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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain Ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työtur
vallisuuslakia, työsuojelun valvonnasta annequa 
lakia ja työsuojelun hallinnosta annettua lakia. 
Kun työturvallisuuslain soveltamisala ehdotetaan 
laajennettavaksi myös laivatyötä koskevaksi, tulisi 
laivatyöturvallisuuslaki samalla kumottavaksi. 
Työturvallisuuslain soveltamisalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi myös kotityössä ja kotityöhön 
rinnastettavissa töissä. Lisäksi muun muassa kou
luissa ja oppilaitoksissa suoritettava työharjoittelu 
sekä harjoitustyöt ehdotetaan sisällytettäviksi ra
joituksetta työturvallisuuslain soveltamisalaan. 

Ennakoivan työsuojelutoiminnan ja tapatur
matorjunnan kehittämiseksi työturvallisuuslakiin 
ehdotetaan otettavaksi erityisiä säännöksiä 
työympäristön ja tuotantomenetelmien suunnit
teluvaihetta koskevista velvoitteista. Ennalta eh
käisyssä olisi otettava huomioon myös työympä
ristön vaikutus henkiseen terveyteen ja pyrittävä 
muutoinkin mitoittamaan työympäristön osateki
jät työntekijäin edellytysten mukaisiksi. Vaarate
kijöitä arvioitaessa tulisi myös perimälle tai sikiöl
le mahdollisesti aiheutuva vaara ottaa huomioon. 

Työturvallisuuslain sisältöä täsmennettäisun 
edelleen sellaisten töiden osalta, joihin tiedetään 
liittyvän erityistä tapaturmavaaraa. Niinpä lakiin 
otettaisiin yksityiskohtaiset säännökset nosto- ja 
siirtotöistä ja työpaikan liikenteestä sekä asen
nus-, korjaus- ja huoltotöistä. Samalla täsmen
nettäisiin koneita ja laitteita koskevia säännöksiä, 
mihin on tarvetta varsinkin automaatioon liitty
vien vaaratekijöiden vuoksi. Opetusta ja ohjausta 
koskevaa säännöstöä sekä laajennettaisiin että 
selvennettäisiin. 

Kemiallisten aineiden käytön lisääntymisen 
myötä on niistä aiheutuvan vaaran merkitys kas
vanut. Tästä syystä ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös toimenpiteistä suuronnettomuuden vaa-
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ran torjumiseksi. Lakiin otettaisiin lisäksi säännös 
vaarallisten jäteaineiden säilyttämisestä ja varas
toinnista sekä vaarallisia aineita sisältävien laittei
den merkitsemisestä. 

Lain rangaistussäännöksiä muutettaisiin siten, 
että työnantajan edustajan vastuu selvemmin 
kytkettäisiin hänen toimivaltuuksiinsa. Myös 
työntekijää voitaisiin rangaista sakolla silloin, 
kun hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuu
desta laiminlyö erikseen määrättyjä työturvalli
suustoimenpiteitä. 

Työturvallisuuslain luonne yleislakina samoin 
kuin lain yleiset periaatteet säilyisivät pääosin 
ennallaan. 

Valitusoikeutta koskevia säännöksiä muutettai
siin siten, että nykyiset osittaiset muutoksenha
kukiellot poistettaisiin. Työsuojeluhallituksen va
litusviranomaisena tekemään päätökseen saisi ha
kea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, 
mikäli tämä myöntää valitusluvan. Työntekijöi
den oikeussuojaa vahvistettaisiin luomalla erityi
nen muistutusjärjestelmä. Viranomaisen mahdol
lisuutta saada eräitä valvonnan kannalta tarpeelli
sia tietoja parannettaisiin. Viranomaisen tekemiä 
syyteilmoituksia koskeva lainkohta saatettaisiin 
vastaamaan paremmin tarkoitustaan samalla kun 
viranomaisen määräysten rikkomisesta säädetty 
erillinen rangaistussäännös poistettaisiin. 

Työsuojelun hallinnosta annettua lakia muu
tettaisiin siten, että työsuojelupiirien työsuojelu
toimistoissa käsiteltävät merkittävimmät asiat tu
lisivat ratkaistaviksi erityisessä istuntomenettelys
sä, johon ottaisivat osaa piiripäällikkö sekä erik
seen määrättävät työnantaja- ja työntekijäjäsenet. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 18 kuu
kauden kuluttua siitä kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet 

Työturvallisuuslaki (229/58) on perälstn vuo
delta 1958. Lain säännökset ovat siinä määrin 
laajoja ja yleisiä, ettei lakia sisällöltään voida 
pitää vanhentuneena. On päinvastoin katsottava, 
että työturvallisuuslain säännöksillä on edelleen 
ajankohtaista merkitystä työsuojelun kehittämi
sessä. Yhteiskunnan, tuotantotoiminnan ja elin
keinoelämän kehityksestä sekä yleisestä tiedon 
tason kohoamisesta kuitenkin aiheutuu, että työ
turvallisuuslain painotukset ja kattavuus eivät 
kaikilta osin enää riittävästi vastaa niitä vaati
muksia, joita työympäristön turvallisuudelle ja 
terveellisyydelle nykyisin asetetaan. 

Elinkeinorakenteen kehitys, tuotantotoimin
nan automarisointi ja tuotannon kemiallistumi
nen ovat tekijöitä, joiden vaikutuksia ei riittävästi 
ole otettu huomioon nykyisessä työturvallisuus
lainsäädännössä. Samaan aikaan ovat yhteiskun
nallisessa tietoisuudessa nousseet yhä keskeisem
min esiin työympäristön muutosten vaikutukset 
psyykkiseen terveyteen ja työn yleisiin motivaa
tiotekijöihin. Mikroelektroniikkaan perustuva au
tomaatio ja tietojenkäsittelyjärjestelmät ovat vii
me vuosina nopeuttaneet tätä kehitystä, joka 
luonnollisesti vaikuttaa myös ammattitaitovaati
muksiin, elinkeinorakenteeseen ja työelämän 
yleisiin rakenteisiin. 

Juuri muutoksen nopeus näyttää erottavan me
neillään olevan kehitysvaiheen työelämän aikai
semmista vastaavista muutosilmiöistä. Tästä omi
naispiirteestä ilmeisesti myös aiheutuvat monet 
niistä kielteisistä seurauksista, joita uuden tekno
logian käyttöönotosta muun muassa psyykkisen 
terveyden alueella on katsottu aiheutuvan. Perin
teisen työturvallisuuden kannalta uudella tuotan
toteknologialla on kuitenkin ollut lähinnä myön
teistä merkitystä. Kun myös kielteisiä vaikutuksia 
toisaalta voidaan osoittaa, on tarpeen, että lain
säädännön keinoin pyritään näitä vaikutuksia 
vähentämään, varsinkin kun teknologian uusim
piin sovellutuksiin perustuva työympäristö on 
vasta muotoutumassa. Tältä kannalta voidaan 
pitää erityisen tärkeänä sitä, että myös psyykkiset 
rasitustekijät selkeästi todetaan lainsäädännössä 

haittatekijöiksi, joita työympäristössä tulisi pyrkiä 
vähentämään. 

