen ja
työntekijän välillä. Tällöinkin toimintavel-
vollisuus olisi työnantajalla. Häirinnällä ja
epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan myös
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sukupuolista häirintää ja epäasiallista koh-
telua.

Pykälä edellyttäisi, että työnantaja on saa-
nut häirinnästä tai muusta epäsiallisesta koh-
telusta tiedon. Tieto voi tulla esimerkiksi työ-
terveyshuollon kautta, luottamusmieheltä,
työsuojeluvaltuutetulta, työnantajan edusta-
jalta tai työntekijältä itseltään.

Työnantajan olisi ryhdyttävä käytettävis-
sään oleviin toimenpiteisiin epäkohdan pois-
tamiseksi. Työnantajan olisi pyrittävä selvit-
tämään tapahtumien kulku ja noudatettava
johdonmukaisia toimia ja ratkaisuja suhtees-
sa työntekijöihinsä. On myös mahdollista, et-
tä häirintä aiheutuu asiakkaan taholta, jolloin
työnantajalla ei aina ole mahdollisuuksia te-
hokkaasti puuttua siihen. Tällöinkin tilanteita
tulisi pyrkiä selvittämään esimerkiksi käsitte-
lemällä tapauksia työyhteisössä ja antamalla
opetusta ja ohjausta työntekijöille tällaisia ti-
lanteita varten.

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (609/1986) säädetään työnantajan
velvollisuudesta edistää tasa-arvoa muun
muassa huolehtimalla mahdollisuuksien mu-
kaan, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häi-
rinnän tai ahdistelun kohteeksi. Kiellettynä
syrjintänä lain mukaan pidetään sitä, että
työnantaja laiminlyö laissa säädetyt velvoit-
teensa sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun
poistamiseksi. Työsyrjinnästä säädetään ri-
koslain 47 luvun 3 §:ssä. Tasa-arvolaissa on
myös erityinen hyvitysjärjestelmä, jos työn-
antaja on rikkonut tasa-arvolain 8:ssä tarkoi-
tettua syrjinnän kieltoa.

29 §. Yksintyöskentely. Yksintyöskentely
on tavallista monissa erilaisissa tehtävissä.
Kaikkeen yksintyöskentelyyn ei kuitenkaan
liity pykälässä tarkoitettua ilmeistä haittaa tai
vaaraa. Tässä pykälässä olisi kyse sellaisesta
työstä, jossa erityisiä turvallisuustoimenpitei-
tä edellytetään 10 §:n mukaisen vaarojen ar-
vioinnin perusteella sen vuoksi, että työnteki-
jä tekee työtään yksin ja että työhön tästä
syystä liittyy ilmeinen vaara. Tyypillisesti
tällaisia töitä ovat esimerkiksi metsurin, ko-
dinhoitajan ja kotisairaanhoitajan ja kioski-
myyjän työ.

Työnantajan olisi järjestettävä työolosuh-
teet niin, että vaara olisi mahdollisimman vä-
häinen. Työn luonteesta johtuen käytettäviltä
työvälineiltä ja henkilönsuojaimilta voidaan

edellyttää erityisiä ominaisuuksia. Käytettä-
vissä on esimerkiksi suojaimia, jotka hälyttä-
vät tarvittaessa. Haittaa ja vaaraa voidaan
välttää myös töiden ennakkosuunnittelulla ja
työntekijöiden opastuksella.

Työnantajan olisi järjestettävä mahdolli-
suus tarpeelliseen yhteydenpitoon. Työnanta-
jan on saatava tarvittaessa yhteys työnteki-
jään. Samoin työntekijällä on oltava mahdol-
lisuus saada tarvittaessa yhteys työnantajaan.
Yhteydenpito on voitu järjestää myös työn-
antajan osoittamaan työnantajan edustajaan
tai muuhun henkilöön, kuten päivystävään
työntekijään tai ulkopuoliseen tahoon. Yh-
teydenpidon tarve on harkittava tapauskoh-
taisesti, mihin vaikuttaa työn luonne, olosuh-
teet ja työskentelypaikka. Työnantajan olisi
myös tarvittaessa varmistettava työntekijälle
mahdollisuus avun hälyttämiseen työpistees-
tään asianmukaisilla laitteilla. Työnantajan
on hälytettävä apua, jos hän ei saa yhteyttä
työntekijään ja on perusteltua syytä epäillä,
että työntekijälle on sattunut tapaturma.

Ehdotuksen 10 §:n mukainen vaarojen ar-
viointi voisi osoittaa, että tietyissä työtehtä-
vissä yksin työskenneltäessä vaara on niin
suuri, että yksintyöskentelyä ei voitaisi sallia.
Tällainen työtehtävä on esimerkiksi sa-
vusukellus. Vastaava tilanne voi olla silloin,
jos työpaikkaan on kohdistunut lyhyen ajan
sisällä useita ryöstöjä.

Toisen momentin mukaan valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä yhteydenpidosta, yhteydenpitolaitteis-
ta sekä muista turvallisuuteen liittyvistä jär-
jestelyistä eri toimialoilla ja tehtävissä, joissa
työtä tehdään yksintyöskentelynä. Nykyisen
työturvallisuuslain nojalla on annettu valtio-
neuvoston asetus puunkorjuutyön turvalli-
suudesta, joka sisältää muun muassa yhtey-
denpitoa koskevan pykälän ja joka on tarkoi-
tus pitää voimassa.

30 §. Yötyö. Työaikalain (605/1996) 26 §:n
mukaan yötyöllä tarkoitetaan kello 23:n ja
6:n välisenä aikana tehtävää työtä. Vuoro- ja
jaksotyössä yövuorolla tarkoitetaan työvuo-
roa, josta vähintään kolme tuntia sijoittuu
edellä mainittuun aikaan. Yötyötä ei voida
teettää täysin vapaasti, vaan lainsäädännössä
on siihen rajoituksia. Yötyö kuormittaa työn-
tekijää fyysisesti ja psyykkisesti enemmän
kuin päivätyö. Yksilölliset erot voivat olla
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suuria. Toisinaan voi olla tarpeen järjestää
työntekijälle mahdollisuus työtehtävien vaih-
tamiseen tai siirtää hänet päivätyöhön, jos
sillä torjutaan työntekijän terveydelle aiheu-
tuva vaara. Tällainen velvoite sisältyy tietyis-
tä työajan järjestämistä koskevista seikoista
annettuun neuvoston direktiiviin 93/104/EY.
Työntekijän oikeus vaihtaa työtehtäviä tai -
aikaa riippuisi muun muassa yrityksen toi-
minnan laajuudesta, tuotantomenetelmistä ja
henkilöstön määrästä. Lisäksi muutoksen tu-
lisi olla tarpeellinen työntekijän henkilökoh-
taiset ominaisuudet huomioon ottaen. Työ-
tehtävien vaihtamisen tarvetta arvioitaessa on
tarpeen käyttää työterveyshuoltoa apuna.

Työnantajan olisi toisen momentin mukaan
järjestettävä yötyötä tekevälle työntekijälle
mahdollisuus ruokailuun, jos työajan pituus
sitä edellyttää ja ruokailun järjestäminen on
olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmu-
kaista. Työaikalain mukaan työntekijälle on
annettava tunnin pituinen tauko, jos vuoro-
kautinen työaika on pidempi kuin kuusi tun-
tia. Tauko voi olla sovittaessa lyhyempikin,
mutta sen on oltava vähintään puoli tuntia.
Tarve ruokailumahdollisuuden järjestämiseen
voi olla muun muassa vuorotyössä, jossa
tehdään yöllä normaalipituinen työvuoro.
Mahdollisuus ruokailuun voitaisiin työpai-
kasta riippuen järjestää eri tavoin, esimerkik-
si pienissä yksiköissä ruoat voidaan lämmit-
tää mikroaaltouunissa. Työnantaja voisi periä
ateriasta kohtuullisen korvauksen. Korvausta
voidaan pitää kohtuullisena, kun se vastaa
työpaikkaruokaloiden hintatasoa.

31 §. Työn tauottaminen. Pykälän mukaan
yhtäjaksoista paikallaoloa vaativassa tai yhtä-
jaksoisesti kuormittavassa työssä olisi järjes-
tettävä mahdollisuus pitää taukoja. Pykälä
vastaisi nykyisen työturvallisuuslain 22 §:n 3
momenttia. Työnantajan olisi järjestettävä
mahdollisuus sellaisiin taukoihin, jotka salli-
sivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.
Taukojen aikana työntekijä olisi kuitenkin
velvollinen olemaan työpaikalla muussa
työssä tai valmiina palaamaan varsinaisiin
työtehtäviinsä. Riittävä tauotus voi perustua
myös lakisääteisiin (esimerkiksi työaikalaki)
tai työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyviin
velvoitteisiin.

Työpaikan ja työympäristön
rakenteita koskevat säännökset

32 §. Työpaikan rakenteellinen ja toimin-
nallinen turvallisuus ja terveellisyys. Lakieh-
dotuksen tämä osa eli pykälät 32—36 sisäl-
tävät työpaikan ja työympäristön rakenteita
koskevat säännökset. Työpaikkaa ei tässä
määriteltäisi. Työpaikkojen turvallisuus- ja
terveysvaatimuksista annettu neuvoston di-
rektiivi 89/654/ETY sisältää työpaikan mää-
ritelmän. Sen mukaan työpaikalla tarkoite-
taan paikkaa, joka on tarkoitettu yrityksen tai
laitoksen tiloissa oleville työpisteille, ja muu-
ta paikkaa yrityksen tai laitoksen alueella,
johon työntekijällä on pääsy työssäoloaikana.
Tämän direktiivin täytäntöönpanosäädös val-
tioneuvoston päätös työpaikkojen terveys- ja
turvallisuusvaatimuksista (728/1999) tullaan
tämän lakiehdotuksen seurauksena uudista-
maan.

Työpaikan rakenteellisia ominaisuuksia
koskevia ehdotettavia vaatimuksia sovellet-
taessa on lisäksi otettava huomioon, että ra-
kentamiselle asetettavista vaatimuksista sää-
detään myös maankäyttö- ja rakennuslaissa
sekä sen nojalla.

Pykälän 1 momentti edellyttäisi, ettei työ-
paikan rakenteista, materiaaleista, varusteista
ja laitteista aiheudu vaaraa tai haittaa työnte-
kijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Niitä
tulisi voida myös käsitellä, kunnostaa ja puh-
distaa turvallisesti. Työnantajan olisi huoleh-
dittava esimerkiksi siitä, että työtilojen pin-
noissa ei ole käytetty materiaalia, josta voi
levitä haitallisia kemikaaleja työhuoneen il-
maan. Avattavaksi tarkoitetut ikkunat tulee
voida avata aiheuttamatta vaaraa työntekijöil-
le, ja tuuletusjärjestelmää tulee voida säätää
turvallisesti. Momentti vastaisi nykyisen lain
sisältöä.

Työpaikalla tulee voida paitsi työskennellä,
niin myös liikkua turvallisesti. Kulkuteiden,
käytävien, uloskäytävien ja pelastusteiden,
työskentelytasojen ja muiden alueiden, joissa
työntekijät työnsä vuoksi kulkevat, olisi olta-
va turvallisia. Liukastuminen, putoaminen,
kompastuminen tai kolhiintuminen ovat ta-
vallisimpia syitä tapaturmiin, ja näitä vaaroja
tulee tehokkaasti estää. Turvallinen pääsy
työpaikalle edellyttää, että kulkuteillä ei ole
esimerkiksi liikkumista vaarantavia rakentei-
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ta, liukastumisvaaraa aiheuttavia aineita tai
varastoituja tavaroita. Jos työntekijä työsken-
telee korkealla sijaitsevalla työskentelytasol-
la, tulee asianmukaisin suojarakentein, -kai-
tein tai erilaisin turvalaittein huolehtia pu-
toamisvaaran torjumisesta.

Ehdotuksen mukaan työpaikalla on oltava
riittävä määrä asianmukaisia uloskäytäviä ja
pelastusteitä. Vaaratilanteessa, kuten tulipa-
lon sattuessa, työpaikalla olevien henkilöiden
on voitava pelastautua kaikista työtiloista
nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti.
Uloskäytävien ja pelastusteiden olisi aina ol-
tava vapaina. Työpaikalla olisi myös oltava
asianmukaiset turva- ja muut merkinnät. Eh-
dotuksen 44 ja 45 §:ssä säädettäisiin vaarati-
lanteiden ennaltaehkäisemisestä ja torjumi-
sesta sekä tarvittavista turvallisuus- ja pelas-
tusvälineistä. Lisäksi olisi huomioitava esi-
merkiksi pelastustoimilain säännökset. Työ-
paikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä
on annettu valtioneuvoston päätös (976/
1994). Tämän pykälän säännökset vastaisivat
näiltä osin nykyisen lain sisältöä.

Kolmannen momentin mukaan valtioneu-
vosto voisi antaa tarkempia säännöksiä työ-
paikkojen rakenteiden, materiaalien ja lait-
teiden sekä kulkuteiden ja työpaikan muiden
alueiden turvallisuudesta, uloskäytävistä ja
pelastusteistä, näiden huollosta ja kunnossa-
pidosta ja merkinnöistä. Esimerkiksi nykyi-
sen työturvallisuuslain nojalla annettu valtio-
neuvoston päätös työpaikkojen terveys- ja
turvallisuusvaatimuksista sisältää säännöksiä
kulkuteiden järjestämisestä, poistumisesta
vaaratilanteissa sekä ovien ja ikkunoiden tur-
vallisuudesta. Kyseisellä päätöksellä on saa-
tettu voimaan työpaikoille asetettavista tur-
vallisuutta ja terveyttä koskevista vähim-
mäisvaatimuksista annettu neuvoston direk-
tiivi. Rakennustyön turvallisuudesta annettu
valtioneuvoston päätös sisältää runsaasti
säännöksiä putoamisvaaran torjunnasta, ja
alusten lastauksessa ja purkamisessa nouda-
tettavista järjestysohjeista annettu valtioneu-
voston päätös (915/1985) sisältää puolestaan
säännöksiä kulkuteiden järjestämisestä aluk-
seen tai aluksen sisällä esimerkiksi las-
tisuojaan.

33 §. Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen
tilavuus. Työpaikalla ja muussa työn suorit-
tamispaikassa tulisi olla riittävästi kelvollista

hengitysilmaa. Ilmanvaihdon ja kelvollisen
hengitysilman riittävyydestä olisi erityisesti
huolehdittava suljetuissa työtiloissa, kuten
esimerkiksi säiliöissä, tunneleissa ja laivojen
sisärakennelmissa. Momentti korostaisi hen-
gitysilman riittävyyttä. Pykälässä 37 säädet-
täisiin ilman epäpuhtauksista, ja 38, 39 ja
40 §:n nojalla voitaisiin antaa alemman-
asteisia säädöksiä kemiallisten, fysikaalisten
ja biologisten tekijöiden raja-arvoista ja hai-
tallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, mitkä oli-
si huomioitava sisäilman laatua arvioidessa.

Ilmanvaihdolla tarkoitetaan korvausilman
tuomista työskentelytilaan. Ilmastoinnilla tar-
koitetaan huoneilman puhtauden, lämpötilan,
kosteuden ja ilman liikkeen hallintaa tulo-,
poisto- tai kierrätysilmaa käsittelemällä. Il-
manvaihdon riittävä tehokkuus edellyttää
yleensä koneellista ilmanvaihtoa, jos työti-
loissa syntyy tai esiintyy ilman epäpuhtauk-
sia tai lämpökuormia. Arvioitaessa sisäilman
laatua sekä ilmanvaihdon ja ilmastoinnin riit-
tävyyttä, tulee huomioida myös tilassa oles-
kelevien henkilöiden, eläimien, ajoneuvojen,
koneiden tai muiden happea kuluttavien toi-
mintojen merkitys. Lisäksi on huomattava,
että sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat mo-
net rakentamista koskevat määräykset.

Työhuoneen tilavuuden ja pinta-alan tulisi
toisen momentin mukaan olla riittävä, ja työ
olisi voitava suorittaa tarkoituksenmukaisesti
niin, että työn vaatimaan liikkumiseen on
työhuoneessa tarpeeksi tilaa. Tämä momentti
asettaisi edellytyksiä työhuoneelle, sitä ei oli-
si tarkoitettu sovellettavaksi esimerkiksi eri-
tyisiin työtiloihin, kuten säiliöihin, työkonei-
den ohjaamoihin tai tunnelirakennelmiin.
Pykälä vastaisi nykyisen työturvallisuuslain
11 §:n 2 momentin ja 12 §:n sisältöä.

Valtioneuvosto antaisi tarvittaessa asetuk-
sella tarkempia säännöksiä työpaikan tila-
vuudesta ja ilmanvaihdosta.

34 §. Työpaikan valaistus. Työpaikalle oli-
si järjestettävä työn edellyttämä ja työnteki-
jöiden edellytysten mukainen sopiva ja teho-
kas valaistus. Luonnonvalon lisäksi käytän-
nössä kaikilla työpaikoilla joudutaan käyttä-
mään myös keinovalaistusta. Työpaikan va-
laistusta suunniteltaessa ja järjestettäessä tu-
lee huomioida työn luonteen lisäksi myös
työtilan erityisvaatimukset, kuten esimerkiksi
työtilan sijainti osittain tai kokonaan maan
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alla. Pääsääntöisesti on tarkoituksenmukais-
ta, että työtilat ovat maan päällä ja ne on
varustettu ikkunoilla. Asiaan liittyy myös
rakentamista koskevat säännökset ja mää-
räykset.

Ehdotus sisältäisi myös työntekijöiden
edellytysten huomioimisen. Ihmisen yksilöl-
liset ominaisuudet ja ikä voivat vaikuttaa sii-
hen, että 24 §:n periaatteiden mukaisesti sa-
massakin työssä eri työntekijöillä voi olla eri-
laisia tarpeita valaistuksen suhteen. Lisäksi
on huolehdittava, ettei valaistus aiheuta häi-
ritsevää häikäisyä. Turvallisen liikkumisen
varmistamiseksi myös kulkutiet olisi oltava
riittävästi valaistu.

Valtioneuvosto voisi antaa asetuksella tar-
kempia säännöksiä työpaikan yleis- ja eri-
tyisvalaistuksesta.

35 §. Työpaikan sisäinen liikenne ja tava-
roiden siirtäminen. Työntekijöiden turvalli-
suudelle ja terveydelle ei saisi aiheutua hait-
taa tai vaaraa työpaikan ajoneuvo- tai jalan-
kulkuliikenteestä. Työpaikan liikennereitit
tulee sijoittaa ja mitoittaa siten, että varmiste-
taan liikenteen tarkoituksenmukainen kulku
ja turvallisuus, mutta huomioidaan myös vä-
littömästi liikennereittien läheisyydessä työs-
kentelevien henkilöiden turvallisuus. Liiken-
teelle on varattava riittävästi tilaa.

Työnantajan olisi tarvittaessa laadittava
työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä
varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet.
Liikenneohjeiden tarpeellisuutta arvioidessa
tulisi 10 §:ssä säädetyn vaarojen selvittämi-
sen ja arvioinnin pohjalta kiinnittää huomiota
työpaikan toiminnan luonteeseen, liikenteen
sekä kuljetettavien tavaroiden määrään ja
laatuun. Mitä enemmän työpaikalla on sisäis-
tä liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä, koneita
ja laitteita sekä kuljetettavaa tavaraa, sitä
tarpeellisempaa olisi järjestelmällisesti suun-
nitella ja ohjeistaa työpaikkaa liikennejärjes-
telyistä. Työntekijöille on annettava riittävät
tiedot työpaikan liikenteen järjestämisestä, ja
tarvittaessa työpaikalla on käytettävä erilaisia
merkintöjä ja merkkejä turvallisen liikenteen
järjestämiseksi.

Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varas-
tointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspai-
kat olisi suunniteltava ja järjestettävä siten,
että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siir-
roista ei aiheudu haittaa ja vaaraa työntekijän

terveydelle ja turvallisuudelle. Vaara, joka
voisi aiheutua esineiden putoamisesta olisi
myös huomioitava. Työnantajan on esimer-
kiksi varmistuttava nostolaitteiden ja -
apuvälineiden asianmukaisesta kunnosta sekä
siitä, että ne ovat kyseiseen työhön esimer-
kiksi nostokyvyltään sopivia. Taakka on ol-
tava kiinnitettynä kunnolla ja nostoille ja kul-
jetuksille on varattava riittävästi tilaa. Nosto-
ja siirtotöitä tehdessä tulee huolehtia, ettei
muita työntekijöitä ole vaara-alueelle, esi-
merkiksi siirrettävän taakan alla.

Useat nykyisen työturvallisuuslain nojalla
annetut alemmanasteiset säädökset sisältävät
säännöksiä nosto- ja siirtotyön turvallisuu-
desta sekä työpaikan liikenteestä, kuten val-
tioneuvoston päätös työssä käytettävien ko-
neiden ja muiden työvälineiden hankinnasta,
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(856/1998), valtioneuvoston päätös käsin
tehtävistä nostoista ja siirroista työssä, valtio-
neuvoston päätös rakennustyön turvallisuu-
desta sekä valtioneuvoston päätös alusten
lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista
järjestysohjeista. Kolmannen momentin mu-
kaan valtioneuvosto voisi edelleen antaa ase-
tuksella tarkempia säännöksiä työpaikan lii-
kenteestä sekä nosto- ja siirtotöiden turvalli-
suudesta sekä tavaran kuormaus- ja lastaus-
paikoista.

