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Laki
työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 7 §, 52 a §:n 1 momentti, 53 §:n 1 ja 2 mo-

mentti sekä 63 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 7 § osaksi laissa 1199/2005, 52 a §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 mo-

mentti laissa 1232/2011 sekä 53 §:n 2 momentti ja 63 §:n 2 momentti laissa 364/2013,
sekä

lisätään lakiin uusi 52 c § seuraavasti:

7 §

Muu lain soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan myös:
1) yhteisellä työpaikalla toimivaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnanta-

jaan, muuhun työnantajaan sekä itsenäiseen työnsuorittajaan siten kuin 49–51 ja 53 §:ssä
säädetään;

2) yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsijaan, rakennuttajaan ja muuhun henki-
löön, joka johtaa tai valvoo rakennushanketta, siten kuin 52, 52 a ja 52 b §:ssä säädetään;

3) telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan sekä muuhun
työnantajaan, jonka työntekijöitä työskentelee telakka-alueella, siten kuin 52 c §:ssä sää-
detään;

4) yhteisten vaarojen torjumiseen eräissä tapauksissa siten kuin 54 §:ssä säädetään;
5) vapaaehtoistyötä teettävään työnantajaan siten kuin 55 §:ssä säädetään;
6) suunnittelijaan siten kuin 57 §:ssä säädetään;
7) koneen, välineen tai muun laitteen asentajaan siten kuin 58 §:ssä säädetään;
8) käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia suorittavaan siten kuin 59 §:ssä säädetään;
9) tavaroiden lähettäjään ja kuormaajaan siten kuin 60 §:ssä säädetään;
10) rakennuksen omistajaan, muuhun haltijaan ja vuokranantajaan siten kuin 61 §:ssä

säädetään;
11) sataman haltijaan, laivanisäntään, aluksen päällikköön ja muuhun henkilöön, jonka

huostassa alus on, siten kuin 62 §:ssä säädetään.

52 a §

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunniste

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopi-
muksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella
siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen
tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva
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työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta
ja veronumerorekisteristä annetussa laissa (473/2021) tarkoitettu henkilökohtainen vero-
numerorekisteriin merkitty veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työn-
antajan nimi. Mitä tässä momentissa säädetään rakennuttajasta, sovelletaan myös:

1) pääurakoitsijaan ja muuhun päätoteuttajaan;
2) työnantajaan omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

52 c §

Telakka-alueella työskentelyä koskevat edellytykset

Tässä laissa telakka-alueena pidetään yhteistä työpaikkaa:
1) jossa harjoitetaan kauppamerenkulkuun liittyvien alusten tai viranomaisalusten uu-

disrakennusta tai korjausta; ja
2) jossa voidaan rakentaa tai korjata 24 metrin pituisia tai sitä pidempiä aluksia.
Mitä 52 a ja 52 b §:ssä säädetään yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan ra-

kennuttajan sekä pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan velvollisuuksista, sovelletaan
myös tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetulla telakka-alueella pääasiallista määräysval-
taa käyttävään työnantajaan, kun kysymys on työskentelystä telakka-alueella. Vastaavasti,
mitä 52 a ja 52 b §:ssä säädetään työnantajan velvollisuuksista, sovelletaan myös työnan-
tajaan, jonka työntekijöitä työskentelee telakka-alueella.

Edellä 52 a §:ssä tarkoitettua tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla tilapäisesti tavaraa
telakka-alueelle kuljettavalla. Tunnistetta ei tarvitse myöskään olla aluksen tilaajan tai lii-
kennöintiä harjoittavan yrityksen palveluksessa olevalla aluksen miehistöön kuuluvalla
työntekijällä, joka työskentelee telakka-alueella aluksen käyttöönottoon liittyvissä tehtä-
vissä. Tässä momentissa tarkoitetut henkilöt voidaan myös jättää merkitsemättä 52 b §:ssä
tarkoitettuun luetteloon.

Edellä 52 b §:ssä tarkoitetun luettelon kutakin kalenterivuotta koskevat tiedot on säily-
tettävä kuusi vuotta kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

53 §

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa sää-
detään:

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista luvista ja vähimmäisiästä;
2) työssä käytettävistä koneista, työvälineistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteista

sekä niille suoritettaviksi säädetyistä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista;
3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemisestä;
4) yhteisellä rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevän henkilön tunnis-

teesta.
Itsenäisen työnsuorittajan on annettava pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle

sekä pääasiallista määräysvaltaa telakka-alueella käyttävälle työnantajalle 52 b §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetun luettelon pitämistä
varten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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63 §

Työturvallisuusrikkomus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan myös:
1) se, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta pois-

taa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taik-
ka ohje- tai varoitusmerkinnän;

2) 52 a tai 52 c §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laimin-
lyö huolehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhtei-
sellä rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevän henkilön tunnistetta koske-
vasta mainituissa pykälissä säädetystä velvollisuudesta;

3) se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 52 b §:ssä tarkoitetun luettelon
pitämisen tai säilyttämisen;

4) se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö antaa 52 b §:ssä mainittuja tie-
toja mainitussa pykälässä tarkoitetun luettelon pitämistä varten tai antaa ne olennaisesti
virheellisinä tai puutteellisina; sekä

5) itsenäinen työnsuorittaja, joka yhteisellä rakennustyömaalla tai telakka-alueella lai-
minlyö 52 a ja 52 c §:ssä tarkoitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työmaalla tai telakka-
alueella liikkuessaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Helsingissä 4.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Annika Saarikko
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