Muutokset korostavat myös tarvetta pyrkiä vai
kuttamaan työympäristön suunnitteluvaiheeseen 
siten, että uutta tuotantotekniikkaa käytettäisiin 
ottaen huomioon terveellisen ja mielekkään 
työympäristön vaatimukset. Ennakoivan työsuo
jelun toteuttamisessa on perinteisenkin työsuoje
lun alueella ollut puutteita. Tämän vuoksi tavoit
teena on kehittää erityisesti ennalta ehkäiseviä 
keinoja. 

Työsuojelun valvontalainsäädännön ja -hallin
non vuosina 1973-1974 toteutetuista uudistuk
sista on saatu yli kymmenen vuoden kokemukset. 
Myös näiden kokemusten perusteella korostuu 
tarve ennakoivan työsuojelun edelleen kehittämi
seen. Huolenpitoa työturvallisuudesta ei alun 
alkaenkaan ole voitu olennaisessa määrin jättää 
viranomaisvalvonnan tai korjaavien toimenpitei
den varaan. Työsuojelutietouden ja -tietoisuuden 
parantamiseen kaikilla niillä tahoilla, joilla on 
työympäristön suunnitteluun tai valvontaan liit
tyviä tehtäviä, olisi sen vuoksi pyrittävä vaikutta
maan myös lainsäädännön keinoin. 

Sekä työturvallisuuslain että työsuojelun val
vontalainsäädännön soveltamisesta saadut koke
mukset osoittavat, että niin työnantajien kuin 
työntekijöidenkin oikeusturvassa on vielä puut
teita, jotka liittyvät erityisesti muutoksenhakujär
jestelyihin. Myös vastuu työturvallisuudesta koh
dentuu nykyisin epätasaisesti eikä ole omiaan 
vaikuttamaan sillä tavoin ennalta estävästi kuin 
lainsäädännön tarkoitus edellyttäisi. 

Tavoitteena on myös tarkistaa työsuojelulain
säädäntöä sen ajanmukaistamiseksi ja siihen sisäl
tyvän käytännöllisen työsuojelutietouden lisäämi
seksi. Pyrkimyksenä on ollut kiinnittää erityisesti 
huomiota sellaisiin työtehtäviin, jotka ovat osoit
tautuneet vaarallisiksi ja joiden merkitys tulevai
suudessakin arvioidaan keskeiseksi. Myös sikiön 
ja perimän suojelu pyritään tällä esityksellä saat
tamaan työsuojelutoiminnan piiriin. 

Säännösehdotuksia laadittaessa on erityistä 
huomiota kiinnitetty siihen, etteivät usein epä
tarkoituksenmukaisiksi havaitut lupa-, ilmoitus
tai ennakkotarkastusmenettelyt lisääntyisi. Tätä 
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on pidetty tärkeänä, koska juuri ennakoivan 
työsuojelun kehittämiseen asian luonteesta joh
tuen helposti liitetään viranomaismenettelyjä li
sääviä järjestelyjä. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

2.1. Lainsäädäntö Ja käytäntö 

Työturvallisuuslaki on rakenteeltaan yleislaki. 
Yleislain soveltamista erilaisiin töihin ja tilantei
siin on täydennetty asetuksella ja valtioneuvoston 
päätöksillä. Lain käytännöllinen merkitys mää
räytyy siten myös lain nojalla annettujen alem
manasteisten säädösten ja määräysten aineellisen 
sisällön perusteella. 

Työturvallisuuslain soveltamisala on koskenut 
ensisijassa työ- tai virkasuhteen perusteella tehtä
vää työtä. Soveltamisalaan eivät tähän mennessä 
ole kuuluneet kaikki työt. Lakia ei ole sovellettu 
muun muassa itsenäisen yrittäjän työhön, koti
työhön eräitä poikkeuksia lukuunottamatta eikä 
kotitaloustyöhön työnantajan kodissa. Työturval
lisuuslain 2 §:n mukaan asetuksella voidaan sää
tää lain soveltamisesta mainitussa lainkohdassa 
nimenomaan luetelmihin töihin. Työturvalli
suuslain soveltamisesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun 
työhön annettu asetus (45/59) on vuodelta 1959. 
Laivatyötä varten on olemassa oma erityislakinsa 
eli laivatyöturvallisuuslaki (345 1 67). Työturvalli
suuteen liittyviä säännöksiä on myös useissa 
muissa laeissa. 

Työturvallisuuslakiin sisältyvät yleiset säännök
set siitä, mitä tulee ottaa huomioon työntekijän 
suojelemiseksi tapaturmilta ja työstä aiheutuviita 
sairauksilta. Laissa ei ole yksityiskohtaisia mää
räyksiä siitä, miten vaaratekijöitä tulisi torjua. 
Näitä on sisällytetty eri aloilta annettuihin järjes
tysohjeisiin tai koneita tai vaarallisia aineita kos
keviin valtioneuvoston päätöksiin. Niihin sisältyy 
osin varsin yksityiskohtaisia työpaikkojen turvalli
suutta koskevia vaatimuksia. 

Työsuojeluhallinnosta annetulla lailla (5 74/72) 
on järjestetty työsuojelun viranomaisvalvonta. 
Työsuojeluhallintoa johtaa, valvoo ja hoitaa sosi
aali- ja terveysministeriö ja sen alaisena keskusvi
rastona työsuojeluhallitus. Työsuojelun alueellis
ta ohjausta ja tarkastusta varten maa on jaettu 
työsuojelupiireihin. Kussakin työsuojelupiirissä 
on työsuojelutoimisto. Valtion työsuojeluvirano
maisten lisäksi on paikallisena työsuojeluvirano
maisena kunnan terveyslautakunta. 

Työsuojelun valvonnasta annetussa laissa ( 1311 
7 3) on säännökset työsuojeluviranomaisten työ
suojelua koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvonnasta. Työsuojeluvirano
maisilla on muun muassa oikeus työsuojelua 
koskevien tarkastusten toimittamiseen työpaikoil
la. Myös erilaiset ilmoitusvelvollisuudet ja ennak
kotarkastukset on säännelty tässä laissa. Lain 
määräyksillä pyritään siihen, että muun muassa 
käyttöön otettavat koneet ja laitteet olisivat tur
vallisuusominaisuuksiltaan kelvollisia ja että ke
miallisten tuotteiden lisääntyvästä käytöstä ai
heutuvat riskit olisivat hallinnassa. Myös työolo
jen muotoutumiseen vaikuttava uusien työtilojen 
ja työmenetelmien suunnittelu on jossakin mää
rin ollut sääntelyn kohteena. Näin on pyritty 
kiinnittämään huomiota työolosuhteiden ennalta 
ehkäisevään parantamiseen. Ennalta ehkäisyyn 
tähtäävissä lainkohdissa on muun muassa sään
nöksiä koneiden ja laitteiden ennalta tarkastami
sesta ja hyväksymisestä, kemiallisten tuotteiden 
merkinnöistä ja niiden ominaisuuksia kuvaavista 
tiedotteista sekä uusia työtiloja koskevien suunni
telmien esittämisvelvollisuudesta. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Työsuojelukomitea (komiteanmietintö 1974: 
123) ehdotti vuoden 1958 työturvallisuuslain ja 
vuoden 1967 laivatyöturvallisuuslain korvaamista 
uudella työsuojelulailla. 

Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomi
tea on mietinnössään (komiteanmietintö 
1979: 59) käsitellyt myös työsuojelun valvontaa. 
Komitea esitti kannanotot tarkastustoiminnan te
hokkuudesta, työsuojelun valvontalain 15 §:stä, 
asianosaisen asemasta valvonnassa ja muutoksen
hausta. 