36 §. Järjestys ja siisteys. Pykälässä asetet-
taisiin työnantajalle velvollisuus huolehtia
työpaikalla turvallisuuden ja terveellisyyden
edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä.
Järjestyksestä ja siisteydestä olisi huolehdit-
tava kaikissa työpaikan tiloissa, kuten työpis-
teissä ja henkilöstötiloissa. Järjestykseen vai-
kuttaa esimerkiksi se, miten tuotteiden käsit-
tely, kuljetus tai varastointi on suunniteltu ja
järjestetty, ja siihen kuuluu muun muassa
työvälineiden, laitteiden tai työjätteiden si-
joittaminen niille varatuille paikoille. Siis-
teyteen kuuluu esimerkiksi turvallisuudelle ja
terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavan
lian, pölyjen ja roskien poistaminen työtilois-
ta. Pykälä edellyttäisi myös, että siivous on
suoritettava aiheuttamatta haittaa tai vaaraa
työntekijöiden turvallisuudelle tai tervey-
delle.
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Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät
ja vaarallisten aineiden käyttö

37 §. Ilman epäpuhtaudet. Pykälässä ase-
tettaisiin velvollisuus torjua työpaikalla työn-
tekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä
määrin esiintyviä ilman epäpuhtauksia. Pykä-
lä vastaisi sisällöllisesti nykyisen työturvalli-
suuslain 16 §:ää. Ilman epäpuhtaudet ovat
usein vaarallisia tai haitallisia hengitettyinä.
Palavien nesteiden höyryt ja palavat kaasut
sekä monet hienojakoiset pölyt voivat aiheut-
taa lisäksi palo- ja räjähdysvaaran. Pykälän
tarkoituksena olisi torjua tällaisia vaaroja jo
niiden syntyvaiheessa. Työnantajan olisi es-
tettävä ilman epäpuhtauksien leviäminen
mahdollisuuksien mukaan eristämällä epä-
puhtauden lähde, esimerkiksi tietty työvaihe,
taikka sijoittamalla se suljettuun tilaan tai
laitteeseen. Ilman epäpuhtaudet olisi myös
riittävässä määrin koottava ja poistettava tar-
koituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla.
Ympäristönsuojelusta on säädetty erikseen.

Pykälään liittyisi 33 §:ssä säädetty vaati-
mus kelvollisesta hengitysilmasta ja riittäväs-
tä ilmanvaihdosta. Seuraavissa pykälissä
säädettäisiin tarkemmin työntekijän turvalli-
suuden ja terveyden suojaamisesta kemialli-
silta, fysikaalisilta ja biologisilta tekijöiltä.
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on vah-
vistanut asetuksella 1028/2000 luettelon työ-
paikan ilman haitallisiksi tunnetuiksi pitoi-
suuksiksi (HTP-arvot). Haitalliseksi tunnetut
pitoisuudet ovat pienimpiä ilman epäpuhta-
uksien pitoisuuksia, joille altistumisen katso-
taan voivan vahingoittaa työntekijää nykyi-
sen työturvallisuuslain 16 §:ssä tarkoitetulla
tavalla. Työnantajan on otettava huomioon
HTP-arvot arvioidessaan työpaikan ilman
puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mit-
taustulosten merkitystä.

38 §. Kemialliset tekijät ja työssä käytettä-
vät vaaralliset aineet. Työnantajan velvolli-
suutena olisi nykyistä työturvallisuuslakia
vastaavasti rajoittaa työntekijän altistuminen
turvallisuutta ja terveellisyyttä haittaaville ja
vaarantaville kemiallisille tekijöille niin vä-
häiseksi, ettei niistä aiheudu vaaraa ja haittaa
työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle
taikka lisääntymisterveydelle. Mikäli altis-
tumistasoja ei voida luotettavasti arvioida,
voidaan tehdä työhygieenisiä mittauksia ja

biologisia altistumismittauksia. Myös ulko-
puolisia asiantuntijoista olisi mahdollista
käyttää 10 §:n mukaisesti etenkin työpaikoil-
la, joilla on nopeasti muuttuvia, monimutkai-
sia tuotantoprosesseja ja useita riskitekijöitä.
Riippuen tekijän ominaisuuksista altistumi-
sen rajoittaminen voisi tapahtua eri tavoin.
Ensisijaisesti altistumista vähennetään kor-
vaamalla vaarallinen kemiallinen tekijä tai
työmenetelmä vähemmän vaarallisella. Jos
korvaaminen ei ole mahdollista, altistumista
tulee vähentää mahdollisimman vähäiseksi
välttämällä päästöjä, poistamalla päästöjä
niiden syntyvaiheessa, esimerkiksi eristämäl-
lä työvaihe tai ilmanvaihtoratkaisuilla, taikka
käyttämällä henkilönsuojaimia tai muita hen-
kilökohtaisia suojelutoimenpiteitä.

Pykälä edellyttäisi, että työnantaja huoleh-
tisi erityisesti myrkytyksen, hapen puutteen
tai muun vastaavan vakavan vaaran, kuten
syövän, allergisten sairauksien sekä sikiö- ja
perimävaurioiden, ehkäisemiseksi tarpeelli-
sista suojelutoimenpiteistä. Hapenpuutetta
syntyy lähinnä suljetuissa säiliöissä tai ra-
kennelmissa, joissa on säilytetty happea ku-
luttavia aineita tai tavaroita. Ennen tällaisiin
tiloihin menemistä on varmistauduttava ha-
pen riittävyydestä tarvittaessa mittaamalla.
Jos tekijä on helposti räjähtävä tai syttyvä,
tällaiset vaaratekijät tulee huomioida.

Toisen momentin mukaan käsiteltäessä,
säilyttäessä tai siirrettäessä räjähtäviä, tu-
lenarkoja, syövyttäviä tai muita vastaavaa
vaaraa aiheuttavia aineita olisi noudatettava
erityistä varovaisuutta. Räjähtäviä aineita
ovat räjähdystarvikkeet, hapettavat aineet se-
kä höyryt ja pölyt, jotka muodostavat ilman
kanssa räjähtäviä seoksia. Tulenarkoja ainei-
ta ovat muun muassa palavat nesteet, neste-
kaasu, maakaasu sekä muut helposti syttyvät
aineet. Syövyttäviin aineisiin kuuluu voi-
makkaiden happojen ja emäksien lisäksi eräi-
tä muita aineita. Muita vaarallisia aineita on
esimerkiksi tietyt paineenalaiset kaasut, ku-
ten happi, sekä radioaktiiviset aineet.

Työnantajan olisi annettava työntekijöille
työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä riittävät
ohjeet sekä opastus 14 §:n mukaisesti. Lisäk-
si työnantajan olisi annettava työntekijöille
sellaiset yksityiskohtaiset tiedot, jotka olisi-
vat tarpeen juuri kyseisissä työolosuhteissa.

Kemiallisista tekijöistä on annettu runsaasti
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yhteisölainsäädäntöä
Nykyisin kansallisilla alemmanasteisilla

säädöksillä on säädetty joko tietystä aine-
ryhmästä (esim. kemialliset tekijät, syöpä-
vaaralliset aineet) tai tietystä aineesta (esim.
lyijy, asbesti). Nykyisen työturvallisuuslain
nojalla on annettu muun muassa: valtioneu-
voston asetus kemiallisista tekijöistä työssä,
valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle
haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisäl-
täviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoi-
tuksista (489/1992), valtioneuvoston asetus
työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
(716/2000), valtioneuvoston päätös asbesti-
työstä (1380/1994), valtioneuvoston päätös
työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-
aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä
(538/1989), valtioneuvoston päätös raken-
nus- ja muuraussementin kromaattipitoisuu-
desta (593/1986) sekä valtioneuvoston päätös
perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä
aiheutuvan vaaran torjunnasta (1043/1991).
Lisäksi on annettu esimerkiksi sosiaali- ja
terveysministeriön asetus haitallisiksi tunne-
tuista pitoisuuksista ja työsuojeluhallituksen
päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä
käytettävistä menetelmistä ja laitteista
(231/1989).

Valtioneuvosto voisi edelleen antaa asetuk-
sella tarkempia säännöksiä kemiallisista teki-
jöistä, niiden tunnistamisesta, altistuksen
luonteesta, kestosta ja arvioinnista, raja-
arvoista, torjuntatoimenpiteistä sekä vaaral-
listen aineiden käsittelystä, siirtämisestä ja
kuljettamisesta. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä kemiallisten tekijöiden haitalli-
siksi tunnetuista pitoisuuksista ja altistuksen
ohjeraja-arvoista sekä altisteilta suojautumi-
sen teknisistä yksityiskohdista ja menettely-
tavoista.

39 §. Fysikaaliset tekijät ja sähköturvalli-
suus. Pykälän mukaan työnantajan olisi rajoi-
tettava työntekijän altistuminen turvallisuutta
tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville fy-
sikaalisille tekijöille niin vähäiseksi, ettei
niistä aiheutuisi haittaa tai vaaraa työntekijän
turvallisuudelle ja terveydelle. Vastaavasti
kuten edellisessä pykälässä tämä sisältäisi li-
sääntymisterveydelle aiheutuvan vaaran. Fy-
sikaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi lämpöti-
la, kosteus, veto, melu, paine, tärinä ja sätei-

ly. Altistuminen fysikaaliselle tekijälle voi
johtua tuotantomenetelmistä, työn luonteesta,
koneista ja laitteista sekä työympäristöstä.

Fysikaalisille tekijöille altistamisen vähen-
tämistoimenpiteet riippuvat kyseisen tekijän
ominaisuuksista ja työn luonteesta. Kuten
muidenkin työhygienisten tekijöiden kohdal-
la, altistuksen syntyminen tulee pyrkiä estä-
mään, vaarallinen tekijä tulee pyrkiä kor-
vaamaan vähemmän vaarallisella tai se voi-
daan koteloida, eristää taikka vaimentaa. Ell-
ei yleisillä teknisillä menetelmillä saavuteta
riittävää tulosta, altistumisaikaa voidaan vä-
hentää tauotuksella tai työtehtäviä vaihtele-
malla sekä pyrkiä vähentämään altistuksen
haitallisia seurauksia käyttämällä henkilön-
suojaimia.

Toisen momentin mukaan työnantajan olisi
huolehdittava myös siitä, että sähkölaitteista,
sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä joh-
tuva vaara olisi mahdollisimman vähäinen.
Sähkölaitteista, niiden turvallisuudesta sekä
sähkötyön turvallisuudesta on säädetty lähin-
nä sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla an-
netuissa alemmanasteisissa säädöksissä. Mut-
ta myös esimerkiksi valtioneuvoston päätös
rakennustyön turvallisuudesta sisältää raken-
nustyön aikaisia sähkötöitä ja sähkölaitteita
koskevia säännöksiä.

Fysikaalisia tekijöitä koskee yhteisölain-
säädännössä työntekijöiden suojelemisesta
vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemial-
lisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille
työssä, annettu neuvoston direktiivi sekä
työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka
liittyvät melualtistukseen työssä, annettu
neuvoston direktiivi 86/188/ETY. Toisen
momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä
fysikaalisista tekijöistä, niiden tunnistamises-
ta, altistuksen luonteesta, kestosta ja arvioin-
nista, raja-arvoista ja torjuntatoimenpiteistä.
Ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla on
annettu valtioneuvoston asetus ulkona käytet-
tävien laitteiden melupäästöistä (621/2001).

40 §. Biologiset tekijät. Pykälässä asetettai-
siin työnantajalle velvollisuus rajoittaa työn-
tekijöiden altistuminen turvallisuutta tai ter-
veyttä haittaaville tai vaarantaville biologisil-
le tekijöille niin vähäiseksi, ettei niistä aiheu-
tuisi vaaraa ja haittaa työntekijöiden turvalli-
suudelle ja terveydelle. Biologisia tekijöitä
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ovat esimerkiksi erilaiset mikro-organismit,
kuten homeet, bakteerit, sädesienet ja viruk-
set. Tämä velvollisuus kattaisi myös lisään-
tymisterveydelle aiheutuvan vaaran torju-
misen.

Altistumisen ehkäisemisen ja terveysvaaro-
jen ja -haittojen torjumisen perusedellytys
on, että työnantajalla on riittävät tiedot työ-
paikalla esiintyvien altisteiden ominaisuuk-
sista ja vaarallisuudesta, altistumisen luon-
teesta ja määrästä sekä altisteisiin liittyvistä
terveyshaitoista ja mahdollisista raja-
arvoista. Biologisten tekijöiden arviointi on
tyypillisesti sellaista erityisosaamista vaati-
vaa työtä, joka riippuen työpaikalla olevasta
asiantuntemuksesta saattaa edellyttää
10 §:ssä tarkoitettua ulkopuolisten asiantunti-
joiden käyttöä. Arvioinnissa voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi työterveyshuollon asian-
tuntemusta etenkin altisteiden vaarallisuutta
ja mahdollisten seurauksien vakavuutta poh-
dittaessa.

Toisen momentin mukaan valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä biologisista tekijöistä, niiden tunnis-
tamisesta, altistuksen luonteesta, kestosta ja
arvioinnista, raja-arvoista ja torjuntatoimen-
piteistä. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella voitaisiin antaa tarkempia säännök-
siä biologisten tekijöiden haitallisiksi tunne-
tuista ominaisuuksista sekä niiltä suojautumi-
sen yksityiskohdista ja menettelytavoista.
Nykyisen työturvallisuuslain nojalla on an-
nettu valtioneuvoston päätös työntekijöiden
suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten
tekijöiden aiheuttamalta vaaralta
(1155/1993). Se vastaa työntekijöiden suo-
jaamisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisil-
le tekijöille altistumiseen työssä, annettua
neuvoston direktiiviä 90/679/ETY. Hiljattain
on annettu uusi Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2000/54/EY työtekijöi-
den suojelemisesta vaaroilta jotka liittyvät
biologisille tekijöille altistumiseen työssä.
Lisäksi on voimassa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätös biologisten tekijöiden luoki-
tuksesta (229/1998).

Koneiden, työvälineiden ja muiden
laitteiden käyttö

41 §. Koneiden, työvälineiden ja muiden

laitteiden käyttö. Pykälän mukaan työnanta-
jan velvollisuutena olisi huolehtia siitä, että
työssä käytetään säännösten mukaisia konei-
ta, työvälineitä ja muita laitteita sekä siitä, et-
tä ne ovat myöskin kyseiseen työhön ja työ-
olosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia.
Lisäksi niiden käyttö ei muutoinkaan saisi
aiheuttaa haittaa ja vaaraa niillä työskentele-
ville ja muille työpaikan työntekijöille. Ko-
neita, laitteita ja työvälineitä tulee käyttää
vain niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joi-
hin ne on tarkoitettu. Työnantajan on huo-
lehdittava myös niiden oikeasta asennukses-
ta. Ne tulee lisäksi varustaa tarvittavilla suo-
juksilla ja turvalaitteilla sekä merkinnöillä
eikä niitä saa käyttää ilman vaadittavia suoja-
laitteita. Säännöksessä tarkoitettu koneen,
työvälineen tai muun laitteen vaikutuspiiri
tarkoittaa laitteen fyysistä ulottuvuutta. Esi-
merkiksi vaarallisen koneen liikkuvat osat
eivät saa ulottua työn tekijöihin eivätkä mui-
hinkaan työpaikalla oleviin henkilöihin.
Säännöksessä ei ole kysymys lain sovelta-
misalan laajennuksesta.

Koneiden ja muiden teknisten laitteiden
vaatimustenmukaisuudesta on nykyisen työ-
turvallisuuslain nojalla annettu useampia val-
tioneuvoston päätöksiä. Lähtökohtaisesti
valmistaja tai luovuttaja vastaa siitä, että ko-
ne tai muu laite on vaatimustenmukainen.
Esimerkiksi koneiden terveys- ja turvalli-
suusvaatimuksista ja vaatimustenmukaisuu-
den osoittamisesta säädetään valtioneuvoston
päätöksessä koneiden turvallisuudesta, joka
perustuu konedirektiiviin. Nämä vaatimukset
kohdistuvat siis koneen valmistajaan, mutta
työnantajan on koneen hankintavaiheessa
varmistauduttava koneen vaatimustenmukai-
suudesta esimerkiksi valmistajan koneen
mukana toimittaman vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen avulla. Ehdotuksen 56 §:ssä
säädettäisiin koneen tai muun teknisen lait-
teen luovuttajan velvoitteista.

Koneita, laitteita ja työvälineitä olisi käy-
tettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollet-
tava asianmukaisesti. Työnantajan olisi huo-
lehdittava siitä, että kone pysyy kunnossa
koko sen käytön elinkaaren ajan. Tiettyjen
koneiden, esimerkiksi nostureiden osalta on
alemmanasteisissa säädöksissä säädetty käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastuksista. Näistä
säädettäisiin tarkemmin 43 §:n nojalla anne-
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tuissa alemmanasteisissa säännöksissä. Val-
mistajan on toimitettava koneen mukana
käyttöohjeet, ja työnantajan tulee myös huo-
lehtia, että koneella työskentelevä työntekijä
tuntee riittävästi koneen ominaisuudet ja tur-
vallisen käytön.

Työvälinettä suunniteltaessa ja valmistetta-
essa lähtökohtana on, että sitä voidaan käyt-
tää turvallisesti. Työpaikan olosuhteista voi
kuitenkin johtua, että työvälinettä käytettäes-
sä on olemassa sellaisia vaaroja, joiden pois-
tamiseen työnantajan on ryhdyttävä. Toisen
momentin mukaan esimerkiksi tarpeeton
pääsy vaara-alueelle olisi estettävä työväli-
neen rakenteen, sijoituksen, suojusten tai tur-
valaitteiden avulla tai muulla tarkoituksen-
mukaisella tavalla. On olemassa kuitenkin
myös tilanteita, jolloin vaara-alueelle on
mentävä säädön, puhdistuksen, häiriönpois-
ton, huollon, kunnossapidon, korjauksen tai
muun vastaavan toimenpiteen vuoksi. Tällöin
tulisi huolehtia esimerkiksi turvalaitteiden
avulla, että työntekijälle ei aiheudu vaaraa
esimerkiksi työvälineen odottamattoman
käynnistymisen takia. Muutoinkin työnanta-
jan tulee varautua erilaisiin häiriö- ja poik-
keustilanteisiin esimerkiksi rakenteellisin
ratkaisuin, kuten ohjaamalla pölyt tai kaasut
poikkeustilanteessa vaara-alueen ulkopuolel-
la sijaitsevaan putkistoon, taikka suunnitte-
lemalla työtapoja häiriötilanteiden varalle.
Lisäksi olisi 14 §:n mukaisesti annettava
työntekijöille tarpeellinen opetus ja ohjaus
myös poikkeustilanteiden varalle.

Kolmannen momentin mukaan valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä koneiden, työvälineiden ja mui-
den laitteiden hankinnasta, turvallisesta käy-
töstä ja huollosta. Nykyisen työturvallisuus-
lain nojalla on annettu valtioneuvoston pää-
tös työssä käytettävien koneiden ja muiden
työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käy-
töstä ja tarkastamisesta. Päätös pohjautuu
työntekijöiden työssään käyttämille työväli-
neille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä
koskevista vähimmäisvaatimuksista annet-
tuun neuvoston direktiiviin 89/655/ETY.

42 §. Henkilöiden nostaminen nostolait-
teella. Henkilönostoilla tarkoitetaan henki-
löiden nostoa nostolaitteella. Pykälässä sää-
dettäisiin yleinen turvallisuusvaatimus työn
edellyttämälle henkilöiden nostamiselle ja

siirtämiselle nostolaitetta käyttäen. Tavaroi-
den nostoista säädettäisiin 35 §:ssä.

Ehdotuksen mukaan työnantajan olisi jär-
jestettävä työntekijöiden nostaminen ja siir-
täminen nostolaitetta käyttäen siten, ettei
nostettavien tai muidenkaan työntekijöiden
turvallisuudelle tai terveydelle aiheudu hait-
taa tai vaaraa. Työnantajan olisi huolehditta-
va esimerkiksi, että nostolaite on sitä koske-
vien vaatimusten mukainen ja työntekijöiden
kannalta turvallinen ja varustettu asianmu-
kaisin suoja- ja hallintalaittein sekä ettei nos-
tolaitteen alla tai liikeradalla ole työntekijöi-
tä, joille nostotyö voisi aiheuttaa vaaraa.
Nostolaitteen käyttäjien tulee saada tarvittava
opastus ja ohjaus.

Valtioneuvosto voisi antaa asetuksella tar-
kempia säännöksiä henkilönostoista. Nykyi-
sen työturvallisuuslain nojalla on annettu joi-
takin henkilönostoja tai henkilönostolaitteita
koskevia alemmanasteisia säädöksiä, esimer-
kiksi valtioneuvoston päätös henkilönostoista
nosturilla ja haarukkatrukilla (793/1999),
valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain
soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tar-
kastukseen (769/1982) sekä valtioneuvoston
päätös henkilökuljetuksiin käytettävistä ra-
kennushisseistä ja niiden tarkastuksesta
(982/1980). Myös esimerkiksi valtioneuvos-
ton päätös työssä käytettävien koneiden ja
muiden työvälineiden hankinnasta, turvalli-
sesta käytöstä ja tarkastamisesta sisältää hen-
kilöiden nostamiseen tarkoitettua laitetta
koskevia säännöksiä.

43 §. Työvälineen käyttöönotto- ja määrä-
aikaistarkastukset. Pykälä sisältäisi perus-
säännöksen koneille, työvälineille tai muille
laitteille tehtävistä käyttöönotto- ja määräai-
kaistarkastuksista. Tarkastettavat koneryhmät
ja tarkastuksen sisältö ja laajuus määriteltäi-
siin alemmanasteisissa säädöksissä, joten
tarkoituksena ei ole asettaa yleistä tarkastus-
velvollisuutta. Nykyisessä työturvallisuus-
laissa ei ole tätä pykälää vastaavaa säännöstä.
Eräät alemmanasteiset säädökset sisältävät
säännöksiä tiettyjen koneiden tai muiden lait-
teiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuk-
sista. Tässä pykälässä tarkoitettujen tarkas-
tusten kohdalla ei olisi kyse perustuslain
124 §:ssä tarkoitetuista julkisista hallintoteh-
tävistä.