Myös rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä 
on erikseen selvitelty työlainsäädännön rikosoi
keudellista seuraamusjärjestelmää. Työrikostoi
mikunta (komiteanmietintö 1973:70) on mietin
nössään käsitellyt muun muassa yhteisön rangais
tusvastuun säätelemistä ja työntekijän työstäpi
dättäytymisoikeu tta. 

Teknologian vaikutuksia työoloihin on selvitet
ty muun muassa teknologiakomiteassa (komi
teanmietintö 1980: 55) ja valtioneuvoston tekno
logiapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (val
tioneuvoston kanslia 757/140/82) pohjalta. Tek
niikan kehittyminen vaikuttaa hallinto- ja oh
jausjärjestelmien ohella myös työtehtäviin ja am-
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mattirakenteeseen sekä työturvallisuuteen ja työ
suojeluun yleensä. 

Valtioneuvosto vahvisti vuonna 1984 valtakun
nallisen työympäristöohjelman. Sen tavoitteena 
on luoda puitteet työympäristön kehittämiseksi. 
Tavoitteeseen pyritään ohjaamalla ja tehostamal
la työsuojelutoimintoja sekä selkeyttämällä ja 
lisäämällä työsuojelutehtävissä toimivien viran
omaisten, laitosten, työmarkkina- ja elinkeino
elämän järjestöjen sekä muiden tahojen suunni
telmallista yhteistyötä lainsäädännön ja muun 
toiminnan kehittämisessä. Myös valtion tulo- ja 
menoarviossa vuodelle 1985 (hall.es. 128/84 vp.) 
on todettu, että työlainsäädäntöä kehitetään val
tioneuvoston 12 päiv~nä huhtikuuta 1984 hyväk
symän valtakunnalhsen työympäristöohjelman 
pohjalta ottaen erityisesti huomioon tekniikan 
kehityksen vaikutukset työntekijöiden terveyteen 
ja turvallisuuteen sekä viihtyvyyteen. 

Pääministeri Sorsan 4. hallituksen ohjelmassa 
(18 päivänä toukokuuta 1983) todetaan muun 
ohessa, että työelämän lainsäädäntöä kehitetään 
siten, että työntekijöiden turvallisuutta, tasa
arvoa ja osallistumismahdollisuuksia lisätään. 

Valtioneuvosto asetti 17 päivänä helmikuuta 
1983 komitean, jonka tehtävänä oli selvittää 
työturvallisuuslain aineellisia uudistustarpeita, 
ennalta ehkäisevän työsuojelutoiminnan mahdol
lisia puutteita sekä oikeusturvaan ja kohtuusnä
kökohtien toteutumiseen liittyviä puutteita työ
suojelulainsäädännössä. Komitean asettamisen 
yhteydessä valtioneuvosto nimesi myös jaoston, 
jonka tuli valmistella komitealle ehdotus niistä 
tarpeellisista toimenpiteistä, joita valtioneuvos
ton teknologiapoliittinen periaatepäätös sosiaali
ja terveysministeriön hallinnonalalla edellyttää. 
Teknologiajaoston yksimielinen mietintö luovu
tettiin komitean käyttöön 2 päivänä elokuuta 
1983. Komitea luovutti edellä mainitun osamie
tinnön 18 päivänä elokuuta 1983 sosiaali- ja 
terveysministeriölle todeten voivansa yhtyä mie
tinnön suuntaviivoihin. 

Kansanedustajat ovat myös tehneet lukuisia 
kirjallisia ja suullisia kysymyksiä, joissa on kiinni
tetty huomiota työsuojelulainsäädännön kehittä
mistarpeisiin. 

Työsuojelukomitean lopullinen mietintö (ko
miteanmietintö 1984:65), jonka pohjalta esitys 
on laadittu, valmistui vuoden 1984 joulukuussa. 

3. Muutostarpeet 

3.1. Työturvallisuuslain sisällön muutostarpeet 

3 .1.1. Teknologian kehityksestä aiheutuvat 
muutostarpeet 

Mikroelektroniikan kehitykseen perustuvat tie
tojenkäsittely- ja ohjausjärjestelmät mahdollista
vat nykyisin monien aikaisemmin vaativaa henki
lökohtaista ammattitaitoa edellyttäneiden työteh
tävien suorittamisen koneiden avulla. Samalla 
kehitys on luonut edellytykset myös niin sanot
tuihin henkisiin töihin kuuluvien töiden ositta
miseksi epäitsenäisiksi osatehtäviksi samaan ta
paan kuin puoliautomaatiovaiheessa olevassa 
teollisessa tuotannossa jo aikaisemmin yleisesti on 
tapahtunut. Uusi teknologia on myös entistä 
suuremmassa määrin mahdollistanut teollisessa 
tuotannos~a käyt_et~ävien koneiden ja laitteiden 
automaattiset totmtnnat. 

Suuri osa tapahtuneesta kehityksestä on vai
kuttanut myönteisesti työoloihin. Joissakin ta
pauksissa työtehtävän automarisointi on ainoa 
keino välttää siitä aiheutuvat vaara- ja haittateki
jät. Yleisesti myönnetään myös, että tekniikan 
kehitys sinänsä ei aiheuta vaara- ja haittatilantei
ta työelämässä, vaan syynä ovat lähinnä sellaiset 
uuden teknologian epäonnistuneet sovellutukset 
joita suunniteltaessa ei ole riittävästi otettu huo~ 
mioon työntekijäin fyysisiä tai psyykkisiä ominai
s~uksia_ tai m~it~ ergonomiaan liittyviä näkökoh
tia. yat~ka enla_lSten fyysisten rasitustekijöiden ja 
kemtalhsten alttstusten kuormitushuiput näyttä
vätkin tavanomaisessa työssä vähenevän, muut
tuu ihmiseen kohdistuva kokonaiskuormitus 
luonteeltaan ja saattaa jopa lisääntyä esimerkiksi 
teknologiasovellutuksen aiheuttaman informaa
tiokuormituksen johdosta. 

.. Uuden t_eknologian _sovellutukset ovat synnyt
taneet uusta työtehtävtä ja toisaalta muuttaneet 
ammattitaitovaatimuksia monilla aloilla siinä 
määrin, että aikaisemmin hankittu ammattitaito 
on osin menettänyt merkitystään. 

Kehittyneeseen teknologiaan perustuvien tuo
tannollisten sovellutusten käytön voimakas laa
jentuminen tulevaisuudessa merkitsee sitä, että 
huomioon kiinnittäminen niihin vaara- ja haitta
tekijöihin, joita huonosti suunnitellut teknolo
giainvestoinnit saattavat työympäristössä aiheut
taa, on yhä välttämättömämpää. Kehittyvän tek
no!ogian synnyttämissä uusissa töissä työn koko
natsuuden tarkastelu ja sen suunnittelu ihmisen 
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tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan on entistä 
tärkeämpää. 

Tuotantoteknologian muutokset korostavat 
myös tarvetta säännellä entistä yksityiskohtaisem
min vaaratekijöitä, jotka aiheutuvat suurten 
energiamäärien käsittelystä tuotantoprosesseissa 
ja automaation lisääntyvästä hyväksikäytöstä tuo
tannossa. 