Käyttöönottotarkastuksella tarkoitetaan ko-
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neelle, työvälineelle tai muulle laitteelle teh-
tävää tarkastusta, jonka tarkoituksena on
varmistaa, että käyttöön otettava työväline on
asennettu oikein ja että sen hallinta- ja turva-
laitteet toimivat oikein. Tällainen tarkastus
on esimerkiksi torninosturin pystytystarkas-
tus. Pykälässä ei kuitenkaan asetettaisi sel-
laista tarkastusvelvollisuutta, jonka voitaisiin
katsoa rajoittavan tavaroiden vapaan liikku-
vuuden periaatetta.

Tiettyjen koneiden ja työvälineiden koh-
teelle on perusteltua edellyttää, että niille
suoritetaan säännöllisin väliajoin tai poik-
keuksellisen tilanteen jälkeen määräaikais-
tarkastuksia. Näillä pyritään varmistamaan,
että työvälineen kunto ja ominaisuudet eivät
ole käytön aikana kulumisen tai sään tai
muiden ulkoisten olosuhteiden vuoksi hei-
kentyneet, eikä käytön turvallisuutta ole näis-
tä syistä vaarantunut.

Toisen momentin mukaan tarkastuksen
suorittajan tulisi olla tehtävään pätevä. Päte-
vyys tarkoittaa, että henkilöllä on riittävä
tekninen osaaminen ja kokemus tarkastetta-
van kohteen rakenteesta, käytöstä ja turvalli-
suusvaatimuksista sekä tarkastustaito. Tar-
kastuksen suorittaja voisi olla työnantajan
palveluksessa oleva työntekijä tai ulkopuoli-
nen henkilö, mutta myös oikeushenkilö, esi-
merkiksi tarkastuslaitos. Vaarallisen laitteen
tarkastuksen saisi suorittaa vain asiantunti-
jayhteisö tai riippumaton asiantuntija siten
kuin asetuksella säädetään. Esimerkiksi tor-
ni- ja ajoneuvonosturin tarkastuksen saa suo-
rittaa vain pätevyytensä osoittanut asiantunti-
jayhteisö. Tarkastuksen suorittajan olisi eri-
tyisesti arvioitava työvälineen turvallisuus
työvälineen käyttäjän ja käyttöpaikan kannal-
ta. Tarkastuksessa olisi noudatettava sitä
koskevia säännöksiä sekä huomioida valmis-
tajan ohjeet.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa säännökset niistä laitteista, joita käyttöön-
otto- ja määräaikaistarkastukset koskevat,
tarkastuksia edellyttävistä käyttöolosuhteista,
tarkastuksen suorittajan pätevyydestä, tarkas-
tuksen sisällöstä, ajankohdasta ja pöytäkir-
jaamisesta sekä muista tarkastukseen liitty-
vistä menettelytavoista. Pykälässä tarkoite-
tuista käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuk-
sista säädetään esimerkiksi nykyisen työtur-
vallisuuslain nojalla annetussa valtioneuvos-

ton päätöksessä työssä käytettävien koneiden
ja muiden työvälineiden hankinnasta, turval-
lisesta käytöstä ja tarkastamisesta, valtioneu-
voston päätöksessä työturvallisuuslain sovel-
tamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkas-
tukseen (862/1997), valtioneuvoston päätök-
sessä henkilönostoista nosturilla ja haaruk-
katrukilla, valtioneuvoston päätöksessä hen-
kilökuljetuksiin käytettävistä rakennushis-
seistä ja niiden tarkastuksesta, valtioneuvos-
ton päätöksessä rakennustyön turvallisuudes-
ta, valtioneuvoston päätöksessä räjäytys- ja
louhintatyön järjestysohjeista sekä valtioneu-
voston päätöksessä alusten lastauksessa ja
purkamisessa noudatettavista järjestysohjeis-
ta. Muusta työvälineiden toimintakunnon
valvonnasta säädetään edellä mainitussa työ-
välinepäätöksen 8 §:ssä.

Onnettomuuden vaaran
torjunta, pelastautuminen ja ensiapu

44 §. Onnettomuuden vaara. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin nykyisen työturval-
lisuuslain 26 a §:ää vastaavasti suuronnetto-
muuden vaarasta ja siihen varautumisesta.
Muutoin suuronnettomuuden vaaran torjun-
nasta on säädetty pääosin kemikaalilainsää-
dännössä. Suuronnettomuudella tarkoitetaan
esimerkiksi suurta kemiallisen aineen pääs-
töä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta vastaavaa
tapahtumaa, joka johtuu toiminnan aikana
hallitsemattomiksi muuttuneista oloista ja jo-
ka johtaa välittömästi vaikuttavaan tai viiväs-
tyneeseen työntekijöitä uhkaavaan vaaraan.
Suuronnettomuuden vaara voi esiintyä muun
muassa ydinvoimaloissa, räjähdysaineteolli-
suudessa sekä palavien, räjähdysherkkien tai
myrkyllisten aineiden valmistuksessa, kulje-
tuksessa, käytössä tai varastoinnissa.

Vaaratilanteista ja niihin varautumisesta on
säännöksiä myös muussa, kuten pelastustoi-
mesta, räjähdysvaarallisista aineista tai kemi-
kaaleista, annetussa lainsäädännössä. Esi-
merkiksi pelastustoimilain 8 §:n mukaan te-
ollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto,
laitos ja muu yhteisö on velvollinen varau-
tumaan asianomaisessa kohteessa olevien
henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön
suojaamiseen vaaratilanteessa sekä sellaisiin
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimi-
sesti kykenevät. Tietyissä tapauksissa on
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myös laadittava turvallisuussuunnitelma.
Työnantajan olisi annettava työntekijöille

tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumi-
sesta ja menettelytavoista onnettomuuden
sattuessa. Lisäksi työpaikalla olisi tarvittaes-
sa järjestettävä harjoituksia, joilla selvitetään
ohjeiden ja menettelytapojen toimivuutta
käytännössä. Momenttia täydentäisi 45 §:n 2
momentin mukaan annettavat ohjeet ja har-
joitusten järjestäminen tulipalon varalta.

Suuronnettomuuden vaaran lisäksi työnan-
tajan olisi huomioitava myös muut onnetto-
muuden vaaraa aiheuttavat tekijät, kuten tuli-
palon, räjähdyksen tai hukkumisen vaara. Eri
vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen, tor-
juntaan ja torjuntatoimien valintaan vaikutta-
vat esimerkiksi työn luonne, työssä käytettä-
vien raaka-aineiden syttymis- ja räjähdysvaa-
ra, koneiden, laitteiden ja muiden työvälinei-
den käytössä esiintyvä syttymisvaara, sähkö-
laitteiden ja staattisen sähkön aiheuttama
vaara sekä työolot. Myös esimerkiksi vaaral-
listen aineiden säilytyksen, tavaroiden varas-
toinnin ja jätteiden käsittelyn järjestämisellä
on vaikutusta eri vaaratilanteiden syntyyn ja
ehkäisemiseen.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa toisen momentin mukaan tarkempia
säännöksiä suuronnettomuusvaaran torjun-
nasta. Nykyisen työturvallisuuslain nojalla
on annettu valtioneuvoston päätös työnteki-
jöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran tor-
junnasta.

45 §. Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvä-
lineet ja -ohjeet. Pykälä edellyttäisi, että työ-
olosuhteiden niin edellyttäessä työpaikka oli-
si varustettava tarpeellisilla paloturvallisuus-,
hengenpelastus- ja pelastautumislaitteilla se-
kä muilla turvallisuus- ja pelastusjärjestelyil-
lä. Tällaisten turvallisuusjärjestelyjen tarkoi-
tuksena on hälyttää vaaran ilmaantuessa, suo-
jata vaaralta tai auttaa pelastamisessa. Eri-
laisten turvallisuus- ja pelastusvälineiden tar-
ve riippuu työpaikan olosuhteista. Hälytys-
laitteiden tarpeellisuutta arvioitaessa tulee
huomioida työn luonteen lisäksi myös esi-
merkiksi työpaikan koko ja siellä työskente-
levien henkilöiden määrä. Vaaralta suojaami-
sessa tulee kyseeseen useasti myös suojavaa-
tetus tai erilaiset henkilönsuojaimet, joista
säädetään 15 §:ssä.

Ehdotus lähtisi siitä, että työntekijöille an-

nettaisiin tarpeelliset tiedot tulipalon varalta,
kuten ohjeet tulenkäsittelystä työpaikalla, pa-
lo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavista työmene-
telmistä sekä erilaisten helposti syttyvien ai-
neiden käsittelystä ja säilytyksestä. Työnteki-
jöille tulisi antaa myös ohjeita, miten tulipa-
lon syttyessä tulee toimia, tähän sisältyisi oh-
jeet esimerkiksi hälytysmerkeistä tai hätä-
poistumisteistä. Tarvittaessa ohjeet olisi pi-
dettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikalla.
Harjoituksia voisi järjestää tarpeen mukaan,
jolloin samalla olisi mahdollista myös seura-
ta ohjeiden toimivuutta ja riittävyyttä.

Valtioneuvosto voisi antaa tarvittaessa ase-
tuksella tarkempia säännöksiä palo- ja muun
vaaran torjunnasta sekä turvallisuus- ja pelas-
tuslaitteiden käytöstä.

Nykyisen työturvallisuuslain nojalla on an-
nettu palo- ja muiden vaaratilanteiden torjun-
taa koskevia säännöksiä sisältäviä alem-
manasteisia säädöksiä.

46 §. Ensiapu. Työnantajan olisi huolehdit-
tava ensiavun järjestämisestä huomioon otta-
en työntekijöiden lukumäärä, työn luonne ja
työolosuhteet. Ensiavun järjestämisessä olisi
huomioitava työntekijöiden lisäksi myös
muut työpaikalla olevat henkilöt. Työn ja
työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille oli-
si annettava ohjeet niistä toimenpiteistä, joi-
hin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on
ensiavun saamiseksi ryhdyttävä. Jokaisella
työntekijällä tulisi olla perustiedot työpaikan
ensiapujärjestelystä ja avun hankkimisesta
onnettomuustapauksissa. Vastaavat tiedot
olisi oltava silloinkin, jos työtä tehdään muu-
alla kuin kiinteässä työpisteessä.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä olisi oltava asianmukaisia ensiapuväli-
neitä. Niiden laatuun ja määrään vaikuttaisi-
vat työpaikan laajuus, sijainti, työntekijöiden
lukumäärä sekä työn luonne ja muut työ-
olosuhteet. Jos työntekijä tekee työtä muualla
kuin kiinteässä työpisteessä tai jos hänet lä-
hetetään työmatkalle kohteeseen, jonka hy-
gienia- ja terveydenhuolto-olot ovat heikot,
työntekijälle voitaisiin tarvittaessa antaa työn
edellyttämät ensiapuvälineet mukaan. En-
siapuvälineiden sijainti olisi merkittävä
asianmukaisesti; ensiapumerkeistä säädetään
valtioneuvoston päätöksessä työpaikkojen
turvamerkistä ja niiden käytöstä.

Ensiapuvalmiuden suunnittelussa voitaisiin
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tarvittaessa käyttää apuna työterveyshuoltoa.
Työterveyshuoltolain mukaan työterveys-
huoltoon kuuluu työturvallisuuslaissa tarkoi-
tetun ensiavun järjestämiseen osallistuminen,
ja työpaikkaselvityksessä tulee arvioida myös
työpaikan ensiapuvalmiuden tarve.

Ensiapua annetaan sopivassa paikassa, ja
jos työntekijöiden lukumäärä, työn luonne tai
muut työolosuhteet niin vaativat, työpaikalla
tulisi olla ensiavun antamiseen soveltuva tila.
Jotta ensiapuhuone olisi tarkoitukseensa so-
piva, sen ja sinne johtavien kulkuteiden on
oltava mitoitettu niin, että sinne päästään
helposti paarien kanssa.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä työpaikan ensiapu-
tiloista, niiden mitoituksesta ja varustelusta.

47 §. Ensiapu- ja pelastushenkilöiden ni-
meäminen. Pykälässä säädettäisiin ensiapu-
ja pelastushenkilöiden nimeämisestä. Näihin
tehtäviin työnantajan tulisi nimetä, milloin
työntekijöiden lukumäärä, työn luonne ja
työolosuhteet sitä edellyttävät, yksi tai use-
ampi työntekijä. Päällekkäisyyden välttämi-
seksi säädettäisiin, että henkilöitä ei tarvitse
erikseen nimetä, jos suojeluhenkilöstö on va-
rattu pelastuslain mukaisessa suunnitelmassa
vastaaviin tehtäviin.

Pelastustoimilaissa on säädetty, että tietyis-
sä kohteissa on laadittava erityinen turvalli-
suussuunnitelma, jossa on selvitettävä muun
muassa suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja
kouluttaminen sekä muun henkilöstön pereh-
dyttäminen suunnitelmaan.

Nimettyjen henkilöiden määrä riippuisi
työpaikan koosta, työn luonteesta ja työpai-
kalla esiintyvistä vaaratekijöistä. Työnanta-
jan olisi huolehdittava, että nimetyt henkilöt
saavat riittävän koulutuksen ja myös koulu-
tusta taitojen ylläpitämiseksi. Myös näiden
henkilöiden käytettävissä olevien varusteiden
olisi oltava asianmukaiset ottaen huomioon
työn luonne, siihen liittyvät erityiset vaarat
sekä työpaikan koko. Henkilöiden nimeämi-
sen tulisi tapahtua huomioon ottaen yhteis-
toimintaa koskevat säännökset.

Työntekijöiden käytössä olevat tilat

48 §. Henkilöstötilat. Pykälässä asetettai-
siin työnantajalle velvollisuus järjestää työ-
paikalle tai sen välittömään läheisyyteen

työntekijöiden käyttöön asianmukaiset henki-
löstötilat. Työn luonne ja kesto sekä työn-
tekijöiden lukumäärä huomioiden työpaikalla
tulisi olla riittävät ja asianmukaisesti varuste-
tut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden
säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat
sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden
saatavilla olisi oltava myös kelvollista juo-
mavettä. Myös siirtyviin työkohteisiin, kuten
rakennustyö, olisi järjestettävä henkilöstöti-
lat. Sama koskee työtä, jota suoritetaan esi-
merkiksi toisen henkilön kotona, kuten ko-
dinhoitajat, kotisairaanhoitajat tai lomittajat.
Tällöin voidaan yleensä sopia työkohteessa
olevien tilojen käyttämisestä tähän tarkoi-
tukseen.

Raskaana olevilla naisilla tulisi nykyisen
lain 10 §:ää vastaavasti olla mahdollisuus
mennä tarvittaessa lepäämään. Vastaava oi-
keus olisi töissä olevilla imettävillä äideillä.
Ensimmäisen momentin mukaan työpaikalla
olisi oltava asianmukaiset tilat myös lepoa
varten. Tarvittaessa raskaana olevan naisen ja
imettävän äidin levon tarpeen arvioi työter-
veyshuolto.

Kolmannen momentin mukaan laivatyössä
työntekijöille olisi järjestettävä asianmukai-
set majoitustilat aluksella. Laivaväen asuinti-
loista on annettu asetus 518/1976. Tarkoituk-
sena olisi pitää nykysäännökset voimassa.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä työpaikan henkilös-
tötiloista ja niiden varustuksesta sekä asuinti-
loista aluksessa. Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia
säännöksiä rakennustyömaiden henkilöstöti-
loista. Nykyiseen työturvallisuuslain perus-
teella on esimerkiksi säädetty rakennustyö-
maiden ja metsätöiden henkilöstötiloista, jot-
ka säännökset on tarkoitus pitää voimassa.
Henkilöstötiloista voi olla määräyksiä myös
työehtosopimuksissa.

6 luku. Erityiset työn teettämisen
tilanteet

49 §. Yhteisellä työpaikalla toimivien huo-
lehtimisvelvoite. Käytännössä lähes kaikilla
toimialoilla syntyy tilanteita, jolloin samalla
työpaikalla työskentelee eri työnantajien pal-
veluksessa olevia työntekijöitä tai itsenäisiä
työnsuorittajia samanaikaisesti, jolloin olisi
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tarve erityissäätelylle. Puitedirektiivin mu-
kaan, jos useat eri yritykset toimivat samassa
työpaikassa, työnantajien on oltava yhteis-
työssä turvallisuus-, terveys- ja työhygienia-
säännösten soveltamisessa ja sovitettava yh-
teen työhön liittyvien vaarojen suojelu- ja
ehkäisytoimenpiteet toimintansa luonne huo-
mioon ottaen. Lisäksi heidän on tiedotettava
toisilleen ja asianomaisille työntekijöille tai
näiden edustajille näistä vaaroista.

Ehdotettu säännös kattaisi työpaikat niiden
toimialasta riippumatta, mikäli pykälän muut
edellytykset täyttyvät, kun nykyisen lain
43 a § koskee vain rakennustyötä. Säännök-
sen soveltaminen edellyttäisi, että työpaikalla
työskentelee oman työnjohtonsa alaisena jo-
ko kahden työnantajan työntekijöitä taikka
yhden työnantajan työntekijä tai työntekijöitä
ja vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja.
Yhteinen työpaikka syntyy tällöinkin vain,
jos näiden suorittama työ tapahtuu samanai-
kaisesti tai peräkkäin siten, että työ voi vai-
kuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen
ja terveyteen. Yhteisellä työpaikalla ei tarkoi-
teta tilanteita, joissa kaksi tai useammat toi-
mivat samoissa tiloissa kuten teollisuus tai
liikehallissa. Näitä koskee 54 §.

Yhteisen työpaikan käsite edellyttäisi lisäk-
si jonkun työnantajista olevan sellaisessa
asemassa, että sen voitaisiin katsoa käyttävän
pääasiallista määräysvaltaa työpaikalla. Pää-
asiallinen määräysvalta olisi useimmiten var-
sin selkeästi todettavasti kyseisen työnanta-
jan tosiasiallisesta asemasta. Esimerkiksi te-
lakkayhtiöllä tai teollisuuslaitoksella pääasi-
allinen määräysvalta alueellaan suorittavissa
töissä.

Säännös asettaisi velvoitteen kaikille yhtei-
sellä työpaikalla toimiville työnantajille ja it-
senäisille työnsuorittajille. Itsenäinen työn-
suorittaja tarkoittaa yrittäjää tai ammatinhar-
joittajaa, joka toimeksianto- tai vastaavaan
sopimukseen perustuen tekee työtä itse omis-
sa nimissään. Heidän tulisi kunkin osaltaan
huolehtia riittävällä yhteistoiminnalla ja tie-
dottamiselle siitä, että heidän toimintansa ei
vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja ter-
veyttä. Kysymys ei siis ole vain yhteis-
toimintavelvoitteesta, vaan myös velvolli-
suudesta huolehtia työntekijöiden turvalli-
suudesta ja terveydestä. Käytännössä tämä
merkitsisi esimerkiksi paitsi velvoitetta yh-

teistoiminnassa sovittaa eri työvaiheet yhteen
siten, että niistä ei aiheudu vaaraa, niin myös
velvoitetta tiedottaa toisille työnantajille, jot-
ta nämä voivat osaltaan ryhtyä sellaisiin toi-
menpiteisiin, että vaara olisi mahdollisimman
pieni, mikäli yhteensovittaminen ei ole mah-
dollista.

Säännös ei miltään osin vähentäisi yhteisel-
lä työpaikalla toimivan työnantajan muita
tämän lain mukaisia työturvallisuusvelvoit-
teita, eikä työnantajan velvollisuutta huoleh-
tia omista työntekijöistään.

50 §. Tiedottaminen ja yhteistoiminta yh-
teisellä työpaikalla. Säännöksessä olisi ennen
kaikkea kysymys vaara- ja haittatekijöistä
sekä pelastusjärjestelyistä tiedottamisesta
muille kuin omille työntekijöille yhteisellä
työpaikalla. Säännöstä sovellettaisiin tilan-
teessa, jossa työpaikan ulkopuolisen työnan-
tajan työntekijät tulevat työskentelemään toi-
sen työnantajan hallitsemalle työpaikalle.
Tiedottamisvelvoitteita asetettaisiin sekä
pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työn-
antajalle että hänen työpaikallaan toimiville
muille työnantajille ja itsenäisille työnsuorit-
tajille.

Pykälän 1 momentin mukaan tulisi pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävän työnanta-
jan varmistautua siitä, että muut työnantajat
ja näiden työntekijät ovat saaneet tarpeelliset
tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpai-
kan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan
ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaoh-
jeista. Lisäksi olisi varmistettava, että ulko-
puolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot pa-
lontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liit-
tyvistä toimenpiteistä sekä niihin tehtäviin
nimetystä henkilöstä.

Työpaikan haltijana olevan työnantajan
velvollisuudet koskisivat lähinnä tietojen an-
tamista ulkopuolisille työnantajille sen var-
mistamiseksi, että ulkopuolisille työntekijöil-
le on annettu riittävät tiedot. Tiedotusvelvol-
lisuus koskisi ennen muuta häneen sopimus-
tai vastaavassa suhteessa olevien työnantaji-
en informoinnista. Näiden tulisi edelleen
huolehtia ohjeiden jakamisesta työntekijöil-
leen ja tiedon saamisen varmistamisesta.