Teknologian kehityksen aiheuttamat lainsää
dännön kehittämistarpeet kohdistuvat näin ollen 
varsin laajalle alueelle käsinäen työnopastusta, 
työn turvallisuussuunnittelua, koneiden ja laittei
den ergonomiaa, katastrofivaarojen huomioon 
ottamista, robottitekniikan vaaratekijöiden karsi
mista sekä psyykkisten rasitustekijöiden torjumis
ta uudessa työympäristössä. 

3.1.2. Psyykkisten kuormitustektjoiden huo
mioon ottamisen tarve 

Tuotantoelämän ja teknologian kehityksen 
johdosta on psyykkisten tekijöiden huomioon 
ottamisen tarve työympäristössä selvästi korostu
nut. Muun muassa näistä syistä on myös valta
kunnallisessa työympäristöohjelmassa asetettu 
erityiseksi tavoitteeksi työhön liittyvän haitallisen 
psyykkisen kuormituksen vähentäminen. Kun on 
mahdollista, että näiden haittojen merkitys tule
vaisuudessa kasvaa entisestään, tulisi työturvalli
suuslaissa nykyistä selvemmin määritellä työtur
vallisuustoimenpiteiden kohteeksi myös psyykkis
ten rasitustekijöiden aiheuttama terveydellinen 
haitta. Työhygieeniset puutteet ovat eräs psyykki
sen rasituksen syy. Ne ovatkin perinteisen työtur
vallisuussääntelyn piirissä. Muita psyykkistä rasi
tusta aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
työn sopimaton vaikeusaste, fyysisesti ylikuormit
tavat tehtävät, yksintyöskentely vaarallisessa 
työympäristössä, puutteellinen työtehtävien ja 
käytettävien koneiden ja laitteiden tuntemus 
sekä liiallinen ihmissuhdekuormitus. 

Näyttää kuitenkin siltä, ettei psyykkisten rasi
tustekijöiden torjumisessa voida soveltaa yksin
omaan nykyisiä työsuojelun ohjaus-, valvonta- tai 
sanktiomenetelmiä. Näiden lisäksi on käytännön 
työssä pyrittävä tukeutumaan myös työterveys
henkilöstön asiantuntemukseen. 

3.1.3. Sikiön ja perimän suojelu 

Työympäristön vaara- ja haittatekijöitä arvioi
taessa kiinnitettiin aikaisemmin huomiota lähin-

nä vain välittömästi ilmeneviin terveydellisiin 
haittoihin ja tapaturmiin. Viime vuosina on 
lisääntyvässä määrin tiedostettu, että varsin mo
net haittavaikutukset tulevat ilmi vasta myöhem
min siten, ettei niitä enää voida yhdistää välittö
miin työympäristötekijöihin. Usein tällaiset piile
vät vaaratekijät liittyvät työympäristössä käytettä
viin kemiallisiin tuotteisiin. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin 
aineisiin. Ne tekijät, jotka aiheuttavat sikiövau
rion vaaraa tai vaikuttavat perimään, ovat luon
teeltaan näihin verrattavia. Kysymyksessä on vai
kutusmekanismi, joka saattaa välittyä sekä mie
hen että naisen kautta. Varsinaista jälkeläisvau
rion vaaraa aiheuttavien tekijöiden lisäksi on 
tällöin otettava huomioon myös työympäristöte
kijöiden muut vaikutukset hedelmällisyyteen. 
Vaikka näitä vaaratekijöitä tunnetaan vielä puut
teellisesti, on tiedossa olevien sikiö- tai perimä
vaurion vaaraa aiheuttavien tekijöiden osalta 
mahdollista jo nyt ryhtyä torjuntatoimenpitei
siin. Kysymys on yhteiskunnan ja väestön tervey
dentilan kannalta niin merkittävästä asiasta, ettei 
sen sivuuttaminen työympäristövaaroja käsittele
vässä lainsäädännössä ole perusteltua. Tämän 
vuoksi olisi työturvallisuuslakiin otettava säännös, 
jossa edellytetään työympäristöhaittojen torjun
taa myös sikiön ja perimän suojelemiseksi niissä 
rajoissa, joissa se käytettävissä olevien tietojen 
pohjalta on mahdollista. 

3.1.4. Vaaralliset aineet työympäristössä 

Tuotantotoiminnan voimakas kemialiistumi
nen on johtanut myös kemiallisia tuotteita koske
van sääntelyn selvään kasvuun. Lähinnä on täl
löin ollut kysymys maahantuontiin, valmistuk
seen ja kauppaan kohdistuvista velvoitteista. Täs
tä ohjeistuksesta huolimatta saatetaan kuitenkin 
edelleen laiminlyödä vaarallisten aineiden käsit
telyssä tarpeellisia varotoimenpiteitä. Samoin 
saattavat jäädä riittävää huomiota vaille ne vaara
tekijät, joita aiheutuu kemikaalien kuljetuksista, 
siirroista ja säilytyksestä. Valvonnan tehostami
seksi olisi parannettava työsuojeluviranomaisten 
mahdollisuuksia saada tietoja myös muilta kuin 
työnantajilta. 

Vaarallisten jäteaineiden määrä työympäristös
sä on lisääntynyt nopeasti, kun kemiallisten ai
neiden käyttöön perustuvat tuotantomenetelmät 
ovat yleistyneet. Eri syistä niitä joudutaan varas
toimaan jatkuvasti työympäristössä. Tähän varas
toimiin sisältyy monia vaaratekijöitä, joiden tor-
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juntaan olisi kiinnitettävä nykyistä suurempaa 
huomiota. Työturvallisuuslakiin tulisi taman 
vuoksi ottaa säännös tällaisten aineiden varastoin
nissa ja käsittelyssä noudatettavista varotoimenpi
teistä. 

3.1.5. Kone- ja laiteturvallisuus 

Huolimatta koneiden ja laitteiden automaatio
asteen kohoamisesta ja niiden suojaustekniikan 
sekä -käytännön parantumisesta kone- ja laiteta
paturmat ovat edelleen yleisiä. Tähän ongelmaan 
on kiinnitetty huomiota myös valtakunnallisessa 
työympäristöohjelmassa. Koneiden ja laitteiden 
turvallisuustekniikan yksityiskohtaista sääntelyä 
ei ole mahdollista suorittaa lain tasolla. Lakiin on 
kuitenkin tarpeen ottaa maininta tilanteista, jot
ka tunnetusti sisältävät erityisiä vaaratekijöitä. 
Laissa ei nykyisin ole otettu riittävästi huomioon 
koneiden ja laitteiden jatkuvan kunnossapidon ja 
tarkastuksen merkitystä turvallisuudelle. Tämän 
näkökohdan tärkeys ilmenee selvästi siinä, että 
tapaturmat liittyvät varsin yleisesti koneiden ja 
laitteiden vikaantumiseen ja häiriöihin. Samasta 
syystä on tärkeää, että koneiden ja laitteiden 
mukana seuraaviin käyttöohjeisiin sisältyvät riit
tävät tiedot koneiden säädöstä, huollosta, puh
distuksesta, tavanomaisista korjauksista ja toi
minnasta häiriötilanteissa. Näiden seikkojen mer
kitys lisääntyy selvästi koneiden automaatioasteen 
kohotessa. 

Automaattisesti toimivien koneiden ja laittei
den suojaus saattaa olla järjestetty siten, että 
toimintaohjelman vikaantuminen voi tehdä myös 
suojausjärjestelmän tehottomaksi. Tämä vaarate
kijä on erityisen huomionarvoinen sen vuoksi, 
ettei se pintapuolisessa tarkastuksessa näy. On 
ilmeistä, että näihin vaaroihin olisi automaattisen 
kone- ja laitekannan lisääntyessä myös työturval
lisuuslaissa kiinnitettävä huomiota. 

3.1. 6. Työn suorittamiseen liittyvät turvalli
suusvaatimukset 

Työpaikan sisäinen lzikenne 

Tapaturmat työpaikan sisäisessä liikenteessä ai
heutuvat monista eri syistä: kuljetuksiin varatut 
tilat saattavat olla ahtaat, niillä saattaa olla 
asiaankuulumatonta henkilöliikennettä, kuljetus
ja siirtolaitteet voivat myös olla tarkoitukseen 
sopimattomia tai puutteellisisia, varaston järjeste-

lyt epätarkoituksenmukaisia jne. Valtakunnalli
sessa työympäristöohjelmassa tapaturmien vähen
täminen työpaikan sisäisessä tavaraliikenteessä on 
valittu erityiseksi työsuojelutoimenpiteiden koh
teeksi. 

Yhteinen piirre useille vaaratilanteille on, että 
ne syntyvät tapauksissa, joissa materiaalin siirto
alueella työskentelee tai liikkuu muita kuin varsi
naisesti siirtotehtävissä olevia henkilöitä. Niissä 
tilanteissa, joissa tavaran tai materiaalin siirrot 
eivät ole rutiininomaisia, vaan tapahtuvat muut
tuvissa olosuhteissa, onnettomuudet aiheutuvat 
usein siitä, ettei siirtotyön vaarallisuutta etukä
teen ole osattu arvioida oikein. Eräs vaarallisten 
tilanteiden ryhmä syntyy käytettäessä kuljetus
tai siirtolaitteita niille vieraaseen tarkoitukseen. 

Työmaakuljetusten tai yleensä työpaikan sisäi
sen liikenteen vaaratekijöiden tyhjentävään käsit
telyyn ei työturvallisuuslainsäädännössä ole mah
dollisuutta. Huomioon ottaen näihin toimintoi
hin liittyvät monet vaaratekijät on kuitenkin 
aihetta täsmentää työtilannekohtaista turvalli
suussääntelyä muun muassa edellä mainittujen 
työtilanteiden tai vaaratekijöiden osalta. 

Nosto- ja szirtotyöt 

Nostotyössä sattuvat tapaturmat ovat edelleen 
yleisiä. Työturvallisuuslaissa ei kuitenkaan ole 
erityisiä säännöksiä näissä töissä noudatettavista 
varotoimenpiteistä. Kun nostotyössä sattuvat ta
paturmat toimialasta riippumatta aiheutuvat hy
vin samankaltaisista syistä, olisi sekä aiheellista 
että mahdollista sisällyttää työturvallisuuslakiin 
ne yleisimmät turvallisuusperiaatteet, joita nosto
ja ja siirtoja suoritettaessa olisi noudatettava. 
Muun muassa rakennustöiden ja lastaustöiden 
järjestysohjeisiin sisältyy tällaisia periaatteita. 

Asennus-, korjaus- ja huoltotyöt 

Työtilojen sekä koneiden ja laitteiden asen
nuksiin samoin kuin korjaukseen ja huoltoon 
liittyy erityisiä vaaratekijöitä sen vuoksi, että 
nämä työt usein suoritetaan vain kerran tai joka 
tapauksessa varsin muuttuvissa olosuhteissa. Täl
löin on vaarana, että työt suoritetaan puutteelli
sin välinein tai muutoin niihin riittävästi valmis
tautumatta. Telineillä työskentely, taakkojen siir
rot, työt umpinaisissa tiloissa ja korjauksen tai 
huollon alaisena olevan koneen käynnistyminen 
ovat esimerkkejä tällaisia vaaroja sisältävistä työti-
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lanteista. Työturvallisuuslakiin tulisikin sisällyt
tää tällaisten yleisimpien korjaus- ja huoltotöiden 
suunnittelua ja näissä töissä esiintyvien vaarateki
jöiden torjuntaa koskevat säännökset. Valtakun
nallisessa työympäristöohjelmassa on nämä työt 
nimetty yhdeksi työsuojelun kehittämiskohteeksi. 

Häiriötzfanteet 

Tapaturmia koskevien selvitysten perusteella 
näyttää ilmeiseltä, ettei tuotannon häiriötilantei
siin ole tapaturmantorjunnassa kiinnitetty riittä
vää huomiota. Häiriötä saatetaan pitää sellaisena 
poikkeuksellisena tapahtumana, joka '' luvallis
taa'' vaarallisenkin häiriön poisto- tai korjausyri
tyksen. Häiriöt kuuluvat kuitenkin osana konei
den ja laitteiden käyttöön tuotantotoiminnassa. 
Tämän vuoksi olisi häiriön poiston ja laitteiden 
vikaantumisen varalle luotava toimintatavat, jot
ka takaavat työnteon turvallisuuden myös näissä 
tilanteissa. Työturvallisuuslakiin olisikin sisälly
tettävä säännökset häiriötilanteiden varalta an
nettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä käyttö
ohjeista samoin kuin koneiden suojalaitteista. 
Koneiden suojalaitteet ja -merkinnät olisi suun
niteltava siten, että niissä otetaan riittävästi huo
mioon tavalliset häiriö- ja katkostilameet. Mer
kintöjen tarvetta silmälläpitäen olisi laissa kiinni
tettävä huomiota myös niihin vaaratilanteisiin, 
joita vaarallista ainetta sisältävän laitteen häiriö 
tai vaurioituminen saattaa aiheuttaa. 

Suuronnettomuuden vaarat 

Työpaikoilla, joissa varastoidaan, valmistetaan, 
kuljetetaan tai käytetään palo- tai räjähdysvaaral
lisia aineita, palavia nesteitä, paineenalaisia kaa
suja tai nesteitä tai myrkyllisiä tai säteileviä 
aineita, voi koneen tai laitteen vioittuminen 
taikka virheellinen menettely aiheuttaa helposti 
onnettomuuden, jonka vaikutukset ovat kohta
lokkaita ja ulottuvat laajalle. Teknisen kehityksen 
myötä tällaiset katastrofivaaralliset työt ovat li
sääntymässä. Näin ollen niihin sisältyvien vaaro
jen torjumaan on myös kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota. Työturvallisuuslain tasolla 
tämä edellyttää säännöksiä erityisestä opetuksesta 
ja ohjauksesta, jota näissä töissä oleville olisi 
annettava. Valtakunnallisessa työympäristöohjel
massa on kiinnitetty huomiota suuronnetto
muuksien vaaran vähentämiseen. 

3.2. Ennakoivan työsuojelun kehittäminen 

3. 2.1. Keskitetyn valvonnan tehostaminen 

Työtzlat 

Työtilojen ja työpaikkasuunnittelun keskeinen 
puute näyttää tällä hetkellä olevan rakennus
suunnittelun ja tuotantolaitteiston sijoittelun sa
moin kuin siihen liittyvän työpaikan sisäisen 
liikenteen riittämätön yhteensovittaminen. 