Vaara- ja haittatekijöitä voi luonnollisesti
aiheutua myös muun kuin pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävän työnantajan toiminnasta.
Tämän vuoksi pykälän 2 momentissa ehdote-



HE 59/2002 vp 53

taan, että tiedottamisvelvollisuus asetettaisiin
yhteisen työpaikan muille työnantajille niistä
vaara- ja haittatekijöistä, jota heidän työnsä
voi aiheuttaa muille yhteisellä työpaikalla.
Säätämällä velvoite tiedottaa paitsi muille
yhteisen työpaikan työnantajille myös pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävälle työnan-
tajalle, turvattaisiin tiedonkulku myös työn
edistyessä ja työnantajien vaihtuessa.

51 §. Pääasiallista määräysvaltaa käyttä-
vän työnantajan velvollisuudet yhteisellä
työpaikalla. Pykälässä ehdotetaan säädettä-
väksi erityisvelvoitteita pääasiallista määrä-
ysvaltaa käyttävälle työnantajalle yhteisellä
työpaikalla.

Tällainen työnantaja olisi ensinnä velvolli-
nen huolehtimaan eri tahojen - mukaan luki-
en itsenäiset työnsuorittajat - toimintojen yh-
teensovittamisesta. Esimerkiksi työpaikan
liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä voi
käytännössä huolehtia ainoastaan pääasiallis-
ta määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Vain
tällaisessa asemassa oleva työnantaja voisi
olla vastuussa myös työpaikan yleisestä jär-
jestyksestä ja siisteydestä ja muusta työpai-
kan yleissuunnittelusta sekä olosuhteiden ja
työympäristön turvallisuudesta ja terveelli-
syydestä. Muilla yhteisellä työpaikalla toimi-
villa ei käytännössä ole mahdollisuuksia vai-
kuttaa tällaisiin asioihin joko esimerkiksi ali-
hankkija-asemansa tai työvaiheensa lyhyen
keston vuoksi.

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työn-
antaja olisi asemansa perusteella oikea taho
käynnistämään eri osapuolten välisen yhteis-
työn siten kuin valvontalain 9 §:n 2 momen-
tissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
vittaessa säätää tarkemmin pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävän työnantajan toiminnasta
pykälässä mainituissa asioissa.

52 §. Velvollisuudet yhteisellä rakennus-
työmaalla. Ehdotettava pykälä koskisi pää-
urakoitsijan asemassa olevan työnantajan tai
rakennuskohdetta johtavan ja valvovan ra-
kennuttajan tai muun henkilön perusvelvoit-
teita. Tällaisen henkilön on huolehdittava sii-
tä, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla
työskenteleville eikä muillekaan työn vaiku-
tuspiirissä oleville. Yhteistä rakennustyömaa-
ta koskisivat myös muut edellä mainitut yh-
teistä työpaikkaa koskevat säännökset.

Säännöksen keskeinen merkitys olisi lisäk-
si antaa oikeusperuste alemmanasteiselle
sääntelylle, jossa pykälässä mainittujen taho-
jen velvoitteita on yksilöity. Valtioneuvostol-
le annettaisiin oikeus asetuksella säätää tar-
kemmin näiden velvoitteiden jakaantumises-
ta yhteisellä rakennustyömaalla. Tällaisia
säännöksiä on voimassa olevassa valtioneu-
voston päätöksessä rakennustyön turvalli-
suudesta.

53 §. Itsenäisen työnsuorittajan velvolli-
suudet yhteisellä työpaikalla. Ehdotettava
säännös pohjautuu itsenäiselle työnsuoritta-
jalle yhteisellä rakennustyömaalla asettamiin
velvollisuuksiin. Koska yhteisen työpaikan
käsite olisi ehdotuksen mukaan yleinen, vas-
taavat velvollisuudet ehdotetaan säädettäväk-
si kaikilla toimialoilla työskentelevälle itse-
näiselle työnsuorittajalle. Voidakseen täyttää
velvoitteensa itsenäisen työnsuorittajan on
oltava riittävästi selvillä työhönsä liittyvistä
vaara- tai haittatekijöistä ja tunnistettava niis-
tä muille aiheutuvat vaarat tai haitat.

Eräissä työturvallisuusmääräyksissä on
asetettu vaatimuksia työtä suorittavalle työn-
tekijälle. Työntekijältä vaadittavasta päte-
vyydestä on säädetty esimerkiksi rakennus-
työtä veden alla tekevän sukeltajan pätevyy-
destä annetun työministeriön päätöksen
(674/1996) 2 §:ssä. Valtioneuvoston päätök-
sen työturvallisuuslain soveltamisesta pultti-
pistooleihin ja niiden tarkatukseen 5 §:n mu-
kaan pulttipistoolin kunnosta ja toimintavar-
muudesta vastaavaksi henkilöksi voidaan
määrätä vain vähintään 20 vuotta täyttänyt
henkilö. Esimerkiksi tällaiset työntekijälle
asetut vaatimukset koskisivat ehdotuksen
mukaan myös itsenäistä työnsuorittajaa yh-
teisellä työpaikalla. Vastaavasti hänen työs-
sään yhteisellä työpaikalla käyttämiltään ko-
neilta, työvälineiltä, henkilönsuojaimilta ja
muilta laitteilta vaadittaisiin samaa työturval-
lisuustasoa kuin työntekijän käyttöön anne-
tuilta. Jotta näiden laitteiden turvallisuus-
tasosta voitaisiin olla vakuuttuneita, ehdote-
taan, että niille olisi suoritettava säädetyt
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. It-
senäisen työnsuorittajan tulee noudattaa
myös, mitä säädetään vaarallisten aineiden
käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemi-
sestä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että it-
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senäisen työnsuorittajan on otettava huomi-
oon ne yhteistä työpaikkaa koskevat turvalli-
suusohjeet, jotka pääasiallista määräysvaltaa
käyttävä työnantaja mahdollisesti on antanut.

Valtioneuvosto voisi antaa asetuksella
säännökset itsenäisen työnsuorittajan velvoit-
teiden soveltamisesta eri toimialoilla tai teh-
tävissä. Tällöin olisi esimerkiksi mahdollista
ottaa huomioon voimassa olevat lakia alem-
malla säädöstasolla asetetut pätevyysvaati-
mukset ja tiettyjen alojen ja tehtävien erityis-
piirteet.

54 §. Työpaikkojen yhteisten vaarojen tor-
junta. Ehdotuksen 49 §:ssä tarkoitetun yhtei-
sen työpaikan lisäksi voi esimerkiksi teolli-
suus- tai liikehallissa taikka vastaavassa yh-
tenäisessä tilassa syntyä tilanteita, joissa työ-
hön liittyvät toiminnot aiheuttavat haittaa tai
vaaraa siellä työskentelevien työntekijöiden
turvallisuuteen tai terveyteen. Säännös koski-
si tilanteita, joissa toiminta tapahtuu samassa
tilassa ilman että tiloja on esim. seinällä ero-
tettu toisistaan. Näitä voivat olla teollisuus-
ja liikehallien lisäksi esimerkiksi ravintolat
tai kampaamoliikkeet. Säännös ei sen sijaan
koskisi rakennuksia, joissa eri työnantajien
toiminnat on erotettu toisistaan rakenteelli-
sesti. Tilanteita varten ehdotetaan säädettä-
väksi kaikille kyseisessä tilassa toimiville
työnantajille ja itsenäisille työnsuorittajille
velvollisuus riittävällä keskinäisellä yhteis-
toiminnalla pyrkiä tiedottamaan toisilleen
havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja
niiden poistamiseksi tähtäävistä toimenpiteis-
tä sekä tarpeellisesta toimintojen yhteensovit-
tamisesta. Keskinäinen yhteistoiminta voisi
tuoda esiin esimerkiksi tarpeen laatia yhteiset
liikennesäännöt taikka tarpeen sopia yhtei-
sestä työntekijöihin kohdistuvan väkivallan
vaaran torjunnasta.

Selvyyden vuoksi on syytä todeta että tar-
koitetuissa tilanteissa jokainen työnantaja
vastaa omien työntekijöidensä turvallisuu-
desta myös näissä tapauksissa eikä hänen
velvoitteitaan vähennä tässä tarkoitetut vel-
voitteet.

55 §. Vapaaehtoistyö. Käytännössä esiintyy
tilanteita, joissa henkilöt suorittavat työtä
olematta työsuhteessa ja saamatta siitä vasti-
ketta. Työ voi olla samaa tai lähes samaa
kuin työpaikalla työskentelevien työntekijöi-
den työ. Useimmiten tällainen työ tapahtuu

henkilön omasta aloitteesta ja hänen halus-
taan. Säännöksessä tarkoitettu sopimus olisi
henkilökohtainen ja se voitaisiin tehdä suulli-
sesta tai kirjallisesti. Voi esiintyä myös tilan-
teita, jossa lähinnä julkisella sektorilla täy-
dennetään tai korvataan työntekijöillä teetet-
tyä työtä, joskin säännös soveltuisi yhtä hy-
vin yksityisellä sektorilla. Tällaista työtä voi-
daan kutsua vapaaehtoistyöksi. Koska tavan-
omaisesti vapaaehtoistyötä ei tehdä työsuh-
teessa, lain säännökset eivät koskisi tällaista
työtä. On pidetty kuitenkin tarkoituksenmu-
kaisena, että myös tällaista työtä tekevää
henkilöä suojeltaisiin samojen periaatteiden
mukaisesti kuin työntekijää. Tämän vuoksi
säädettäisiin, että työnantajan olisi soveltuvin
osin huolehdittava siitä, että tällaisen henki-
lön turvallisuudelle ja terveydelle ei aiheutui-
si haittaa tai vaaraa hänen työpaikalla olles-
saan. Käytännössä kysymys voisi olla henki-
lönsuojaimen varaamisesta käyttöön tai tieto-
jen antamisesta työpaikan vaara- ja haittate-
kijöistä, tai opastamista koneen, henkilön-
suojaimen tai muun teknisen laitteen turvalli-
seen käyttöön.

Lakiehdotuksella ei ole tarkoitus rajoittaa
vapaaehtoistoimintaa. Ehdotettu säännös
koskisi vain tilanteita, joissa henkilö työnan-
tajan kanssa tekemänsä muun sopimuksen
kuin työsopimuksen perusteella tai ilman jul-
kisoikeudellista palvelussuhdetta tekee työ-
paikalla vapaaehtoistyötä. Lisäksi vapaaeh-
toistyöntekijän olisi suoritettava työtä, joka
on samaa tai samankaltaista kuin työpaikan
työntekijöiden työ. Vain tällöin työnantajalla
on mahdollisuus täyttää ehdotetut velvoitteet,
koska hän olisi tietoinen kyseisestä työsken-
telystä ja voisi vaikuttaa siihen oman tavan-
omaisen työnjohtonsa kautta. Muissa tilan-
teissa vapaaehtoistyöntekijän työ jäisi lain
soveltamisalan ulkopuolelle. Jos taas vapaa-
ehtoistyöntekijän työskentely tosiasiassa
täyttäisi työsuhteen tunnusmerkit, tätä lakia
sovellettaisiin siihen kokonaisuudessaan.

Henkilön omasta ja muiden työpaikalla
työskentelevien turvallisuudesta huolehdittai-
siin myös siten, että vapaaehtoistyöntekijälle
asetettaisiin velvollisuus noudattaa työpaikan
turvallisuusohjeita ja käyttää asianmukaisia
henkilönsuojaimia ja apuvälineitä. Tämä
osaltaan estäisi mahdollisuutta kiertää työ-
suojelumääräyksiä turvautumalla vapaa-
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ehtoistyöhön.

7 luku. Työn turvallisuuteen vaikutta-
vien muiden henkilöiden
velvollisuudet

56 §. Tuotteen valmistajan ja luovuttajan
velvollisuudet. Ehdotus lähtisi siitä, että tuot-
teen valmistajan ja luovuttajan velvoitteista
säädettäisiin erillisiä lakeja, joihin sisällytet-
täisiin muun muassa nykyisen työturvalli-
suuslain 40 ja 40 a §:ään sisältyvät koneen,
välineen tai muun teknisen laitteen sekä ter-
veydelle vaarallisen aineen, kemikaalin tai
kemikaalia sisältävän tuotteen valmistajan,
maahantuojan, myyjän tai muun luovuttajan
velvoitteet. Tarkoituksena olisi säätää erilli-
nen laki esimerkiksi koneista, henkilön-
suojaimista sekä yksiköysiradoista. Vaaralli-
sia aineita ja kemikaaleja sisältävät säännök-
set ovat nykyisinkin melko kattavasti kemi-
kaalilainsäädännössä, jota olisi tarpeen mu-
kaan täydennettävä. Laeissa olisi tarkoitus
säätää paitsi kyseisten tuotteiden turvalli-
suusvaatimuksista, niin myös luovuttajan
velvollisuuksista sekä tuotteiden valvonnasta.
Nykyinen työturvallisuuslain sisältämä tur-
vallisuustaso on tarkoitus säilyttää. Pykälässä
viitattaisiin näiltä osin erillislainsäädäntöön.

57 §. Suunnittelijan velvollisuudet. Pykä-
lässä asetettaisiin suunnittelijalle, joka toi-
meksiannosta luovuttaa työympäristön ra-
kennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetel-
mää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta
koskevan suunnitelman, velvollisuus ottaa
huomioon suunnitelmaa tehtäessä tämän lain
säännökset. Pykälässä suunnittelijalla tarkoi-
tettaisiin itsenäistä ammatinharjoittajaa tai
muuta ulkopuolista henkilöä tai oikeushenki-
löä, kuten yritystä, joka suunnittelee toimek-
siantajalle jonkun pykälässä tarkoitetun asi-
an. Työnantajalle asetetuista suunnittelua
koskevista velvoitteista säädettäisiin tämän
lain 12 §:ssä.

Pykälän mukainen velvollisuus ottaa huo-
mioon tämän lain säännökset olisi rajattu si-
ten, että lain säännökset olisi huomioitava
suunnitelman kohteen ilmoitetun käyttötar-
koituksen edellyttämällä tavalla. Ulkopuoli-
nen suunnittelija saa yleensä tilaajalta tiedon
käyttötarkoituksesta, mutta asianmukaisiin
suunnitteluperiaatteisiin kuuluu myös, että

suunnittelija selvittää mahdollisuuksiensa
mukaan kohteen käyttötarkoituksen ja sitä
koskevat työsuojelumääräykset esimerkiksi
keskustelemalla tilaajan ja mahdollisen työ-
paikan muiden edustajien kanssa sekä työ-
suojeluviranomaisten kanssa. Suunnittelija
vastaisi suunnitelmiinsa liittyvistä turvalli-
suusseikoista niissä rajoissa, joissa hän on ol-
lut tai voinut olla tietoinen suunnittelun koh-
teen käyttötarkoituksesta. Pykälä vastaisi ny-
kyisen työturvallisuuslain 40 b §:ää.

58 §. Koneen, työvälineen tai muun laitteen
asentajan velvollisuudet. Pykälässä asetettai-
siin nykyisen työturvallisuuslain 40 §:n 4
momenttia vastaava velvoite koneen tai lait-
teen asentajalle. Pykälän velvoitteet kohden-
tuisivat itsenäiseen ammatinharjoittajaan tai
muuhun ulkopuoliseen asentajaan tai asen-
nusliikkeeseen. Toimeksiannosta koneen,
työvälineen tai muun laitteen asentamista
työpaikalla suorittavan olisi otettava huomi-
oon asennuksesta annetut valmistajan ja
muut ohjeet sekä muutoinkin osaltaan huo-
lehdittava siitä, että kone tai laite siihen kuu-
luvine suojalaitteineen saatetaan asianmukai-
seen kuntoon. Koneista ja muista laitteista
annettujen nykyisten säännösten mukaan lait-
teen valmistajan tai muun luovuttajan on
toimitettava laitteen mukana asianmukaiset
ohjeet sen asentamista, käyttöä ja huoltoa
varten. Asennusta suorittavan olisi huomioi-
tava tällaiset ohjeet, asennettava tarpeelliset
turvalaitteet niiden mukaisesti, otettava huo-
mioon koneen tai laitteen sallitut nopeudet ja
kuormitukset sekä huolehdittava esimerkiksi
pysäytys-, lukitus- ja sähkölaitteiden asian-
mukaisuudesta.

59 §. Käyttöönotto- ja määräaikaistarkas-
tuksen suorittajan velvollisuudet. Ehdotuksen
mukaan käyttöönotto- ja määräaikaistarkas-
tuksen suorittajan velvollisuutena olisi suorit-
taa tarkastus asianmukaisesti. Samoin tarkas-
tuksen suorittajan tulisi huolehtia siitä, että
tarkastuksessa havaituista työvälineen turval-
lisuuteen vaikuttavista vioista ja puutteelli-
suuksista sekä tarvittaessa niiden korjaami-
sesta tai poistamisesta annettaisiin tarpeelli-
set ohjeet. Käyttöönotto- ja määräaikais-
tarkastuksista säädettäisiin tämän lain 43 §:n
nojalla annetuissa valtioneuvoston päätöksis-
sä tai annettavissa asetuksissa, jossa säädet-
täisiin tarkastuksen kohteesta ja sisällöstä se-
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kä tarkastuksen suorittajasta. Tarkastuksen
voisi suorittaa työnantajan palveluksessa ole-
va tai muu taho, kuten itsenäinen ammatin-
harjoittaja tai tarkastuslaitos. Tämän pykälän
velvoitteet kohdentuisivat vain siihen, joka
toimeksiannosta suorittaa 43 §:ssä tarkoitet-
tuja tarkastuksia, eli muihin, kuin työnanta-
jan palveluksessa oleviin tarkastuksen suorit-
tajiin.

Tarkastus olisi suoritettava asianmukaises-
ti. Kuten 43 §:ssä säädettäisiin, tarkastukses-
sa tulisi huomioida tarkastuksesta annetut
säännökset sekä tarkastuksen kohteesta anne-
tut valmistajan ohjeet. Alemmanasteisissa
säädöksissä voitaisiin tarkemmin säätää eri
tarkastuskohteiden osalta, mitä tarkastukses-
sa olisi erityisesti huomioitava. Tässä asian-
mukaisuudella tarkoitettaisiin myös sitä, että
tarkastus tulee suorittaa asiantuntevasti ja ob-
jektiivisiin havaintoihin perustuen. Tarkasta-
jan olisi annettava työnantajalle tarkastukses-
sa havaituista vioista ja puutteellisuuksista
asianmukaiset selvitykset, samoin kuin tar-
vittaessa ohjeet vikojen ja puutteellisuuksien
korjaamisesta tai poistamisesta. Tarkoitukse-
na on, että työnantaja voisi näiden ohjeiden
pohjalta saattaa koneen tai laitteen asianmu-
kaiseen kuntoon.

60 §. Tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa
koskevat velvollisuudet. Pykälässä säädettäi-
siin sille, joka lähettää tai kuormaa tavaraa
kuljetusta varten, velvollisuus antaa tarpeelli-
set ohjeet kuorman turvallisesta käsittelystä.
Tarpeelliset ohjeet olisi annettava vain sil-
loin, kun tavaran kuormaamiseen ja purkami-
seen liittyy erityisiä vaaroja. Pykälässä tar-
koitettaisiin sellaisia yllättäviä vaaratekijöitä,
joita tavaran kuljettajan ei voida kohtuudella
olettaa tietävän. Esimerkiksi talopaketin
kuormaaminen tai purkaminen kuljetuksen
yhteydessä voi edellyttää ohjeita tavaran kä-
sittelystä, jottei talopaketti väärin käsiteltynä
romahda käsittelijän päälle. Vastaavia tava-
roita voivat olla elementit, laudat tai niin kut-
sutut suursäkit. Kuorman kuljettajan tulee ol-
la tietoinen siihen liittyvistä erityisistä vaara-
tekijöistä. Pykälässä ei sen sijaan asetettaisi
tavaran lähettäjälle tai kuormaajalle yleistä
velvollisuutta ohjeistaa kuljetusliikkeen hen-
kilöitä esimerkiksi painavan tavaran, kuten
pianon, käsittelystä, koska tämäntyyppisiin
tavaroihin liittyvien vaaratekijöiden ei voida

katsoa olevan epätavallisia tai yllättäviä.
Pykälän tarkoittama kuormattava esine tai

pakkaus, jonka kokonaispaino on vähintään
1 000 kilogrammaa, olisi varustettava näky-
vällä ja pysyvällä merkinnällä, josta ilmenee
pakkauksen kokonaispaino. Jos esineen tark-
kaa painoa ei voitaisi ilmoittaa, olisi merkit-
tävä likimääräinen paino. Valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä niistä esineistä ja pakkauksista, joihin
merkintä olisi tehtävä. Asetuksella voitaisiin
antaa tarkempia säännöksiä myös tavarakol-
lin merkitsemisestä aluksen lastaamista var-
ten. Nykyisen työturvallisuuslain 41 §:n mu-
kaisesti tavarakolli, jonka kokonaispaino on
tuhat kiloa tai enemmän, on lähettäjän toi-
mesta varustettava merkinnällä, josta ilmenee
kollin kokonaispaino kiloina. Vastaava sään-
nös sisältyy alusten lastauksessa ja purkami-
sessa noudatettavien järjestysohjeiden
68 §:ään, joten nykyinen turvallisuustaso on
tarkoitus säilyttää.