Työhuonetilojen rakentamiseen kohdistuvia 
ennakoivan työsuojelun toimenpiteitä tulisikin 
täsmentää niissä tapauksissa, joissa jo rakennus
vaiheessa sidotaan työprosessi ja siitä riippuvat 
työolosuhteet. Tällaiset täsmennykset näyttävät 
erityisen tarpeellisilta seuraavien asiakokonai
suuksien osalta: 

tilaratkaisut 
ilmastointi 
kone- ja laitekanta 
materiaalit 
työ- ja tuotantomenetelmät 
rakennusten huolto 

- kulkuteitä ja kiinteitä työpaikkoja koskevat 
järjestelyt 

tavaraliikenteen järjestelyt 
- hälytysjärjestelmät ja hätäpoistumistiet. 

Vaaralliset aineet ja kemialliset tuotteet 

Viranomaisten valtuudet puuttua kemikaalien 
aiheuttamiin terveyshaittoihin yksittäisillä työpai
koilla ovat nykyisin yleisesti ottaen varsin hyvät. 
Lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa kemiallisen 
aineen aiheuttama vaaratekijä selviää yllättäen tai 
joissa vaarallisia aineita luovutetaan määräysten 
vastaisesti, näyttäisi kuitenkin olevan tarvetta 
valvontamenettelyn joustavoittamiseen. Työsuo
jeluviranomaisten osalta tämä edellyttäisi oikeut
ta saada aineesta tarpeelliset turvallisuusselvityk
set myös maahantuojilta ja valmistajilta. 

3.2.2. Suunnittelijan työsuojeluvastuu ja työn 
sekä työmenetelmien turvallisuussuun
nittelu 

Suunnittelijan työsuojeluvastuu 

Teollisen tuotannon voimaperäistyminen on 
merkinnyt aivan uudentyyppisiä vaatimuksia sekä 
tuotantotiloille että tuotantolaitteistoille ja -pro-
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sesseille. Kun työsuojelun taso riippuu olennai
sessa määrin tuotantomenetelmien valinnasta ja 
työtilojen suhteuttamisesta tuotannon vaatimuk
siin, on selvää, että suunnitteluvaiheen merkitys 
työsuojelulle on entistäkin keskeisempi. Toisaalta 
kehitys on merkinnyt myös sitä, ettei yritysten 
omien voimavarojen puitteissa enää ole mahdol
lista tai tarkoituksenmukaista toteuttaa vaativia 
suunnittelutehtäviä, vaan ne annetaan yhä ylei
semmin ulkopuolisille erityisasiantuntijoille. 
Näin ollen on tärkeää, että tähän työympäristön 
muotoutumisen kannalta merkitykselliseen vai
heeseen voidaan tarvittaessa kohdistaa vaatimuk
sia työsuojelunäkökohtien huomioon ottamisesta. 
Työturvallisuuslakiin olisikin otettava säännös 
suunnittelijan velvollisuudesta ottaa huomioon 
työsuojelunäkökohdat. Suunnittelijan epäitsenäi
seen asemaan ja toisaalta yrityksen työsuojeluvas
tuuseen nähden on kuitenkin tarpeen sopivalla 
tavalla jakaa tämä vastuu toimeksiantajan ja 
suunnitelman luovuttajan välillä. 

Työn ja työmenetelmien turvallisuussuunnittelu 

Tapaturmaselostuksista ilmenee selvästi, että 
uuteen tai muutoin poikkeukselliseen työtehtä
vään liittyvien vaaratekijöiden ja niiden torjunta
toimenpiteiden selvittäminen etukäteen olisi voi
nut estää monien onnettomuuksien syntymisen. 
Erityisesti korjaus- ja huoltotöissä tällainen varau
tuminen vaaratilanteisiin näyttää yhä edelleen 
puutteelliselta. Toisaalta mutkikkaan tuotanto
teknologian, vaarallisten aineiden ja suurten 
energiamäärien käyttäminen teollisuudessa aset
taa yhä suurempia vaatimuksia tällaiselle selvitte
lytyölle. Jotta työmenetelmien vaaratekijät riittä
vässä laajuudessa tulisivat etukäteen selvitetyiksi 
näyttää tarpeelliselta ottaa säännökset tällai
sesta selvitysvelvollisuudesta työturvallisuuslakiin. 
Myös tapaturmien ja ammattitautien syiden huo
mioon ottaminen kuuluu osana turvallisuussuun
nitteluun. 

Osa työolosuhteiden vaara- ja haittatekijöistä 
on luonteeltaan sellaisia, etteivät niiden vaiku
tukset aina näy välittömästi. Työntekijöiden altis
tuminen muun muassa huonoille työasennoille 
tai yksipuoliselle tai liialliselle fyysiselle rasituk
selle ei välttämättä aiheuta välitöntä tapaturma
vaaraa, mutta merkitsee kuitenkin pitkän aikaa 
jatkuessaan terveydellistä vaaratekijää. Myös täl
laiset ergonomiset ja muut niihin verrattavat 
haittatekijät tulisi etukäteen selvittää ja mahdol
lisuuksien mukaan poistaa. Huomioon ottaen 
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näiden haittatekijöiden merkityksen työolosuh
teiden terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta, 
tulisi asiasta ottaa tarvittavat työolosuhteiden 
suunnittelua ohjaavat säännökset työturvallisuus
lakiin. Myös valtakunnallisessa työympäristöoh
jelmassa on työperäisten sairauksien osalta kiinni
tetty huomiota tuki- ja liikuntaelinten sairauk
sien vähentämiseen, johon edellä olevalla säänte
lyllä pyritään. 

3.2.3. Työsuojelutoiminnan suunnitelmallisuu
den ja koulutuksen kehittäminen 

Työpaikkakohtainen työsuojelusuunnittelu 

Työsuojelukoulutuksen lisääntymisen myötä 
edellytykset suunnitelmallisen työsuojelutyön te
kemiseen työpaikoilla paranevat. Myös laki- ja 
sopimuspohjainen työsuojelun yhteistoiminta 
merkitsee suunnitelmallisuuden lisääntymistä 
työpaikkojen työsuojelutyössä. Toisaalta on sel
västi havaittavissa, ettei olemassa olevia työsuoje
lutoiminnan henkilöstövoimavaroja työpaikoilla 
vielä täysitehoisesti käytetä hyväksi. Tämän vuok
si tulisi työsuojeluelimet kytkeä nykyistä selkeäm
min myös työpaikan työsuojeluolojen suunnitte
luun. Tämä edellyttää tarkennuksia työsuojelun 
valvonnasta annettuun asetukseen (954 17 3 ). 

Työsuojelukoulutus ja -tiedotus 

Työpaikkojen sisäisen koulutus- ja tiedotustoi
minnan kehittämiseksi olisi täsmennettävä työ
turvallisuuslain velvoitteita työntekijöille annet
tavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Samoin olisi 
erityisen riskialttiita töitä varten sisällytettävä 
työturvallisuuslakiin nykyistä täsmällisempiä vel
voitteita työn turvallista suorittamista koskevien 
ohjeiden antamisesta. Koulutuksen lisäämistarve 
on edellä esitetyllä tavalla johdettavissa muun 
muassa teknologian muutoksista ja psyykkisten 
rasitustekijöiden merkityksen korostumisesta. 