61 §. Rakennuksen omistajan, muun halti-
jan tai vuokranantajan velvollisuudet. Pykä-
lässä olisi nykyistä työturvallisuuslain
42 §:ää vastaava velvoite työnantajan suorit-
tamien lain edellyttämien korjausten sallimi-
sesta rakennuksessa tai sen osassa. Pykälä tu-
lisi sovellettavaksi silloin, kun lain piiriin
kuuluvaa työtä suoritetaan vuokrasopimuk-
sen perusteella vuokratuissa tiloissa. Työn-
antajan velvollisuutena on huolehtia tilojen
soveltuvuudesta työkäyttöön. Rakennuksen
omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan
olisi kunkin osaltaan sallittava työnantajan
suorittavan lain edellyttämät korjaukset. Muu
haltija olisi esimerkiksi liikehuoneiston hal-
lintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja.
Tämän lain edellyttämien toimenpiteitten
kohteena voi olla esimerkiksi ilmanvaihdon
parantaminen, valaistus, vaarallisten aineiden
poistaminen tai suojakatokset. Ilman raken-
nuksen omistajan, muun haltijan tai vuok-
ranantajan suostumusta ei kuitenkaan voisi
tehdä sellaisia korjauksia tai muutoksia, jotka
johtuvat siitä, että huoneistoa käytetään käyt-
tötarkoituksesta poikkeavasti. Rakennuksen
omistajan velvoitteista säädetään esimerkiksi
maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä tervey-
densuojelulaissa (763/1994).

62 §. Sataman haltijan sekä aluksen omis-
tajan ja haltijan velvollisuudet. Pykälässä
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asetettaisiin velvoitteet monille aluksen las-
taukseen ja purkamiseen osallistuville tai sii-
hen liittyville tahoille, jotka eivät välttämättä
ole työnantajan asemassa. Pykälä vastaa si-
sällöltään nykyisen työturvallisuuslain
5 §:ää. Pykälän mukaan se, jolle sataman hal-
linta kuuluu, laivaisäntä, aluksen päällikkö
tai muu henkilö, jonka hallinnassa alus on,
olisivat kukin kohdaltaan velvollisia soveltu-
vin osin noudattamaan tämän lain säännöksiä
silloin, kun on kyse työstä, jota satamassa,
maissa tai aluksessa suoritetaan meri- tai si-
sävesiliikenteeseen käytettävän aluksen las-
tauksessa, purkamisessa taikka polttoainetta
alukseen otettaessa. Satamalla tarkoitetaan
satama-allasta, laituria tai muuta sen kaltaista
paikkaa.

Edellä mainittujen tahojen olisi työnantajan
lisäksi noudatettava soveltuvin osin niitä tä-
män lain velvoitteita, jotka liittyisivät aluk-
sen lastaukseen ja purkamiseen. Alusten las-
tausta ja purkamista koskevia tarkempia
säännöksiä sisältyy valtioneuvoston päätök-
seen alusten lastauksessa ja purkamisessa
noudatettavista järjestysohjeista. Tämän py-
kälän nojalla valtioneuvosto voisi antaa tar-
vittaessa tarkempia säännöksiä niistä sata-
mista, joihin tämän pykälän säännöstä sovel-
lettaisiin. Nykyisin on voimassa valtioneu-
voston päätös alusten lastauksessa ja purka-
misessa noudatettavien järjestysohjeiden so-
veltamisesta eräisiin satamiin (682/1986).

8 luku. Rangaistussäännökset

63 §. Työturvallisuusrikkomus. Nykyinen
työturvallisuuslaki sisältää työturvallisuus-
rikkomusta koskevan rangaistussäännöksen,
josta voi seurata sakkorangaistus. Säännös on
lisätty työturvallisuuslakiin lailla 203/1999.
Työturvallisuusrikkomuksella tarkoitettaisiin
työturvallisuuslaissa tai sen nojalla annetussa
säädöksessä säädetyn velvoitteen laiminlyön-
tiä. Rikoslain 47 luvun 1 §:ssä säädetään ran-
gaistavaksi työturvallisuusrikos. Siitä tuomit-
tava rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta
enintään yksi vuosi. Työturvallisuusrikko-
musta koskevaa säännöstä on ollut tarkoitus
soveltaa rikkomuksiin, jotka eivät tule ran-
gaistavaksi työturvallisuusrikoksina ja jotka
ovat yksittäisiä ja moitittavuudeltaan vähäi-
siä. Työturvallisuusrikkomuksen tunnusmer-

kistö on osittain erilainen ja yksilöidympi
kuin työturvallisuusrikoksen. Rikkomuksen
rangaistusasteikko mahdollistaa rangaistus-
määräysmenettelyn käytön.

Esityksessä ehdotetaan työturvallisuusrik-
komuksen säilyttämistä nykyisen kaltaisena
työturvallisuuslaissa. Työturvallisuusrikko-
muksen tunnusmerkistöön ehdotetaan lisättä-
väksi 6 kohta tämän lain nähtävänä pitämisen
laiminlyönti. Tämä tekomuoto ei täytä työ-
turvallisuusrikoksen tunnusmerkistöä.

Rikoslain 47 luvun 7 §:n säännökset vas-
tuun kohdentumisesta ja 8 §:n määritelmät
koskevat myös työturvallisuusrikkomusta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ran-
gaistavaksi menettely, jossa joku luvattomas-
ti ja ilman pätevää syytä poistaa tai turmelee
tapaturman tai sairastumisen vaaran välttä-
miseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai
varoitusmerkinnän. Säännös vastaa nykyistä
lakia.

9 luku. Erinäiset säännökset

64 §. Työneuvoston lausunnot. Pykälän
mukaan työneuvosto antaisi lausuntoja tämän
lain soveltamisesta ja tulkinnasta siten kuin
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvis-
ta annetussa laissa (608/1946) säädetään. Py-
kälä vastaisi nykyisen työturvallisuuslain
7 §:ää. Työneuvostosta ja työsuojelun poik-
keusluvista annetun lain mukaan työneuvosto
antaa oikeudellisesti sitomattomia lausuntoja
työntekijöiden suojelua koskevien lakien so-
veltamisesta ja tulkinnasta. Lain mukaan lau-
suntoja voivat pyytää muun muassa tuomio-
istuimet, työsuojelupiirien työsuojelutoimis-
tot ja työnantajien tai työntekijöiden keskus-
järjestöt.

65 §. Lain noudattamisen valvonta. Pykä-
län mukaan tämän lain noudattamista valvoi-
sivat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluhal-
linnosta annetun lain ja asetuksen mukaan
työsuojeluviranomaisia ovat sosiaali- ja ter-
veysministeriö (työsuojeluosasto) sekä työ-
suojelupiirit. Työssä käytettävien koneiden ja
laitteiden markkinavalvontaa ohjaa ja osal-
taan toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Työsuojeluviranomaisten valvonnasta ja val-
vonnassa käytettävissä olevista keinoista
säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja
muutoksenhausta työsuojeluasioissa.
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Eräissä säädöksissä on työturvallisuuteen
tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä säännök-
siä, joiden noudattamista valvovat muut vi-
ranomaiset kuin työsuojeluviranomaiset. Täl-
laisia säännöksiä on esimerkiksi kaivostoi-
mintaa, vaarallisia aineita, sähköturvallisuut-
ta ja ydinenergiaa koskevassa lainsäädännös-
sä. Lähtökohtana olisi, että työsuojeluviran-
omaiset valvoisivat kaikilla työpaikoilla tätä
lakia ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia
säännöksiä ja erityisviranomaiset valvoisivat
työpaikoilla omia säännöksiään. Toisin sano-
en eri viranomaisilla on eri laeissa säädetyt
tehtävänsä ja toimivaltansa, joilla ei ole tar-
koitus syrjäyttää toisiaan.

66 §. Asetuksenantovaltuus. Tässä laissa
olisi edellä useiden aineellisten säännösten
kohdalla kyseiseen pykälään liittyvä yksilöity
asetuksenantovaltuus. Tämän pykälän perus-
teella voitaisiin antaa lain täytäntöönpano-
säännöksiä.

67 §. Lain nähtävänä pitäminen työpaikal-
la. Säännöksen mukaan tämä laki ja sen no-
jalla annetut työpaikkaa koskevat säännökset
on pidettävä työpaikalla työntekijöiden näh-
tävillä. Työnantaja täyttää nähtävänäpitoa
koskevan velvollisuutensa, kun säännökset
pidetään sopivassa, työntekijöiden tietämässä
paikassa, jossa työntekijät voivat tutustua
niihin. Säännökset voivat olla saatavissa
myös sähköisessä muodossa, mikäli kaikilla
työntekijöillä on tosiasiallinen mahdollisuus
saada tieto sähköisessä muodossa olevien
säännösten sisällöstä. Myös muualla kuin
kiinteässä työpisteessä työskentelevillä työn-
tekijöillä tulee olla mahdollisuus tutustua
säännösten sisältöön.

10 luku. Voimaantulosäännökset

68 §. Voimaantulo. Tällä lailla ehdotetaan
kumottavaksi 26 päivänä kesäkuuta 1958 an-
nettu työturvallisuuslaki siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen, kuitenkin siten, että
nykyisen lain 40 §:n 1—3 momentti jäisivät
toistaiseksi sovellettaviksi, kunnes erikseen
toisin säädetään. Tarkoitus on, että koneiden
ja muiden työssä käytettävien laitteiden ja
työvälineiden valmistusta, turvallisuusomi-
naisuuksia ja turvallisuuden valvontaa kos-
keva erillinen lakiehdotus annettaisiin Edus-
kunnalle mahdollisimman pian tämän lain

hyväksymisen jälkeen. Erillinen koneiden ja
laitteiden turvallisuutta koskeva laki kattaisi
yhteisölainsäädännön osalta lähinnä konedi-
rektiivin ja henkilönsuojaindirektiivin. Sen
lisäksi se kattaisi muut työssä käytettävät ko-
neet ja laitteet, joista on tällä hetkellä säädet-
ty kansallisesti työturvallisuuslain nojalla.

Tarkoituksena olisi, että kaikki nykyisen
työturvallisuuslain 47 §:n nojalla annetut
alemmanasteiset säädökset jäisivät voimaan,
kunnes niistä toisin säädetään. Kyseessä on
siten valtioneuvoston, toimivaltaisen ministe-
riön tai muun toimivaltaisen viranomaisen
antamat säädökset tai määräykset.

1.2. Rikoslaki

Rikoslain työrikoksia koskevan 47 luvun
1 §:n 3 momentissa on viittaus työturvalli-
suuslain (299/1958) 49 §:ssä ja työterveys-
huoltolain (749/1978) 9 §:ssä säädettyihin
vähäisiin työturvallisuusmääräysten rikkomi-
siin. Säännökseen muutettaisiin viittaukset
ehdotettavan uuden työturvallisuuslain työ-
turvallisuusrikkomusta koskevaan säännök-
seen ja vastaavaan uuden työterveyshuolto-
lain säännökseen.

Rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 momentissa
määritellään työturvallisuusmääräys viittaa-
malla muun muassa ”työturvallisuuslakiin
(299/58) ja työterveyshuoltolakiin (743/78).”
Viittaukset muutettaisiin viittauksiksi työtur-
vallisuuslakiin ja työterveyshuoltolakiin il-
man säädöskokoelmanumeroa, koska viittaus
esiintyy toisen kerran samaan lakiin.

Pykälän 2 momentin viittaukset muutettai-
siin viittauksiksi ehdotetun uuden työturvalli-
suuslain säännöksiin.

1.3. Laki työsuojelun valvonnasta ja
muutoksenhausta työsuojeluasioissa

Työsuojelun valvonnasta ja muutoksen-
hausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/
1973) 4 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
valvontaa varten tarpeellisia tietoja on oikeus
saada muun muassa työturvallisuuslain 6 §:n
4 momentissa tarkoitetulta itsenäiseltä työn-
suorittajalta ja saman lain 6 §:n 1 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetuilta henkilöiltä sekä suulli-
sesti että kirjallisesti. Pykälän 1 ja 3 mo-
mentissa tarkoitettuja henkilöitä ovat konei-
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den tai laitteiden sekä terveydelle vaarallisen
aineen valmistaja, maahantuoja tai luovutta-
ja, mutta ei 2 momentissa tarkoitettu suunnit-
telija. Säännösviittaus muutettaisiin viittauk-
seksi ehdotettavan uuden työturvallisuuslain
6 §:n säännöksiin. Tällöin tietojen saanti-
oikeus koskisi kaikkia siinä mainittuja henki-
löitä, mukaan lukien suunnittelija ja käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastusten suo-
rittaja.

1.4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin
vähentämiseksi

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
annetun lain (693/1976) 11 a §:n mukaan
”ympäristön tupakan savu on syöpävaaralli-
nen aine, jolta suojautumiseen työssä nouda-
tetaan työturvallisuuslakia (299/1958) ja sen
nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä,
jollei tästä laista muuta johdu.” Viittaussään-
nökseen muutettaisiin viittaus työturvallisuu-
desta annettuihin säännöksiin yleisesti.

1.5. Ydinenergialaki

Ydinenergialain (990/1987) 59 §:n 1 mo-
mentin mukaan ”ydinenergian käyttöön lu-
van saaneen on huolehdittava työntekijöiden
turvallisuudesta noudattaen työturvallisuus-
lain (299/58), soveltuvin osin säteilysuojaus-
lain (174/57) ja kaivoslain (503/65) säännök-
siä sekä tätä lakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä.” Säteilysuojaus-
laki on korvattu säteilylailla (592/1991).
Viittaussäännökseen muutettaisiin yleinen
viittaus siitä, että työntekijöiden turvallisuu-
desta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen
säädetään.

1.6. Kemikaalilaki

Kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 4 momen-
tin mukaan ”työntekijän suojelemiseksi on li-
säksi voimassa, mitä työturvallisuuslaissa
(299/58) ja muutoin säädetään.” Viittaus
muutettaisiin yleiseksi viittaukseksi työnteki-
jän suojelua koskeviin säännöksiin.

1.7. Säteilylaki

Säteilylain (592/1991) 3 §:n 3 momentin

mukaan ”ionisoimattoman säteilyn ja ultra-
äänen käytöstä työssä säädetään työturvalli-
suuslaissa (299/58).” Lisäksi siinä säädetään,
että ”työturvallisuudesta on lisäksi voimassa,
mitä työturvallisuuslaissa. sekä työsuojelun
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu-
asioissa annetussa laissa (131/73) on säädet-
ty.” Ehdotetussa työturvallisuuslaissa ei eri-
tyisesti säädettäisi ionisoimattoman säteilyn
ja ultraäänen käytöstä. Säännökseen ehdote-
taan yleistä viittausta työturvallisuudesta ja
työntekijän suojelusta annettuihin säännök-
siin.

1.8. Siviilipalveluslaki

Siviilipalveluslain (1723/1991) 22 §:n 2
momentin mukaan ”siviilipalvelusmiehen
työturvallisuuteen sovelletaan työturvalli-
suuslakia (299/1958) siten kuin siitä erikseen
asetuksella säädetään.” Tässä tarkoitettu ase-
tus on työturvallisuuslain ja työterveyshuol-
tolain soveltamisesta työturvallisuuslain
2 §:ssä tarkoitettuun työhön annettu asetus
(475/1988), joka ehdotetaan kumottavaksi.
Siviilipalveluslain nojalla (siviilipalveluase-
tus 1725/1991) ei ole erityissäännöksiä an-
nettu. Säännös ehdotetaan muutettavaksi viit-
taukseksi työturvallisuuslakiin ja työterveys-
huoltolakiin.

1.9. Laki nuorista työntekijöistä

Nuorista työntekijöistä annetun lain (998/
1993) 1 §:n 2 momentin mukaan lain 3 luvun
työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia
säännöksiä sovelletaan muuhunkin 18 vuotta
nuoremman henkilön tekemään työhön, jo-
hon sovelletaan työturvallisuuslakia (299/
58). Viittaussäännökseen muutetaan ehdo-
tetun uuden työturvallisuuslain säädös-
kokoelmanumero.

1.10. Laki työmarkkinatuesta

Työmarkkinatuesta annetun lain (1542/
1993) 8 a §:n momentissa säädetään, että työ-
harjoittelun tai työelämävalmennuksen jär-
jestäjä vastaa työturvallisuudesta niin kuin
työturvallisuuslaissa (299/58) ja nuorista
työntekijöistä annetussa laissa (998/93) sekä
niiden nojalla säädetään tai määrätään ja
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nuorten työntekijöiden suojelusta annetun
lain nojalla (669/67) on säädetty tai määrätty.
Jälkimmäisen lain nojalla on annettu asetus
nuorten työntekijäin suojelusta (508/1986).
Muut nuoria koskevat alemmanasteiset sää-
dökset on annettu voimassa olevan nuorista
työntekijöistä annetun lain nojalla. Työmark-
kinatuesta annetun lain tarkoittamaan harjoit-
teluun työpaikalla ei mainittuja lakeja sovel-
leta sellaisenaan vaan ainoastaan mainitulla
viittaussäännöksellä. Ehdotetun uuden työ-
turvallisuuslain soveltamisalue on tältä osin
samanlainen. Viittaussäännös muutettaisiin
siten, että siinä viitattaisiin työturvallisuusla-
kiin ja lakiin nuorista työntekijöistä.

1.11. Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain (763/1994) 3 §:ssä
säädetään lain suhteesta eräisiin säädöksiin.
Terveyden suojelusta on sen mukaan lisäksi
voimassa, mitä siitä säädetään lainkohdassa
luetelluissa laeissa muun muassa ”työturval-
lisuuslaissa (299/1958).” Säännökseen lisät-
täisiin ehdotettavan uuden lain säädösko-
koelmanumero.

1.12. Laki lähetetyistä työntekijöistä

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain
(1146/1999) 2 §:n 5 momentissa todettaan,
että lähettyihin työntekijöihin sovelletaan
muun muassa työturvallisuuslakia (299/
1958) ja työterveyshuoltolakia (743/1978).
Säännös muutettaisiin tältä osin viittaamaan
ehdotettuun uuteen työturvallisuuslakiin.
Viittaus kattaisi luonnollisesti tämän lain no-
jalla annetut alemmanasteiset säännökset
vaikka sitä ei erikseen mainittaisi.

1.13. Työsopimuslaki

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 3 §:n 1
momentin mukaan ”työnantajan on huoleh-
dittava työturvallisuudesta työntekijän suoje-
lemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaa-
roilta niin kuin työturvallisuuslaissa (299/
1958) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä
säädetään.” Säädöskokoelman numero muu-
tettaisiin viittaamaan uuteen työturvallisuus-
lakiin. Viittaus kattaisi luonnollisesti tämän
lain nojalla annetut alemmanasteiset sään-

nökset vaikka sitä ei erikseen mainittaisi.

1.14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain
(189/2001) 22 §:n mukaan ”kuntouttavaan
työtoimintaan sovelletaan työturvallisuusla-
kia (299/1958). Kuntouttavaan työtoimintaan
ei sovelleta työterveyshuoltolakia
(743/1978). Säädöskokoelman numerot muu-
tettaisiin viittaamaan ehdotettuun uuteen työ-
turvallisuuslakiin ja uuteen työterveyshuolto-
lakiin.

1.15. Työterveyshuoltolaki

Uuden työterveyshuoltolain soveltamista
koskevan 2 §:n mukaan lakia sovelletaan
työhön, jossa työnantaja on velvollinen nou-
dattamaan työturvallisuuslakia (299/1958).
Säännös muutettaisiin siten, että lakia sovel-
lettaisiin työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitet-
tuun työhön. Työterveyshuoltolain sovelta-
misalaan kuuluisi tällöin työ- ja virkasuh-
teessa tehtävä työ. Lain 11 §:n 1 momentin 7
kohdan ensiavun järjestämiseen liittyvä
säännös muutettaisiin niin, että viitattaisiin
työturvallisuuslain 46 §:ään.

1.16. Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolakiin (710/1982) on lailla
68/2002 lisätty muun ohessa uusi 27 e §,
jonka 3 momentin mukaan vammaisten hen-
kilöiden työtoimintaan sovelletaan, mitä työ-
turvallisuuslaissa (299/1958) ja nuorista
työntekijöistä annetussa laissa (998/1993)
sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä
säädetään.

Säännösviittaus ehdotetaan muutettavaksi
yleiseksi viittaukseksi työntekijän työturval-
lisuudesta annettuihin säännöksiin.

1.17. Työvoimapalvelulaki

Työvoimapalvelulain 13 b §:n mukaan ko-
keilupaikan antaja vastaa työkokeiluun osal-
listuvan työturvallisuudesta siten kuin työ-
turvallisuuslaissa (299/1958), nuorista työn-
tekijöistä annetussa laissa sekä nuorten työn-
tekijäin suojelusta annetussa laissa (669/
1967) säädetään. Viittaus muutettaisiin kos-
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kemaan uutta työturvallisuuslakia ja lakia
nuorista työntekijöistä.

2. Tarkemmat säännökset

Ehdotus muuttaisi työturvallisuuslakia ny-
kyistä enemmän puitelain suuntaan. Ehdo-
tuksen mukaan lakiin sisältyisivät keskeiset
työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia
koskevat säännökset sekä perussäännökset
työn haitta- ja vaaratekijöiden torjunnasta.
Osittain nykyisessä laissa on yksityiskohtai-
sia säännöksiä, jotka luonteensa puolesta
kuuluisivat valtioneuvoston asetustasolla
säädettäviksi. Näitä säännöksiä on nyt tarkoi-
tus osin siirtää asetustasolle. Tämä selkeyt-
täisi ja jäntevöittäisi lakia.

Lakia on tähänkin mennessä täydentäneet
lukuisat valtioneuvoston ja ministeriön pää-
tökset ja asetukset. Osittain nykyisessä laissa
ja alemmanasteisissa säännöksissä on ollut
päällekkäisyyksiä, jotka nyt pyritään pois-
tamaan.

Lakiehdotuksen johdosta täydennettäisiin
valtioneuvoston päätöstä työssä käytettävien
koneiden ja muiden työvälineiden hankinnas-
ta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

Täydentävään asetukseen otettaisiin työväli-
neiden käyttöä koskevaa teknisluontoista
sääntelyä, jota sisältyy nykyiseen työturvalli-
suuslakiin.