3.3. Oikeusturvan kehittäminen 

Työturvallisuuslain soveltamisala 

Työturvallisuuslakia sovelletaan lain mukaan 
työ- ja virkasuhteessa oleviin henkilöihin. Laissa 
on lisäksi erityisiä säännöksiä koneen, laitteen tai 
teknillisen välineen taikka terveydelle vaarallisen 
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aineen luovuttajan, maahantuojan tai valmista
jan, tavaran lähettäjän samoin kuin kiinteistön 
tai rakennuksen haltijan työturvallisuusvastuusta. 
Myös koneiden ja laitteiden asentaja, joka itse
näisenä yrittäjänä harjoittaa asentamista, on osal
taan velvollinen noudattamaan työturvallisuusla
kia. Työturvallisuuslakia on sovellettava myös 
sellaisessa yhteisessä yrityksessä, jossa työskentelee 
kaksi tai useampia henkilöitä, jotka eivät ole 
toisiinsa nähden työsuhteessa. Laissa on myös 
säädetty, että oppilaan ja laitoksessa olevan hen
kilön sekä asevelvollisen suorittamaan työhön on 
sovellettava työturvallisuuslakia sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

Näihin sinänsä kattaviin soveltamissäännöksiin 
nähden näyttävät eräät rajoitettuihin työntekijä
ryhmiin kohdistuvat työturvallisuuslain sovelta
misalaa nimenomaisesti rajoittavat säännökset 
lain 3 § :ssä nykyisin ainakin osittain perusteetto
milta. Niinpä työturvallisuuslain soveltamisalan 
rajoittaminen nykyisessä laajuudessa niissä ta
pauksissa, joissa on kysymys työnantajan talou
dessa elävästä, hänelle sukua olevasta työntekijäs
tä näyttää aiheettomalta. Myöskään ei näytä 
olevan riittäviä perusteluja sille, että niin sanottu 
kotityö, työnantajan valvontapiiriin kuulumaton 
taikka työnantajan taloudessa suoritettava työ jää 
nykyisessä laajuudessa työturvallisuuslain sovelta
misalan ulkopuolelle. Erityistä perustetta ei enää 
ole siihenkään, että oppilaitoksissa tai muussa 
laitoksessa suoritettava työ tai harjoitukset olisi 
asetuksenvaraisesti jätetty osin työturvallisuuslain 
soveltamisalan ulkopuolelle. 

Työturvallisuuslaki ei koske laivatyötä, jota 
koskevista työturvallisuusvelvoitteista on säädetty 
laivatyöturvallisuuslaissa. Erityissääntelyä on pe
rusteltu laivatyön poikkeuksellisella luonteella. 
Työturvallisuuslain säännökset ovat kuitenkin so
vellettavina laajasti monilla toisistaan poikkeavil
la työaloilla. Työturvallisuuslain nojalla on mah
dollista antaa alakohtaisia järjestysohjeita ja mui
ta lain täytäntöönpanemiseksi tarvittavia mää
räyksiä. Laivatyötä koskevat erityisongelmat voi
taisiin siten ottaa huomioon alakohtaisissa järjes
tysohjeissa ja muissa määräyksissä, vaikka meren
kulkuun sovellettaisiin työturvallisuslakia. Kun 
nykyisestä järjestelystä aiheutuu epäyhtenäisyyttä 
työsuojelun sääntelyssä ja täytäntöönpanossa sekä 
tarpeetonta hallinnollista hankaluutta, olisi laiva
työtä koskevasta erityisjärjestelystä luovuttava. 

Työnantajan edustajan asema 

Tuotantotoiminnan ylläpitoon liittyvien tehtä
vien kiinteänä osana on työn turvallisuudesta 
huolehtiminen. Käytännössä tämä turvallisuus
vastuu saattaa kohdistua sellaiseenkin välijohdon 
tai työnjohtoportaan edustajaan, jonka mahdolli
suudet tässä suhteessa ovat rajoitetut. Tämän 
henkilöstön oikeusaseman kannalta olisi sen 
vuoksi tärkeää, että laista kävisivät selvästi ilmi 
ne ehdot ja edellytykset, joiden perusteella tur
vallisuusvastuu määräytyy muille. Tällaiset rajoi
tukset puuttuvat kuitenkin voimassa olevasta työ
turvallisuuslaista. Tämä puute ehdotetaan nyt 
poistettavaksi. Esitystä laadittaessa on lähdetty 
siitä, että laissa tarkoitetun työturvallisuusvas
tuun jakaminen työnantajan ja tämän edustajan 
kesken edellyttäisi, että edustajan vastuu ja toi
mivaltuudet olisivat tasapainoisessa suhteessa toi
siinsa. Työnantajan edustajan oikeusturva riip
puu keskeisesti rangaistusvastuuta koskevasta 
sääntelystä, jota olisi täsmennettävä. 

Työntekzjan rangaistusvastuu 

Vaikka työntekijällä työturvallisuuslain mu
kaan on velvollisuus noudattaa työsuojelusään
nöksiä ja määräyksiä ja tarpeellista varovaisuutta, 
ei tämän velvollisuuden rikkomisesta ole säädetty 
rangaistusta (lukuunottamatta työturvallisuuslain 
49 §:n 2 momentissa säädettyä tapausta). Tästä 
seuraa, että työnantaja on yksin työturvallisuus
lain mukaisessa vastuussa niistäkin tapauksista, 
joissa työntekijä on nimenomaisista ohjeista huo
limatta jättänyt noudattamatta turvallisuusmää
räyksiä ja vaarantanut mahdollisesti muidenkin 
työntekijöiden terveyden. Tilannetta ei voida 
pitää kaikilta osin kohtuullisena. Työturvallisuus
lakiin on tämän vuoksi ehdotettu sisällytettäväksi 
aikaisempaa laajemmat säännökset työntekijän 
rangaistusvastuusta. 

Työntekijöiden omien toimenpiteiden merki
tys työturvallisuuden ylläpitämiseksi on ratkaise
van tärkeä erityisesti niissä tilanteissa, joissa tur
vallisuus riippuu suojalaitteiden käytöstä. Tällai
sia ovat esimerkiksi kuulonsuojaimet, silmien 
suojaimet, hengityksensuojaimet sekä erilaiset 
turvavyöt ja suojapäähineet. Myös kone- ja laite
kohtaisten suojalaitteiden käyttö saattaa olla 
työntekijän henkilökohtaisten ratkaisujen varassa 
silloin, kun näitä suojalaitteita ei ole voitu raken
taa pakkokäyttöisiksi. Työpaikkakohtaisten varo
määräysten noudattaminen voi myös jäädä työn-
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tekijän harkintaan siitä huolimatta, että työnjoh
don tehtävänä olisi seurata ja valvoa tällaisten 
varomääräysten noudattamista. Työlainsäädäntö 
edellyttää, että työnantaja myös näissä tilanteissa 
huolehtii työntekijän turvallisuudesta. Niissä ta
pauksissa, joissa työntekijä huomautuksista ja 
kehoituksista huolimatta ei käytä tarjolla olevaa 
työssä tarvittavaa suojainta, ei työnantajalla, joka 
asianmukaisesti huolehtii turvallisuudesta työpai
kalla, ole muuta mahdollisuutta kuin irtisanoa 
tällainen työntekijä. Selvää on, ettei työnantajilla 
kuitenkaan läheskään aina ole halua tai mahdol
lisuutta näin ankariin toimenpiteisiin. Näitä ti
lanteita ajatellen ja pyrittäessä työsuojelusäännös
ten ennalta estävän tehon lisäämiseen muutoin
kin, näyttää tarpeelliselta ulottaa työsuojelusään
nösten noudattamiseen kohdistuva rangaistusvas
tuu rajoitetusti myös työntekijöihin. Vastuun 
syntymisen edellytykseksi olisi asetettava, että 
kysymys on nimenomaan työntekijän tehtäväksi 
säädetyistä velvollisuuksista tai sellaisten varo
määräysten noudattamisesta, jotka luonteensa 
vuoksi jäävät viime kädessä työntekijän harkin
nan varaan. Rangaistavuuden edellytyksenä olisi 
luonnollisesti lisäksi sekin, että asianmukaisia ja 
käyttökuntoisia suojalaitteita on saatavissa. Muu
toinkin on edellytettävä, että kysymys on turvalli
suustoimenpiteestä, joka kiistattomasti kuuluu 
työntekijän tehtäviin ja että tämä seikka on 
saatettu riittävästi työntekijän tietoon siten, ettei 
voi olla epäilystä laiminlyönnin tahallisuudesta 
tai huolimattomuudesta, joka asian laatuun näh
den on poikkeuksellisen suuri. 