Lisäksi uudistettaisiin valtioneuvoston pää-
tös työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaa-
timuksista. Sitä täydennettäisiin työpaikan
rakenteellisten ominaisuuksien sekä henki-
löstötilojen osalta.

3. Voimaantulo

Työturvallisuuslaki tulisi voimaan hyväk-
symisen ja vahvistamisen jälkeen niin pian
kuin se on mahdollista ottaen huomioon, että
kyseessä on työsuojelun keskeisimmän sää-
döksen kokonaisuudistus. Uusi laki edellyt-
tää mittavaa tiedotus- ja koulutustehtävää,
johon on varattava kohtuullinen aika ennen
lain voimaantuloa. Muut ehdotukseen sisäl-
tyvät lait tulisivat voimaan samanaikaisesti
työturvallisuuslain kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Työturvallisuuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työ-
ympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi
sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia,
ammattitauteja ja muita työstä ja työympä-
ristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja
henkisen terveyden, jäljempänä terveys, hait-
toja.

2 §

Lain yleinen soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työsopimuksen pe-
rusteella tehtävään työhön sekä virkasuhtees-
sa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellises-
sa palvelussuhteessa tehtävään työhön.

Lakia ei sovelleta tavanomaiseen harrastus-
toimintaan eikä ammattiurheilemiseen.

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoi-
tetun oikeussuhteen osapuolina olevia työn-
antajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä
säädetään.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
noudatetaan, mitä työturvallisuudesta tietyssä
työssä erikseen säädetään.

3 §

Lain soveltaminen vuokratyössä

Joka johtonsa ja valvontansa alaisena käyt-

tää toisen palveluksessa olevaa työvoimaa
(vuokratyö), on työn aikana velvollinen nou-
dattamaan tämän lain työnantajaa koskevia
säännöksiä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä vuokratyöntekijän
työnantajan ja työn vastaanottajan erityisistä
velvollisuuksista, kuten työntekijän perehdyt-
tämisestä työtehtäviin ja työpaikan olosuhtei-
siin sekä muusta työhön liittyvästä tiedotta-
misesta työntekijälle.

4 §

Muut soveltamisalaan kuuluvat työt

Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitetun li-
säksi myös:

1) oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuk-
sen yhteydessä;

2) työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen
osallistuvan henkilön työhön;

3) kuntoutukseen liittyvään työhön ja kun-
touttavaan työtoimintaan;

4) rangaistusta suorittavan henkilön työ-
hön;

5) hoito- tai muussa siihen verrattavassa
laitoksessa hoidettavan tai pidettävän henki-
lön työhön ja työtoimintaan;

6) asevelvollisen ja naisten vapaaehtoista
asepalvelusta suorittavan työhön 6 §:ssä sää-
detyin rajoituksin;

7) siviilipalvelusta suorittavan työhön;
8) sopimuspalokuntaan kuuluvan pelastus-

toimintaan vapaaehtoisesti osallistuvan hen-
kilön työhön; ja

9) muuhun työhön sen mukaan kuin siitä
erikseen säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun työn teet-
täjän tai muun toiminnan järjestäjän on alai-



HE 59/2002 vp 63

sessaan työssä tai toiminnassa noudatettava,
mitä tässä laissa säädetään työnantajasta. Täl-
löin työn suorittajaan tai toimintaan osallistu-
jaan on sovellettava, mitä tässä laissa sääde-
tään työntekijästä. Milloin 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettu oppilas tai opiskelija
opiskeluun liittyen suorittaa työtä tai työhar-
joittelua taikka tutustuu työelämään työpai-
kalla oppilaitoksen ulkopuolella, on oppilai-
toksen ja työn vastaanottajan velvoitteisiin
sovellettava, mitä 3 §:ssä säädetään vuokra-
työstä.

5 §

Lain soveltaminen työhön työntekijän tai
muun kodissa

Tätä lakia sovelletaan myös työhön, jota
työntekijä sopimuksen mukaan tekee koto-
naan tai muussa valitsemassaan paikassa,
työnantajan kodissa taikka työnantajan osoi-
tuksesta muun henkilön kodissa tai näihin
liittyvissä olosuhteissa. Lain 9, 10 ja 12 §:ssä
sekä 3 ja 5 luvussa säädettyjen velvoitteiden
noudattamisessa otetaan huomioon työnanta-
jan työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvat
toimintamahdollisuuksien rajoitukset. Täl-
löinkin työnantajan on noudatettava, mitä
tässä laissa säädetään koneiden, työvälinei-
den, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden
sekä terveydelle vaarallisten tai haitallisten
aineiden työssä käyttämisestä.

6 §

Soveltamisalan rajoitus

Tätä lakia ei sovelleta puolustusvoimien
tai rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan
henkilön, asevelvollisen tai naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta taikka vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta suorittavan henki-
lön puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
määräyksestä tai palveluksessa suorittamaan
palvelusohjelmaan merkittyyn tai muuhun
erikseen määrättyyn koulutussuunnitelmien
mukaiseen sellaiseen sotilaalliseen harjoituk-
seen ja koulutukseen sekä siihen välittömästi
liittyvään työhön, jonka pääasiallinen tarkoi-
tus on sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien
erityisten valmiuksien harjoittaminen.

7 §

Muu lain soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan myös:
1) yhteisellä työpaikalla toimivaa pääasial-

lista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa,
muuta työnantajaa sekä itsenäistä työnsuorit-
tajaa siten kuin 49—51 ja 53 §:ssä säädetään;

2) yhteisellä rakennustyömaalla pääura-
koitsijaa, rakennuttajaa tai muuta henkilöä,
joka johtaa tai valvoo rakennushanketta, siten
kuin 52 §:ssä säädetään;

3) yhteisten vaarojen torjumiseen eräissä
tapauksissa siten kuin 54 §:ssä säädetään;

4) vapaaehtoistyötä teettävää työnantajaa
siten kuin 55 §:ssä säädetään;

5) suunnittelijaa siten kuin 57 §:ssä sääde-
tään;

6) koneen, välineen tai muun laitteen asen-
tajaa siten kuin 58 §:ssä säädetään;

7) käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia
suorittavaa siten kuin 59 §:ssä säädetään;

8) tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa siten
kuin 60 §:ssä säädetään;

9) rakennuksen omistajaa, muuta haltijaa
tai vuokranantajaa siten kuin 61 §:ssä sääde-
tään, ja

10) sataman haltijaa, laivanisäntää, aluksen
päällikköä tai muuta henkilöä, jonka huostas-
sa alus on, siten kuin 62 §:ssä säädetään.

2 luku

Työnantajan yleiset velvollisuudet

8 §

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar-
koituksessa työnantajan on otettava huomi-
oon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työ-
ympäristöön samoin kuin työntekijän henki-
lökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaa-
vina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset
ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin
työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeuksel-
liset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi
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voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista
varotoimista.

Työnantajan on suunniteltava, valittava,
mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Täl-
löin on mahdollisuuksien mukaan noudatet-
tava seuraavia periaatteita:

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen es-
tetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos
tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vä-
hemmän vaarallisilla tai vähemmän haitalli-
silla;

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpi-
teet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevi-
en keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työ-
ympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkail-
tava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että
turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toi-
menpiteet otetaan huomioon tarpeellisella
tavalla työnantajan organisaation kaikkien
osien toiminnassa.

9 §

Työsuojelun toimintaohjelma

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja
terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöi-
den työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista
toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpai-
kan työolojen kehittämistarpeet ja työympä-
ristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työ-
suojelun toimintaohjelma). Toimintaohjel-
masta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja
terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn
ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpai-
kan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa
ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai hei-
dän edustajiensa kanssa.

10 §

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti

selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista ai-
heutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin
niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden mer-
kitys työntekijöiden turvallisuudelle ja ter-
veydelle. Tällöin on otettava huomioon muun
ohella:

1) tapaturman ja muu terveyden menettä-
misen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti
kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin
5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoi-
hin;

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja
työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito
ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksen-
sä;

4) työn kuormitustekijät; ja
5) mahdollinen lisääntymisterveydelle ai-

heutuva vaara.
Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tar-

koitettuun toimintaan tarvittavaa riittävää
asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulko-
puolisia asiantuntijoita. Työnantajan on var-
mistuttava, että asiantuntijalla on riittävä pä-
tevyys ja muut edellytykset tehtävän asian-
mukaiseen suorittamiseen. Työterveyshuol-
lon asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden
käytöstä sekä työpaikkaselvityksestä sääde-
tään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).

Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 mo-
mentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Sel-
vitys ja arviointi on tarkistettava olosuhtei-
den olennaisesti muuttuessa ja se on muuten-
kin pidettävä ajan tasalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä selvityksen ja arvioin-
nin laatimisen kirjallisesta tai muusta toden-
nettavissa olevasta muodosta, sisällöstä ja
asian käsittelystä työpaikalla huomioon otta-
en työnantajan toimiala, toiminnan luonne ja
niihin liittyvät haitat ja vaarat sekä työpaikan
koko.

11 §

Erityistä vaaraa aiheuttava työ

Jos 10 §:ssä tarkoitettu työn vaarojen ar-
viointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua
erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa,
tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja
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henkilökohtaisten edellytystensä puolesta
työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen
työntekijän välittömässä valvonnassa muu
työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-
alueelle on tarpeellisin toimenpitein estet-
tävä.

Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheu-
tua raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle
erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida pois-
taa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työn-
tekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työteh-
täviin.

12 §

Työympäristön suunnittelu

Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai
tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävi-
en koneiden, työvälineiden ja muiden laittei-
den sekä terveydelle vaarallisten aineiden
käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huo-
lehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan
huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden
turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat
aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. Vaarojen
ja haittojen selvittämisessä ja arvioinnissa on
noudatettava soveltuvin osin 10 §:n 1 mo-
mentin säännöksiä.

Suunnittelun yhteydessä on varmistettava,
että suunniteltavana olevat olosuhteet tulevat
vastaamaan tässä laissa asetettuja vaatimuk-
sia. Järjestelyissä on tarvittaessa otettava
huomioon vammaiset ja muut työntekijät,
joiden työn tekeminen ja terveyden ja turval-
lisuuden varmistaminen työssä muutoin edel-
lyttää erityisiä toimenpiteitä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suunnittelu
annetaan ulkopuolisen suunnittelijan tehtä-
väksi, työnantajan tulee antaa suunnittelijalle
riittävät suunnittelun kohteena olevaa työ-
paikkaa koskevat tiedot.

13 §

Työn suunnittelu

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on
otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja
henkiset edellytykset, jotta työn kuormituste-
kijöistä työntekijän turvallisuudelle tai ter-
veydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voi-

daan välttää tai vähentää.

14 §

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riit-
tävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöis-
tä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän
ammatillinen osaaminen ja työkokemus
huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työ-
hön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuo-
tantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvä-
lineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä tur-
vallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden
työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden
ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ot-
tamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi
sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai ter-
veyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämi-
seksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja oh-
jausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaus-
töiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden va-
ralta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjaus-
ta täydennetään tarvittaessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työntekijälle annetta-
vasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjal-
lisista työohjeista sekä niistä ammateista tai
tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä päte-
vyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittami-
sesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksy-
tään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, to-
distus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja
sen mukaisesti kuin siitä säädetään Euroopan
yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjär-
jestelmän voimaanpanosta annetussa laissa
(1597/1992) tai määrätään Suomea sitovissa
kansainvälisissä sopimuksissa.

15 §

Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden
laitteiden varaaminen käyttöön

Työnantajan on hankittava ja annettava
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työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaa-
timukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset
henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sai-
rastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi
rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdis-
tuvilla toimenpiteillä.

Työnantajan on hankittava ja annettava
työntekijän käyttöön apuväline tai muu va-
ruste, silloin kun työn luonne, työolosuhteet
tai työn tarkoituksenmukainen suorittaminen
sitä edellyttävät ja se on välttämätöntä tapa-
turman tai sairastumisen vaaran välttämi-
seksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä henkilönsuojainten
käyttöä edellyttävien työolosuhteiden vaaro-
jen arvioinnista, suojainten käytön määritte-
lystä ja käytön olosuhteista sekä suojaimilta
vaadittavista ominaisuuksista ja muista hen-
kilönsuojainten käyttöön työpaikalla liittyvis-
tä vaatimuksista.

16 §

Työnantajan sijainen

Työnantaja voi asettaa toisen henkilön
edustajanaan (työnantajan sijainen) hoita-
maan tässä laissa työnantajan velvollisuudek-
si säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen
tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti
huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn
tai toiminnan luonne ja työpaikan koko.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijai-
sella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi
perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muu-
tenkin on asianmukaiset edellytykset tässä
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen.

3 luku

Yhteistoiminta

17 §

Työnantajan ja työntekijöiden välinen
yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteis-
toiminnassa ylläpidettävä ja parannettava
työturvallisuutta työpaikalla.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille riit-
tävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan
turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin
työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä
niitä koskevista arvioinneista ja muista selvi-
tyksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on
myös huolehdittava siitä, että näitä asioita
asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitel-
lään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän
edustajansa kesken.

Työntekijöiden on osaltaan toimittava yh-
teistyössä työnantajan ja työntekijöiden edus-
tajien kanssa tämän lain mukaisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Työntekijällä on oikeus
esittää näitä koskevia ehdotuksia työnantajal-
le ja saada niihin palaute.

4 luku

Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä
pidättäytymiseen

18 §

Työntekijän yleiset velvollisuudet

Työntekijän on noudatettava työnantajan
toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä
ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin nouda-
tettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttä-
mää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpi-
tämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä
sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työntekijän on myös kokemuksensa, työn-
antajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen
sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään
huolehdittava käytettävissään olevin keinoin
niin omasta kuin muiden työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä.

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sel-
laista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häi-
rintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka
aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai ter-
veydelleen haittaa tai vaaraa.

19 §

Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja
niistä ilmoittaminen

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava
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työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työ-
olosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa,
muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai
muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja
puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuu-
delle tai terveydelle. Työntekijän on koke-
muksensa, työnantajalta saamansa opetuksen
ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti
ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava
havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat
viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on teh-
tävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös siinä ta-
pauksessa, että hän on poistanut tai korjannut
kyseisen vian tai puutteellisuuden.

Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoi-
tuksen tehneelle työntekijälle ja työsuojelu-
valtuutetulle, mihin toimenpiteisiin esille tul-
leessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
työssä, jota työntekijä tekee 5 §:ssä tarkoite-
tun muun henkilön kodissa tai siihen verrat-
tavissa olosuhteissa, tehtävä mikäli mahdol-
lista myös tämän työtilan omistajalle tai hal-
tijalle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset työntekijän ilmoit-
tamisvelvoitteen sisällöstä ja ilmoittamisme-
nettelystä.

20 §

Henkilönsuojainten käyttö ja soveltuva
työvaatetus

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden
mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan
hänelle 15 §:n mukaisesti antamia henkilön-
suojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on
työssään käytettävä sellaista asianmukaista
vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman
vaaraa.

21 §

Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö

Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa
käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti sekä

muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuk-
sensa mukaisesti käyttää oikein koneita, työ-
välineitä ja muita laitteita ja niissä olevia tur-
vallisuus- ja suojalaitteita. Vaarallisten ainei-
den käytössä ja käsittelyssä työntekijän on
noudatettava turvallisuusohjeita.

22 §

Turvallisuus- ja suojalaitteen käyttö

Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun lait-
teeseen taikka rakennukseen asennettua tur-
vallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman eri-
tyistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. Jos
työntekijä työn johdosta joutuu tilapäisesti
poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen
käytöstä, hänen on palautettava se käyttöön
tai kytkettävä laite päälle niin pian kuin
mahdollista.

23 §

Työntekijän työstä pidättäytyminen

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työnte-
kijän omalle tai muiden työntekijöiden hen-
gelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus
pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava
työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian
kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnte-
osta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut
vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että
työ voidaan suorittaa turvallisesti.

Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa
työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuu-
den ja terveellisyyden kannalta on välttämä-
töntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava
siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti ai-
heutuva vaara on mahdollisimman vähäinen.

Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti
pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen
korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheu-
tuvaa vahinkoa.
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5 luku

Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat
säännökset

Ergonomiaa, fyysistä, henkistä ja sosiaalista
kuormittavuutta sekä eräitä muita työn vaa-

roja koskevat säännökset

24 §

Työpisteen ergonomia, työasennot
ja työliikkeet

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työväli-
neet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava
työn luonne ja työntekijän edellytykset huo-
mioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella
tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mu-
kaan olla siten säädettävissä ja järjestettävis-
sä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, et-
tä työ voidaan tehdä aiheuttamatta työnteki-
jän terveydelle haitallista tai vaarallista
kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon,
että:

1) työntekijällä on riittävästi tilaa työn
tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työ-
asentoa;

2) työtä kevennetään tarvittaessa apu-
välinein;

3) terveydelle haitalliset käsin tehtävät nos-
tot ja siirrot tehdään mahdollisimman turval-
lisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai ke-
ventää apuvälinein; ja

4) toistorasituksen työntekijälle aiheuttama
haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista,
se on mahdollisimman vähäinen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan työolo-
suhteiden, työssä käytettävien koneiden, mui-
den työvälineiden, apuvälineiden ja muiden
laitteiden turvallisuusvaatimuksista sekä kä-
sin tehtävien nostojen turvallisesta suoritta-
misesta.

25 §

Työn kuormitustekijöiden välttäminen
ja vähentäminen

Jos työntekijän todetaan työssään kuormit-

tuvan hänen terveyttään vaarantavalla taval-
la, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan
käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä
toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi
sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

26 §

Näyttöpäätetyö

Näyttöpäätetyötä tekevälle työntekijälle ai-
heutuvien haitallisten tai vaarallisten kuormi-
tustekijöiden vähentämiseksi työnantajan on
järjestettävä työnteko mahdollisimman tur-
valliseksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä näyttöpäätetyön järjes-
tämisestä ja näyttöpäätetyössä käytettäville
työpisteille, teknisille laitteille, apuvälineille
ja ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.

27 §

Väkivallan uhka

Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan
uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä
siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilan-
teet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan
ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väki-
vallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvit-
tavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai
-laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttä-
miseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua työtä ja
työpaikkaa varten työnantajan on laadittava
menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiin-
nitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hal-
lintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivalta-
tilanteen vaikutukset työntekijän turvalli-
suuteen voidaan torjua tai rajoittaa. Tarvit-
taessa on tarkistettava turvallisuusjärjeste-
lyjen ja -laitteiden toimivuus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työntekijän turvallisuu-
teen ja terveyteen liittyvistä järjestelyistä eri
toimialoilla ja tehtävissä, joissa esiintyy il-
meistä väkivallan uhkaa.
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28 §

Häirintä

Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistu-
vaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa ai-
heuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista
kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatu-
aan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä
toimiin epäkohdan poistamiseksi.

29 §

Yksintyöskentely

Työssä, jota työntekijä tekee yksintyösken-
telynä ja johon siitä syystä liittyy ilmeinen
haitta tai vaara hänen turvallisuudelleen tai
terveydelleen, työnantajan on huolehdittava
siitä, että haitta tai vaara yksin työskenneltä-
essä vältetään tai se on mahdollisimman vä-
häinen. Työnantajan on myös työn luonne
huomioon ottaen järjestettävä mahdollisuus
tarpeelliseen yhteydenpitoon työntekijän ja
työnantajan, tämän osoittaman edustajansa
tai muiden työntekijöiden välillä. Työnanta-
jan on myös varmistettava mahdollisuus
avun hälyttämiseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä yhteydenpidosta, yh-
teydenpitolaitteista ja muista turvallisuuteen
liittyvistä järjestelyistä eri toimialoilla ja teh-
tävissä, joissa työtä tehdään yksintyösken-
telynä.

30 §

Yötyö

Yötyötä tekevälle työntekijälle on tarvit-
taessa järjestettävä mahdollisuus työtehtävien
vaihtamiseen tai siirtymiseen päivätyöhön,
jos tämä on olosuhteet huomioon ottaen
mahdollista ja työtehtävien vaihtaminen on
työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet
huomioon ottaen tarpeellista työpaikan olo-
suhteiden tai työn luonteen työntekijän ter-
veydelle aiheuttaman vaaran torjumiseksi.

Työnantajan on tarvittaessa järjestettävä
yötyötä tekevälle työntekijälle mahdollisuus
ruokailuun, jos työajan pituus sitä edellyttää
ja jos ruokailun järjestäminen on olosuhteet

huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Ate-
riasta työnantaja voi periä työntekijältä koh-
tuullisen korvauksen.

31 §

Työn tauottaminen

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaati-
vaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn
lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvit-
taessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat ly-
hytaikaisen poistumisen työpisteestä.

Työpaikan ja työympäristön rakenteita
koskevat säännökset

32 §

Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen
turvallisuus ja terveellisyys

Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja va-
rusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia
ja terveellisiä työntekijöille. Niiden tulee olla
käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistet-
tavissa turvallisesti.

Työpaikan ja työskentelypaikkojen kulku-
teiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastus-
teiden, työskentelytasojen ja muiden aluei-
den, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikku-
vat, on oltava turvallisia ja ne on pidettävä
turvallisessa kunnossa.

Työpaikalla tulee olla riittävä määrä
asianmukaisia uloskäytäviä ja pelastusteitä,
jotka on aina pidettävä vapaina. Työpaikalla
tulee olla asianmukaiset turva- ja muut mer-
kinnät.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikkojen rakentei-
den, materiaalien ja laitteiden sekä kulkutei-
den ja työpaikan muiden alueiden turvalli-
suudesta, uloskäytävistä ja pelastusteistä,
näiden huollosta ja kunnossapidosta sekä
merkinnöistä.

33 §

Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen
tilavuus

Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista



HE 59/2002 vp70

hengitysilmaa. Työpaikan ilmanvaihdon tu-
lee olla riittävän tehokas ja tarkoituksen-
mukainen.

Työhuoneen tilavuuden ja pinta-alan tulee
olla riittävä. Siellä tulee olla myös riittävästi
tilaa työn tekemistä ja työn vaatimaa liikku-
mista varten.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan tilavuudesta
ja ilmanvaihdosta.

34 §

Työpaikan valaistus

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja
työntekijöiden edellytysten mukainen sopiva
ja riittävän tehokas valaistus. Sinne on mah-
dollisuuksien mukaan päästävä riittävästi
luonnonvaloa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan yleis- ja eri-
tyisvalaistuksesta.

35 §

Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden
siirtäminen

Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne
tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on
tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen lii-
kenteen järjestämistä varten tarkoituksenmu-
kaiset liikenneohjeet.

Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varas-
tointi sekä tavaran käsittely- ja kuormaus-
paikat on suunniteltava ja järjestettävä siten,
että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siir-
roista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa tai
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-
veydelle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan liikenteestä
sekä nosto- ja siirtotöiden turvallisuudesta
sekä tavaran kuormaus- ja lastauspaikoista.

36 §

Järjestys ja siisteys

Työpaikalla on huolehdittava turvallisuu-
den ja terveellisyyden edellyttämästä järjes-

tyksestä ja siisteydestä. Siivous on suoritetta-
va siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaa-
raa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-
veydelle.

Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät
ja vaarallisten aineiden käyttö

37 §

Ilman epäpuhtaudet

Työpaikalla, jossa esiintyy ilman epäpuh-
tauksia, kuten pölyä, savua, kaasua tai höy-
ryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritse-
vässä määrin, on niiden leviäminen mahdol-
lisuuksien mukaan estettävä eristämällä epä-
puhtauden lähde tai sijoittamalla se suljet-
tuun tilaan tai laitteeseen. Ilman epä-
puhtaudet on riittävässä määrin koottava ja
poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaih-
don avulla.

38 §

Kemialliset tekijät ja työssä käytettävät
vaaralliset aineet

Työntekijän altistuminen turvallisuudelle
tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville
kemiallisille tekijöille on rajoitettava niin vä-
häiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa
tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai ter-
veydelle taikka lisääntymisterveydelle. Eri-
tyisesti on huolehdittava myrkytyksen, hapen
puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran
ehkäisemiseksi tarpeellisista suojelutoimen-
piteistä.

Käsiteltäessä, säilytettäessä tai siirrettäessä
räjähtäviä, tulenarkoja, syövyttäviä tai muita
vastaavaa vaaraa aiheuttavia aineita on nou-
datettava erityistä varovaisuutta. Työnteki-
jöille on annettava vaarallisista aineista työn-
teon kannalta tarpeelliset tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä kemiallisista tekijöistä
ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luon-
teesta, sen kestosta ja arvioinnista, raja-
arvoista, torjuntatoimenpiteistä sekä vaaral-
listen aineiden käsittelystä, siirtämisestä ja
säilyttämisestä.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä kemial-
listen altisteiden haitalliseksi tunnetuista pi-
toisuuksista ja altistuksen ohjeraja-arvoista
sekä altisteilta suojautumisen teknisistä yksi-
tyiskohdista ja menettelytavoista.

39 §

Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus

Työntekijän altistuminen turvallisuudelle
tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville
lämpöolosuhteille, melulle, paineelle, tärinäl-
le, säteilylle tai muille fysikaalisille tekijöille
on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä te-
kijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän
turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisään-
tymisterveydelle.

Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staatti-
sesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla
mahdollisimman vähäinen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä fysikaalisista tekijöistä
ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luon-
teesta ja sen kestosta ja arvioinnista, raja-
arvoista ja torjuntatoimenpiteistä.

40 §

Biologiset tekijät

Työntekijän altistuminen turvallisuudelle
tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville
biologisille tekijöille on rajoitettava niin vä-
häiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa
tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai ter-
veydelle taikka lisääntymisterveydelle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä biologisista tekijöistä
ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luon-
teesta ja sen kestosta ja arvioinnista, raja-
arvoista ja torjuntatoimenpiteistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä biologis-
ten altisteiden haitalliseksi tunnetuista omi-
naisuuksista sekä altisteilta suojautumisen
yksityiskohdista ja menettelytavoista.

Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden
turvallisuus

41 §

Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden
käyttö

Työssä saadaan käyttää vain sellaisia ko-
neita, työvälineitä ja muita laitteita, jotka
ovat niitä koskevien säännösten mukaisia se-
kä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopi-
via ja tarkoituksenmukaisia. Myös niiden oi-
keasta asennuksesta ja tarpeellisista suojalait-
teista ja merkinnöistä on huolehdittava. Ko-
neiden, työvälineiden ja muiden laitteiden
käyttö ei muutenkaan saa aiheuttaa haittaa tai
vaaraa niillä työskenteleville työpaikan työn-
tekijöille tai muille työpaikalla oleville hen-
kilöille.

Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on
käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huol-
lettava asianmukaisesti. Pääsyä koneen tai
työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava
niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten tai
turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla
tavalla. Huolto-, säätö-, korjaus-, puhdis-
tus-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varau-
duttava niin, että ne eivät aiheuta vaaraa tai
haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-
veydelle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä koneiden, työvälinei-
den ja muiden laitteiden hankinnasta, turval-
lisesta käytöstä ja huollosta.

42 §

Henkilöiden nostaminen nostolaitteella

Työntekijöiden nostaminen ja siirtäminen
nostolaitteita käyttäen (henkilönosto) on jär-
jestettävä siten, että nostettavien, nostoon
osallistuvien tai muiden työntekijöiden tur-
vallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu hait-
taa tai vaaraa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä henkilönostoista.
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43 §

Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikais-
tarkastukset

Kone, työväline tai muu laite, jonka asen-
nus tai asennus- tai käyttöolosuhteet vaikut-
tavat turvallisuuteen, on tarkastettava oikean
asennuksen ja turvallisen toimintakunnon
varmistamiseksi ennen ensimmäistä käyt-
töönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asen-
tamisen tai turvallisuuden kannalta merkittä-
vien muutostöiden jälkeen (käyttöönottotar-
kastus). Tarkastus on lisäksi suoritettava
käyttöönoton jälkeen säännöllisin väliajoin ja
tarvittaessa myös poikkeuksellisen tilanteen
jälkeen koneen, työvälineen tai muun laitteen
toimintakunnon varmistamiseksi (määräai-
kaistarkastus).

Tarkastuksen suorittajan tulee olla tehtä-
vään pätevä työnantajan palveluksessa oleva
tai muu henkilö. Pätevyyden määrittelyssä
otetaan huomioon perehtyneisyys kyseisen
työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkas-
tamiseen. Vaarallisen koneen, työvälineen tai
muun laitteen tarkastuksen saa suorittaa vain
asiantuntijayhteisö tai riippumaton asiantun-
tija. Tarkastuksessa tulee erityisesti arvioida
työvälineen turvallisuus sen käytön kannalta
ja noudattaa tarkastamisesta annettuja sään-
nöksiä. Tarkastuksessa tulee myös asianmu-
kaisella tavalla ottaa huomioon valmistajan
ohjeet.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset koneista, työvälineistä
tai muista laitteista, joille on tehtävä käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastus sekä tarkas-
tuksia edellyttävistä käyttöolosuhteista, tar-
kastuksen suorittajan pätevyydestä, tarkastus-
ten sisällöstä, ajankohdasta ja pöytäkirjaami-
sesta sekä muista tarkastukseen liittyvistä
menettelytavoista.

Onnettomuuden vaaran torjunta,
pelastautuminen ja ensiapu

44 §

Onnettomuuden vaara

Jos työssä käsitellään tai työpaikalla säily-
tetään aineita, joista saattaa aiheutua suuron-

nettomuus tai työssä muutoin saattaa olla
suuronnettomuuden vaara, työntekijöille on
annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet vaa-
ran torjumisesta ja menettelytavoista onnet-
tomuuden sattuessa. Tarvittaessa on järjestet-
tävä harjoituksia.

Työ on muutenkin järjestettävä siten, että
tulipalon, räjähdyksen, hukkumisen tai muun
onnettomuuden vaara on mahdollisimman
vähäinen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä suuronnettomuuden
vaaran torjunnasta.

45 §

Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet
ja -ohjeet

Työpaikka on työolosuhteiden niin edel-
lyttäessä varustettava tarpeellisilla hälytys-,
paloturvallisuus-, hengenpelastus- ja pelas-
tautumislaitteilla ja -välineillä.

Työntekijöille on annettava tarpeelliset oh-
jeet tulipalon varalta. Ohjeet on annettava
myös toimenpiteistä, joihin tulipalon sattues-
sa on työpaikan olosuhteet huomioon ottaen
ryhdyttävä. Tarvittaessa ohjeet on pidettävä
työntekijöiden nähtävänä työpaikalla. Harjoi-
tuksia on järjestettävä tarvittaessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä palo- ja muun vaaran
torjunnasta sekä turvallisuus- ja pelastuslait-
teiden käytöstä.

46 §

Ensiapu

Työnantajan on huolehdittava työntekijöi-
den ja muiden työpaikalla olevien henkilöi-
den ensiavun järjestämisestä työntekijöiden
lukumäärän, työn luonteen ja työolosuh-
teiden edellyttämällä tavalla. Työn ja työ-
olosuhteiden mukaisesti työntekijöille on an-
nettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapatur-
man tai sairastumisen sattuessa on ensiavun
saamiseksi ryhdyttävä.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja
sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn
luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja
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selvästi merkityissä kohdissa oltava saata-
villa riittävä määrä asianmukaisia ensiapu-
välineitä.

Työpaikalla tulee olla ensiavun antamiseen
soveltuva tila, milloin työntekijöiden luku-
määrä, työn luonne tai muut työolosuhteet
niin vaativat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan ensiaputi-
loista, niiden mitoituksesta ja varustelusta.

47 §

Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen

Työnantajan on, milloin työntekijöiden lu-
kumäärä, työn luonne ja työolosuhteet sitä
edellyttävät, nimettävä ensiapu-, palontorjun-
ta- ja pelastustoimenpiteiden täytäntöönpa-
nemiseksi yksi tai useampi työntekijä, jollei
työnantaja ole pelastustoimilaissa (561/1999)
tarkoitetussa suunnitelmassa osoittanut suo-
jeluhenkilöstöä vastaaviin tehtäviin. Näiden
työntekijöiden lukumäärän ja koulutuksen
sekä heidän käytettävissään olevien varustei-
den on oltava asianmukaiset ottaen huomi-
oon työn luonne ja siihen liittyvät erityiset
vaarat sekä työpaikan koko. Henkilöitä ni-
mettäessä tulee ottaa huomioon 17 §:n sään-
nökset.

Työntekijöiden käytössä olevat tilat

48 §

Henkilöstötilat

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä on työntekijöiden käytettävissä oltava
työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden lu-
kumäärä huomioon ottaen riittävät ja asian-
mukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutu-
mis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, le-
po- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat.
Työntekijöiden saatavilla tulee olla riittävästi
kelvollista juomavettä.

Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äi-
deillä on tarvittaessa oltava mahdollisuus
mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan
paikkaan lepäämään.

Laivatyössä työntekijöille on järjestettävä
asianmukaiset majoitustilat aluksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä työpaikan henkilöstöti-
loista ja niiden varustuksesta sekä asuintilois-
ta aluksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä raken-
nustyömaiden henkilöstötiloista.

6 luku

Erityiset työn teettämisen tilanteet

49 §

Yhteisellä työpaikalla toimivien
huolehtimisvelvoite

Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää
pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanai-
kaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin
yksi työnantaja tai korvausta vastaan työs-
kentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että
työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden tur-
vallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työpaik-
ka) on työnantajien ja itsenäisten työnsuorit-
tajien työn ja toiminnan luonne huomioon ot-
taen kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäi-
sellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huo-
lehdittava siitä, että heidän toimintansa ei
vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja ter-
veyttä.

50 §

Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä
työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määrä-
ysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja
toiminnan luonne huomioon ottaen varmis-
tettava, että hänen työpaikallaan työtä teettä-
vä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työnte-
kijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet
työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja
haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turval-
lisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällai-
sen työnantajan on varmistettava myös, että
ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tie-
dot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja
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evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näi-
hin tehtäviin 47 §:n mukaan nimetyistä hen-
kilöistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ulkopuoli-
sen työnantajan sekä itsenäisen työnsuoritta-
jan on tiedotettava pääasiallista määräys-
valtaa käyttävälle työnantajalle sekä muille
työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä,
jotka hänen työnsä voi heihin nähden ai-
heuttaa.

51 §

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän
työnantajan velvollisuudet

yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista
määräysvaltaa käyttävän työnantajan työn ja
toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia:

1) työpaikalla toimivien työnantajien ja it-
senäisten työnsuorittajien toimintojen yh-
teensovittamisesta;

2) työpaikan liikenteen ja liikkumisen jär-
jestelyistä;

3) työpaikan yleisestä turvallisuuden ja ter-
veellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja
siisteydestä;

4) muusta työpaikan yleissuunnittelusta; ja
5) työolosuhteiden ja työympäristön ylei-

sestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
Yhteistoiminnan käynnistämisestä 1 mo-

mentissa tarkoitetussa tilanteessa säädetään
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta
työsuojeluasioissa annetun lain (131/1973)
9 §:n 2 momentissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä pääasiallista määräys-
valtaa käyttävän työnantajan toiminnasta 1
momentissa tarkoitetuissa asioissa.

52 §

Velvollisuudet yhteisellä rakennustyömaalla

Yhteisellä rakennustyömaalla on pääura-
koitsijan asemassa olevan työnantajan tai, jos
sellaista ei ole, rakennushanketta johtavan tai
valvovan rakennuttajan tai muun henkilön
huolehdittava 51 §:ssä tarkoitetuista velvoit-
teista sekä siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa

työmaalla työskenteleville eikä muillekaan
työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä yhteisen rakennus-
työmaan rakennuttajan, pääurakoitsijan tai
muun päätoteuttajan velvollisuuksista ja nii-
den jakaantumisesta.

53 §

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet
yhteisellä työpaikalla

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä
työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa
säädetään:

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista
luvista ja vähimmäisiästä;

2) työssä käytettävistä koneista, työväli-
neistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteis-
ta sekä niille suoritettaviksi säädetyistä käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastuksista; ja

3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyt-
tämisestä ja merkitsemisestä.

Itsenäisen työnsuorittajan on lisäksi nouda-
tettava yhteisen työpaikan pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävältä työnantajalta saamiaan
työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä yhteisellä työpaikalla
toimivan itsenäisen työnsuorittajan 1 mo-
mentissa tarkoitettujen velvoitteiden sovel-
tamisesta eri toimialoilla tai tehtävissä.

54 §

Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta

Milloin teollisuus- tai liikehallissa taikka
vastaavassa yhtenäisessä tilassa toimivien
yhden tai useamman työnantajan ja itsenäi-
sen työnsuorittajan työ tai näiden yhteiset
toiminnot muulloin kuin 49 §:ssä tarkoitetus-
sa tilanteessa aiheuttavat haittaa tai vaaraa
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydel-
le, työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien
on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla
pyrittävä tiedottamaan toisilleen havaitsemis-
taan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden pois-
tamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä tar-
peellisesta toimintojen yhteensovittamisesta.
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55 §

Vapaaehtoistyö

Milloin työpaikalla henkilö, jonka työhön
ei muutoin sovelleta tätä lakia, tekee työnan-
tajan kanssa tekemänsä muun sopimuksen
kuin työ- tai toimeksiantosopimuksen perus-
teella taikka olematta työnantajaan virka- tai
muussa siihen rinnastettavassa palvelussuh-
teessa samaa tai saman kaltaista työtä kuin
työpaikan työntekijät, työnantajan on sovel-
tuvin osin huolehdittava siitä, että kyseisen
henkilön turvallisuudelle tai terveydelle ei
aiheudu haittaa tai vaaraa hänen työpaikalla
ollessaan. Vastaavasti hänen on noudatettava
työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusoh-
jeita sekä käytettävä hänen käyttöönsä annet-
tuja henkilönsuojaimia ja apuvälineitä.

7 luku

Työn turvallisuuteen vaikuttavien muiden
henkilöiden velvollisuudet

56 §

Tuotteen valmistajan ja luovuttajan
velvollisuudet

Koneelle, työvälineelle, henkilönsuojaimel-
le ja muulle laitteelle asetettavista turvalli-
suusvaatimuksista sekä kemikaalin tai kemi-
kaalia sisältävän tuotteen vaarojen arvioimi-
sesta ja tuotteen merkitsemisestä samoin kuin
tällaisen tuotteen valmistajan, maahantuojan,
myyjän sekä muun markkinoille tai käyttöön
luovuttaja velvollisuuksista ja tuotteiden val-
vonnasta säädetään erikseen.

57 §

Suunnittelijan velvollisuudet

Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työ-
ympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuo-
tantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai
muuta laitetta koskevan suunnitelman, on
huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on
sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen

edellyttämällä tavalla otettu huomion tämän
lain säännökset.

58 §

Koneen, työvälineen tai muun laitteen
asentajan velvollisuudet

Sen, joka toimeksiannosta asentaa koneen,
työvälineen tai muun laitteen käyttöön työ-
paikalla, on otettava huomioon asennuksesta
annetut valmistajan ja muut ohjeet sekä muu-
toinkin osaltaan huolehdittava siitä, että kone
tai laite siihen kuuluvine suojalaitteineen saa-
tetaan asianmukaiseen kuntoon.

59 §

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen
suorittajan velvollisuudet

Sen, joka toimeksiannosta suorittaa
43 §:ssä tarkoitetun käyttöönotto- tai määrä-
aikaistarkastuksen, on huolehdittava siitä, et-
tä tarkastus suoritetaan asianmukaisesti ja et-
tä havaituista työvälineen turvallisuuteen
vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista se-
kä tarvittaessa niiden korjaamisesta tai pois-
tamisesta annetaan tarpeelliset ohjeet.

60 §

Tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa
koskevat velvollisuudet

Sen, joka lähettää tai kuormaa tavaraa kul-
jetusta varten, on annettava tarpeelliset ohjeet
tavaran kuormaamisesta ja purkamisesta sil-
loin kun niihin liittyy erityinen vaara. Kuor-
mattava esine tai pakkaus, jonka kokonais-
paino on vähintään 1 000 kilogrammaa, on
varustettava näkyvällä ja pysyvällä merkin-
nällä, josta ilmenee pakkauksen kokonais-
paino. Jos esineen tarkkaa painoa ei voida
ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen paino.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä niistä esineistä ja pak-
kauksista, joihin 1 momentissa tarkoitettu
merkintä on tehtävä sekä tavarakollin mer-
kitsemisestä alukseen lastaamista varten.
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61 §

Rakennuksen omistajan, muun haltijan tai
vuokranantajan velvollisuudet

Milloin rakennuksessa tai sen osassa omis-
tajan tai muun haltijan suostumuksella vuok-
rasopimuksen perusteella suoritetaan sellaista
työtä, johon tätä lakia sovelletaan, omistajan,
muun haltijan ja vuokranantajan on osaltaan
sallittava, että työnantaja suorittaa tämän lain
edellyttämät korjaukset tai muutokset.

62 §

Sataman haltijan sekä aluksen omistajan ja
haltijan velvollisuudet

Se, jolle sataman hallinta kuuluu, sekä lai-
vanisäntä, aluksen päällikkö tai muu henkilö,
jonka huostassa alus on, ovat kukin kohdal-
taan velvolliset soveltuvin osin noudattamaan
tämän lain säännöksiä, kun kysymys on työs-
tä, jota satamassa, maissa tai aluksessa suori-
tetaan meri- tai sisävesiliikenteeseen käytet-
tävän aluksen lastauksessa tai purkauksessa
taikka polttoainetta alukseen otettaessa. Sa-
tamalla tarkoitetaan myös satama-allasta, lai-
turia tai muuta senkaltaista paikkaa.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
satamassa, jossa harjoitetaan laajaa alusten
lastaus- ja purkaustyötä tai muuta niihin ver-
rattavaa toimintaa. Tässä tarkoitetuista sata-
mista voidaan säätää valtioneuvoston asetuk-
sella.

8 luku

Rangaistussäännökset

63 §

Työturvallisuusrikkomus

Työnantaja tai 6 §:ssä tarkoitettu henkilö
taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa tai
sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn

1) käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuk-
sen suorittamisen;

2) selvityksen tai suunnitelman tekemisen;
3) suojalaitteen tai henkilökohtaisen suo-

jaimen varaamisen tai asentamisen;
4) työtä koskevan luvan hankkimisen tai

ilmoituksen tekemisen;
5) koneen, välineen tai muun teknisen lait-

teen ja terveydelle vaarallisen aineen käytös-
sä tarvittavan käyttö-, huolto- ja muun vas-
taavan ohjeen antamisen tai

6) tämän lain nähtävänä pitämisen
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, työturvalli-
suusrikkomuksesta sakkoon.

Samoin tuomitaan henkilö, joka luvatto-
masti tai ilman pätevää syytä poistaa tai tur-
melee tapaturman tai sairastumisen vaaran
välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje-
tai varoitusmerkinnän.

Rangaistus työturvallisuusrikoksesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 §:ssä.

9 luku

Erinäiset säännökset

64 §

Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston annettavista lausunnoista
tämän lain soveltamisesta ja tulkinnasta sää-
detään työneuvostosta ja työsuojelun poik-
keusluvista annetussa laissa (608/1946).

65 §

Lain noudattamisen valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuo-
jeluviranomaiset.

66 §

Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella.
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67 §

Lain nähtävänä pitäminen työpaikalla

Tämä laki ja sen nojalla annetut työpaikkaa
koskevat säännökset on pidettävä työnteki-
jöiden nähtävinä työpaikalla.

10. luku

Voimaatulosäännökset

68 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Tällä lailla kumotaan 26 päivänä kesäkuuta
1958 annettu työturvallisuuslaki (299/1958)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottavan lain 40 §:n 1—3 momenttia
sovelletaan kuitenkin edelleen kunnes erik-
seen toisin säädetään.

Kumottavan lain 47 §:n nojalla annetut ase-
tukset ja päätökset jäävät kuitenkin voimaan,
kunnes ne erikseen kumotaan.

—————
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2.

Laki

rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 §:n 3 mo-

mentti sekä 8 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 47 luvun 1 §:n 3
momentti laissa 205/1999 sekä 8 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti laissa 578/1995, seu-
raavasti:

47 luku

Työrikoksista

1 §

Työturvallisuusrikos

— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pi-

detä yksittäistä työturvallisuusmääräysten
rikkomista, joka on työturvallisuuden kannal-
ta vähäinen ja josta säädetään rangaistus työ-
turvallisuuslain ( /200 ) 63 §:ssä tai työ-
terveyshuoltolain (1383/2001) 23 §:ssä.

8 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan
— — — — — — — — — — — — — —

4) työturvallisuusmääräyksillä työturvalli-
suuslakiin, työterveyshuoltolakiin tai muu-
hun työturvallisuutta koskevaan lakiin sisäl-
tyviä tai tällaisen lain nojalla annettuja työn
turvallisuutta tai terveellisyyttä koskevia
säännöksiä, joita on noudatettava toisen suo-
jelemiseksi.

Mitä 1 ja 7 §:ssä säädetään työnantajan ja
tämän edustajan vastuusta, on vastaavasti so-
vellettava muihin työturvallisuuslain 3 ja
4 §:ssä tarkoitettujen töiden teettäjiin ja hei-
dän edustajiinsa ja saman lain 7 §:ssä tarkoi-
tettuihin henkilöihin ja heidän edustajiinsa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
—————
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3.

Laki

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain
4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä hel-

mikuuta 1973 annetun lain (131/1973) 4 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa
1384/2001, seuraavasti:

4 §
Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla

on oikeus:
— — — — — — — — — — — — — —

6) saada asettamassaan kohtuullisessa mää-
räajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja
työnantajalta ja työturvallisuuslain ( /200 )

7 §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä sekä suulli-
sesti että kirjallisesti; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaa päivänä kuuta

200 .

—————

4.

Laki

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun

lain (693/1976) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 487/1999, seuraavasti:

11 a §
Ympäristön tupakansavu on syöpävaaralli-

nen aine, jolta suojaamiseen työssä noudate-
taan työturvallisuudesta annettuja säännök-

siä, jollei tästä laista muuta johdu.
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 200 .

—————
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5.

Laki

ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 59 §:n 1 mo-

mentti seuraavasti:

59 §

Työturvallisuus

Ydinenergian käyttöön luvan saaneen on
huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta
tämän lain säännösten mukaisesti. Työnteki-

jöiden turvallisuudesta on lisäksi voimassa,
mitä siitä erikseen säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .

—————

6.

Laki

kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 4 momentti

seuraavasti:

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

— — — — — — — — — — — — — —

Työntekijän suojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä erikseen säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
—————
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7.

Laki

säteilylain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 3 §:n 3 momentti

seuraavasti:

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuudesta ja työntekijöiden suo-

jelusta on lisäksi voimassa, mitä siitä erik-
seen säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

8.

Laki

siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 22 §:n 2

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1248/2000, seuraavasti:

22 §

Siviilipalvelusmiehen työ- ja vapaa-aika
sekä työturvallisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Siviilipalvelusmiehen työturvallisuuteen

sovelletaan työturvallisuuslakia ( /200 ) ja
työterveyshuoltolakia (1383/2001).
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————
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9.

Laki

nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/1993)

1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 3 luvun säännöksiä sovelletaan

muuhunkin nuoren työntekijän tekemään

työhön, johon sovelletaan työturvallisuus-
lakia ( /200 ).
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

10.

Laki

työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 8 a §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1431/2001, seuraavasti:

8 a §

Työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen
osallistuvan oikeusasema

— — — — — — — — — — — — — —
Työharjoittelun tai työelämävalmennuksen

järjestäjä vastaa työharjoitteluun tai työelä-

mävalmennukseen osallistuvan työturvalli-
suudesta niinkuin työturvallisuuslaissa ( /200
) ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa
(998/1993) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————
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11.

Laki

terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaise-

na kuin se on laissa 120/2001, seuraavasti:

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), ke-
mikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä
puolustusvoimissa annetussa laissa
(322/1987), työturvallisuuslaissa ( /200 ),
vesilaissa (264/1961), jätelaissa (1072/1993),

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999),
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (361/1995), tuoteturvallisuuslaissa
(914/1986), eläimistä saatavien elintarvik-
keiden elintarvikehygieniasta annetussa lais-
sa (1195/1996) sekä eläinlääkintähuoltolaissa
(685/1990).

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

12.

Laki

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä 9 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1146/1999)

2 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 74/2001, seuraavasti:

2 §

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat
säännökset ja määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan 2

momentin estämättä työsopimuslain 1 luvun
9 §:ää, 2 luvun 2 §:ää ja 13 luvun 1 ja 2 §:ää

sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain (609/1986), jäljempänä tasa-
arvolaki, 6 ja 7—9 §:ää, työturvallisuuslakia
( /200 ), työterveyshuoltolakia (1383/2001)
sekä nuorista työntekijöistä annettua lakia
(998/1993).

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
—————
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13.

Laki

työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 3 §:n 1

momentti seuraavasti

2 luku

Työnantajan velvollisuudet

3 §

Työturvallisuus

Työnantajan on huolehdittava työturvalli-

suudesta työntekijän suojelemiseksi tapatur-
milta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin
työturvallisuuslaissa ( /200 ) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

14.

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain

(189/2001) 22 § seuraavasti:

22 §

Työturvallisuus ja työterveyshuolto

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan

työturvallisuuslakia ( /200 ). Kuntoutta-
vaan työtoimintaan ei sovelleta työterveys-
huoltolakia (1383/2001).

———
Tämä laki tulee voimaa päivänä kuuta

200 .
—————
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15.

Laki

työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 2 §:n 1

momentti ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työturvallisuuslain
( /200 ) 2 §:ssä tarkoitettuun työhön.
— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Työterveyshuollon sisältö

Työnantajan järjestettäväksi 4 §:ssä säädet-
tyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työ-
terveyshuoltokäytännön mukaisesti:
— — — — — — — — — — — — — —

7) osallistuminen työturvallisuuslain 46
§:ssä tarkoitetun ensiavun järjestämiseen;
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
—————

16.

Laki

sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n 3

momentti, sellaisena kuin se on laissa 68/2002, seuraavasti:

27 e §
— — — — — — — — — — — — — —

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan so-
velletaan työntekijän työturvallisuudesta an-
nettuja säännöksiä myös silloin kun henkilö
ei ole työsuhteessa työnantajaan. Vammais-
ten henkilöiden työtoiminnan järjestäjän on
otettava tapaturmavakuutuslain (608/1948)
57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus työ-

toimintaan osallistuvalle. Vakuutuksen vuo-
sityöansiona käytetään tapaturmavakuutus-
lain 28 §:n 6 momentin mukaista vähim-
mäisvuosityöansiota.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————
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17.

Laki

työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 13 b §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1429/2001, seuraavasti:

13 b §

Työkokeiluun työpaikalla osallistuvan oike-
usasema

— — — — — — — — — — — — — —
Työkokeilupaikan antaja vastaa työkokei-

luun osallistuvan työturvallisuudesta niin
kuin työturvallisuuslaissa ( /200 ) ja nuo-
rista työntekijöistä annetussa laissa
(998/1993) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .

—————

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 47 luvun 1 §:n 3 mo-

mentti sekä 8 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 47 luvun 1 §:n 3
momentti laissa 205/1999 sekä 8 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti laissa 578/1995, seu-
raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

47 luku

Työrikoksista

1 §

Työturvallisuusrikos

— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan

pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten
rikkomista, joka on työturvallisuuden kan-
nalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus
työturvallisuuslain (299/1958) 49 §:ssä tai
työterveyshuoltolain (743/1978) 9 §:ssä.

8 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan
— — — — — — — — — — — — — —

4) työturvallisuusmääräyksillä työturval-
lisuuslakiin (299/58), työterveyshuoltola-
kiin (743/78) tai muuhun työturvallisuutta
koskevaan lakiin sisältyviä tai tällaisen lain
nojalla annettuja, työn turvallisuutta tai ter-
veellisyyttä koskevia säännöksiä tai yleisiä
määräyksiä, joita on noudatettava toisen
suojelemiseksi.

— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan

pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten
rikkomista, joka on työturvallisuuden kan-
nalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus
työturvallisuuslain ( /200 ) 63 §:ssä tai
työterveyshuoltolain (1383/2001) 23 §:ssä.

8 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan
— — — — — — — — — — — — — —

4) työturvallisuusmääräyksillä työturval-
lisuuslakiin, työterveyshuoltolakiin tai
muuhun työturvallisuutta koskevaan lakiin
sisältyviä tai tällaisen lain nojalla annettuja
työn turvallisuutta tai terveellisyyttä koske-
via säännöksiä, joita on noudatettava toisen
suojelemiseksi.
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Mitä 1 ja 7 §:ssä säädetään työnantajan ja
tämän edustajan vastuusta, on vastaavasti
sovellettava muihin työturvallisuuslain 1 ja
2 §:ssä tarkoitettujen töiden teettäjiin ja
heidän edustajiinsa, saman lain 4 §:ssä tar-
koitettuihin henkilöihin sekä lain 5 ja
6 §:ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja heidän
edustajiinsa.

Mitä 1 ja 7 §:ssä säädetään työnantajan ja
tämän edustajan vastuusta, on vastaavasti
sovellettava muihin työturvallisuuslain 3 ja
4 §:ssä tarkoitettujen töiden teettäjiin ja
heidän edustajiinsa ja saman lain 7 §:ssä
tarkoitettuihin henkilöihin ja heidän edusta-
jiinsa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
———

3.

Laki

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain
4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä hel-

mikuuta 1973 annetun lain (131/1973) 4 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa
1384/2001, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §

Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on oikeus:
— — — — — — — — — — — — — —

6) saada asettamassaan kohtuullisessa
määräajassa valvontaa varten tarpeellisia
tietoja työnantajalta, työturvallisuuslain 6
§:n 4 momentissa tarkoitetulta itsenäiseltä
työnsuorittajalta ja saman lain 6 §:n 1 ja 3
momentissa tarkoitetuilta henkilöiltä sekä
suullisesti että kirjallisesti, sekä
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
6) saada asettamassaan kohtuullisessa

määräajassa valvontaa varten tarpeellisia
tietoja työnantajalta ja työturvallisuuslain
( /200 ) 7 §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä
sekä suullisesti että kirjallisesti, sekä

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaa päivänä
kuuta 200 .

———
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4.

Laki

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun

lain (693/1976) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 487/1999, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

11 a §
Ympäristön tupakansavu on syöpävaaral-

linen aine, jolta suojaamiseen työssä nouda-
tetaan työturvallisuuslakia (299/1958) ja
sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyk-
siä, jollei tästä laista muuta johdu.

11 a §
Ympäristön tupakansavu on syöpävaaral-

linen aine, jolta suojaamiseen työssä nouda-
tetaan työturvallisuudesta annettuja sään-
nöksiä, jollei tästä laista muuta johdu.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
———

5.

Laki

ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 59 §:n 1 mo-

mentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

59 §

Työturvallisuus

Ydinenergian käyttöön luvan saaneen on
huolehdittava työntekijöiden työturvalli-
suudesta noudattaen työturvallisuuslain

59 §

Työturvallisuus

Ydinenergian käyttöön luvan saaneen on
huolehdittava työntekijöiden turvallisuudes-
ta tämän lain säännösten mukaisesti. Työn-



HE 59/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus
90

(299/58), soveltuvin osin säteilysuojauslain
(174/57) ja kaivoslain (503/65) säännöksiä
sekä tätä lakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä.
— — — — — — — — — — — — — —

tekijöiden turvallisuudesta on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 200 .

———

6.

Laki

kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 4 momentti

seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

— — — — — — — — — — — — — —
Työntekijän suojelemiseksi on lisäksi voi-

massa, mitä työturvallisuuslaissa (299/58)
ja muutoin säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Työntekijän suojelusta on lisäksi voimas-

sa, mitä siitä erikseen säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
———



HE 59/2002 vp 91

7.

Laki

säteilylain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 3 §:n 3 momentti

seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

— — — — — — — — — — — — — —
Ionisoimattoman säteilyn ja ultraäänen

käytöstä työssä säädetään työturvallisuus-
laissa (299/58). Työturvallisuudesta on li-
säksi voimassa, mitä työturvallisuuslaissa
sekä työsuojelun valvonnasta ja muutok-
senhausta työsuojeluasioissa annetussa lais-
sa (131/73) ja niiden nojalla on säädetty tai
määrätty.

— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuudesta ja työntekijöiden suo-

jelusta on lisäksi voimassa, mitä siitä erik-
seen säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
———

8.

Laki

siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 22 §:n 2

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1248/2000, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

22 §

Siviilipalvelusmiehen työ- ja vapaa-aika sekä työturvallisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Siviilipalvelusmiehen työturvallisuuteen

— — — — — — — — — — — — — —
Siviilipalvelusmiehen työturvallisuuteen
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sovelletaan työturvallisuuslakia (299/1958)
siten kuin siitä erikseen asetuksella sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — — —

sovelletaan työturvallisuuslakia ( /200 )
ja työterveyshuoltolakia (1383/2001).

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 200 .

———

9.

Laki

nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/1993)

1 §:n 2 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 3 luvun säännöksiä sovelle-

taan muuhunkin 18 vuotta nuoremman hen-
kilön tekemään työhön, johon sovelletaan
työturvallisuuslakia (299/58).
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 3 luvun säännöksiä sovelle-

taan muuhunkin nuoren työntekijän teke-
mään työhön, johon sovelletaan työturval-
lisuuslakia ( /200 ).
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
———
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10.

Laki

työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 8 a §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1431/2001, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

8 a §

Työharjoitteluun tai työelämävalmennuk-
seen osallistuvan oikeusasema

— — — — — — — — — — — — — —
Työharjoittelun tai työelämävalmennuk-

sen järjestäjä vastaa työharjoitteluun tai
työelämävalmennukseen osallistuvan työ-
turvallisuudesta niin kuin työturvallisuus-
laissa (299/58) ja nuorista työntekijöistä
annetussa laissa (998/93) sekä niiden nojal-
la säädetään tai määrätään ja nuorten työn-
tekijäin suojelusta annetun lain (669/67) no-
jalla säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Työharjoittelun tai työelämävalmennuk-

sen järjestäjä vastaa työharjoitteluun tai
työelämävalmennukseen osallistuvan työ-
turvallisuudesta niin kuin työturvallisuus-
laissa ( /200 ) ja nuorista työntekijöistä an-
netussa laissa (998/1993) säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———
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11.

Laki

terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaise-

na kuin se on laissa 120/2001, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001),
kemikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa
(592/1991), terveydenhuollon järjestämises-
tä puolustusvoimissa annetussa laissa
(322/1987), työturvallisuuslaissa
(299/1958), vesilaissa (264/1961), jätelaissa
(1072/1993), maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999), ulkoilulaissa (606/1973), eräis-
tä naapuruussuhteista annetussa laissa
(26/1920), elintarvikelaissa (361/1995),
tuoteturvallisuuslaissa (914/1986), eläimistä
saatavien elintarvikkeiden elintarvikehy-
gieniasta annetussa laissa (1195/1996) sekä
eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990).

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001),
kemikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa
(592/1991), terveydenhuollon järjestämises-
tä puolustusvoimissa annetussa laissa
(322/1987), työturvallisuuslaissa ( /200 ),
vesilaissa (264/1961), jätelaissa
(1072/1993), maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999), ulkoilulaissa (606/1973), eräis-
tä naapuruussuhteista annetussa laissa
(26/1920), elintarvikelaissa (361/1995),
tuoteturvallisuuslaissa (914/1986), eläimistä
saatavien elintarvikkeiden elintarvikehy-
gieniasta annetussa laissa (1195/1996) sekä
eläinlääkintähuoltolaissa (685/1990).

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———
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12.

Laki

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä 9 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1146/1999)

2 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 74/2001 seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat
säännökset ja määräykset

— — — — — — — — — — — — — —
Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan

2 momentin estämättä työsopimuslain 1 lu-
vun 9 §:ää, 2 luvun 2 §:ää ja 13 luvun 1 ja
2 §:ää, sekä naisten ja miesten välisestä ta-
sa-arvosta annetun lain (609/1986), jäljem-
pänä tasa-arvolaki, 6 ja 7—9 §:ää, työtur-
vallisuuslakia (299/1958), työterveyshuol-
tolakia (743/1978) sekä nuorista työnteki-
jöistä annettua lakia (998/1993) ja niiden
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

— — — — — — — — — — — — — —
Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan

2 momentin estämättä työsopimuslain 1 lu-
vun 9 §:ää, 2 luvun 2 §:ää ja 13 luvun 1 ja
2 §:ää sekä naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain (609/1986), jäl-
jempänä tasa-arvolaki, 6 ja 7—9 §:ää, työ-
turvallisuuslakia ( /200 ), työterveyshuol-
tolakia (1383/2001) sekä nuorista työnteki-
jöistä annettua lakia (998/1993).

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———
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13.

Laki

työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 3 §:n 1

momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 luku

Työnantajan velvollisuudet

3 §

Työturvallisuus

Työnantajan on huolehdittava työturvalli-
suudesta työntekijän suojelemiseksi tapa-
turmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin
kuin työturvallisuuslaissa (299/1958) ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Työturvallisuus

Työnantajan on huolehdittava työturvalli-
suudesta työntekijän suojelemiseksi tapa-
turmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin
kuin työturvallisuuslaissa ( /200 ) sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———
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14.

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain

(189/2001) 22 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

22 §

Työturvallisuus ja työterveyshuolto

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan
työturvallisuuslakia (299/1958). Kuntoutta-
vaan työtoimintaan ei sovelleta työterveys-
huoltolakia (743/1978).

22 §

Työturvallisuus ja työterveyshuolto

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan
työturvallisuuslakia ( /200 ). Kuntoutta-
vaan työtoimintaan ei sovelleta työterveys-
huoltolakia (1383/2001).

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
———
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15.

Laki

työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 2 §:n 1

momentti ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työhön, jossa työn-
antaja on velvollinen noudattamaan työtur-
vallisuuslakia (299/1958).
— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Työterveyshuollon sisältö

Työnantajan järjestettäväksi 4 §:ssä sää-
dettyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti:
— — — — — — — — — — — — — —

7) osallistuminen työturvallisuuslain
36 §:ssä tarkoitetun ensiavun järjestämi-
seen;
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työturvallisuuslain
( /200 ) 2 §:ssä tarkoitettuun työhön.

— — — — — — — — — — — — — —

12 §

Työterveyshuollon sisältö

Työnantajan järjestettäväksi 4 §:ssä sää-
dettyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti:
— — — — — — — — — — — — — —

7) osallistuminen työturvallisuuslain
46 §:ssä tarkoitetun ensiavun järjestämi-
seen;
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
———
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16.

Laki

sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n 3

momentti, sellaisena kuin se on laissa 68/2002, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

27 e §
— — — — — — — — — — — — — —

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan
sovelletaan, mitä työturvallisuuslaissa
(299/1958) ja nuorista työntekijöistä anne-
tussa laissa (998/1993) sekä niiden nojalla
annetuissa säännöksissä säädetään. Vam-
maisten henkilöiden työtoiminnan järjestä-
jän on otettava tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen
vakuutus työtoimintaan osallistuvalle. Va-
kuutuksen vuosityöansiona käytetään tapa-
turmavakuutuslain 28 §:n 6 momentin mu-
kaista vähimmäisvuosityöansiota.

— — — — — — — — — — — — — —
Vammaisten henkilöiden työtoimintaan

sovelletaan työntekijän työturvallisuudesta
annettuja säännöksiä myös silloin kun hen-
kilö ei ole työsuhteessa työnantajaan.
Vammaisten henkilöiden työtoiminnan
järjestäjän on otettava tapaturmavakuutus-
lain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukai-
nen vakuutus työtoimintaan osallistuvalle.
Vakuutuksen vuosityöansiona käytetään ta-
paturmavakuutuslain 28 §:n 6 momentin
mukaista vähimmäisvuosityöansiota.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
———
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17.

Laki

työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/1993) 13 b §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1429/2001, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

13 b

Työkokeiluun työpaikalla osallistuvan oike-
usasema

— — — — — — — — — — — — — —
Työkokeilupaikan antaja vastaa työkokei-

luun osallistuvan työturvallisuudesta niin
kuin työturvallisuuslaissa (299/1958) ja
nuorista työntekijöistä annetussa laissa
(998/ 1993) sekä niiden ja nuorten työnteki-
jäin suojelusta annetun lain (669/1967) no-
jalla säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Työkokeilupaikan antaja vastaa työkokei-

luun osallistuvan työturvallisuudesta niin
kuin työturvallisuuslaissa ( /200 ) ja nuo-
rista työntekijöistä annetussa laissa
(998/1993) säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 200 .

———