Päätöksentekomenettely piiri- ja paikallistasolla 

Säännökset työsuojelun piiri- ja paikallisviran
omaisten työnjaosta sisältyvät työsuojelun hallin
nosta annetun lain 9 ja 9 a §:ään. Kunnan 
työsuojeluviranomaisten tulee valvoa työsuojelua 
koskevien säännösten ja määräysten noudattamis
ta niissä työpaikoissa, joissa on vähemmän kuin 
kymmenen työntekijää. Tällaisetkin työpaikat 
kuuluvat kuitenkin valtion työsuojeluviranomais
ten valvottaviin, jos niillä säännöllisesti käytetään 
vaarallisia laitteita, aineita tai työmenetelmiä. 
Samoin kuuluvat kaikki maa- ja metsätalouden 
työpaikat valtion työsuojeluviranomaisten valvon
taan. Näistä pääperiaatteista voidaan kuitenkin 
paikallisen työsuojeluviranomaisen ja asianomai
sen työsuojelupiirin kesken yksittäistapauksessa 
sopia poikettavaksi, jos tähän esimerkiksi käytet-

tävissä olevat voimavarat tai muut paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen on erityistä aihetta. 

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on päällik
kövirasto, jossa päätökset tekee piiripäällikkö. 
Piiripäällikkö joutuu siten yksinään usein ratkai
semaan kysymyksiä, joilla saattaa olla laajaa peri
aatteellista ja taloudellista merkitystä. Käytössä 
olevaa menettelyä voidaan perustella työsuojelu
toiminnassa tarpeellisen nopeuden ja joustavuu
den saavuttamiseksi. Toisaalta päätöksentekome
nettely ei tällaisenaan kuitenkaan riittävästi hei
jasta sitä oikeusturvanäkökohdista johdettua vaa
timusta, että työsuojeluasiat olisi alusta alkaen 
käsiteltävä mahdollisimman monipuolisesti ja 
kaikki asiaan vaikuttavat näkökohdat huomioon 
ottaen. Tästä syystä työsuojelupiirien työsuojelu
toimiston päätöksentekomenettelyä olisi kehitet
tävä siten, että nykyistä paremmin varmistettai
siin asioiden monipuolinen, mutta samalla riittä
vän nopea käsittely. Tämä edellyttäisi, että asiois
sa, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä, rat
kaisun tekemiseen osallistuu useita henkilöitä. 

Muutoksenhakuoikeus 

Työsuojelun valvonnasta annetun lain nojalla 
työnantaja ja tämän edustaja voidaan velvoittaa 
suorittamaan tarpeellisia toimenpiteitä epäkoh
tien poistamiseksi. Velvollisuuden täyttämisen 
tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Edellä 
mainitun lain 18 §:n 1 momentissa on kielletty 
hakemasta muutosta tällaiseen uhkasakon asetta
mista koskevaan päätökseen. 

Työsuojelun valvonnasta annetun lain 18 §:n 2 
momentissa on säädetty, ettei muutosta saa ha
kea työsuojeluhallituksen saman lain nojalla vali
tusviranomaisena antamaan päätökseen. Näin ol
len työsuojeluhallitus on ylin lainkäyttöaste sil
loin, kun työsuojelun valvonnasta annetun lain 
nojalla on annettu velvoittava päätös työsuojelu
toimistossa tai kunnan terveyslautakunnassa. 

Muutoksenhakuoikeuden rajoituksia on perus
teltu työsuojelutoiminnan luonteeseen kuuluvilla 
nopeus-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimuksilla. 
Käytännössä muutoksenhakuoikeuden rajoituk
silla ei tällaisia tavoitteita kuitenkaan ole kovin 
hyvin saavutettu. Uhkasakon asettamista koske
vaan päätökseen liittyvällä valituskiellolla on sitä 
paitsi käytännössä ollut ainoastaan muodollista 
merkitystä, koska veivoittavasta päätöksestä, jon
ka tehosteeksi uhkasakko on asetettu, joka ta
pauksessa saadaan valittaa. Uhkasakon määrään 
tai kohdistaruistapaan liittyy myös oikeusturvanä-
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kökohtia, joihin nähden muutoksenhakukielto 
myös periaatteellisista syistä näyttää sopivan huo
nosti oikeusturvajärjestelmäämme. 

Toisaalta myös ne muutoksenhakurajoitukset, 
jotka koskevat työsuojeluhallituksen ensiasteena 
ratkaisemaa valitusasiaa, antavat aihetta uudel
leenarvioinneille erityisesti sen vuoksi, että työ
suojeluhallitus niiden johdosta joutuu toimi
maan ylimpänä lainkäyttöviranomaisena asioissa, 
joissa se alan toimintaa johtavana keskusvirastona 
ohjaa piiri- ja paikallisviranomaisten toimintaa. 

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan mainitut 
muutoksenhakurajoitukset poistettaviksi. Tämä 
merkitsee siis sitä, että työsuojelun piiri- ja 
paikallisviranomaisten päätöksistä voitaisiin kai
kilta osin valittaa työsuojeluhallitukseen ja että 
työsuojeluhallituksen päätöksistä myös sen vali
tusasteella ratkaisemista asioista olisi muutoksen
hakutie avoinna hallintoasioissa tavanomaisia 
menettelytapoja noudattaen korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. Jotta muutoksenhakumahdolli
suudet eivät tarpeettomasti hidastaisi työsuojelu
asioiden hoitoa tai johtaisi prosessitaloudellisesti 
epätarkoituksenmukaiseen menettelyyn, on kui
tenkin ilmeisesti tarpeen saattaa muutoksenha
kuoikeus korkeimman hallinto-oikeuden luvasta 
riippuvaksi. 

Työsuojelurikkomuksia koskevat syytezlmoitukset 

Työsuojelun valvonnasta annetun lain 24 §:n 1 
momentin mukaan työsuojeluviranomaisen on 
ilmoitettava viralliselle syyttäjälle niistä tapauk
sista, joissa epäillään työsuojelumääräyksiä riko
tuo. Työsuojeluviranomaiset antavat vuosittain 
noin 75 000 ohjetta työoloissa olevien puutteelli
suuksien poistamiseksi. Esillä oleva lain säännös 
on kuitenkin laadittu niin, että se edellyttäisi 
hyvinkin monien tällaisten tapausten ilmoitta
mista viralliselle syyttäjälle. Näin laaja syyteil
moitusvelvollisuus ei näytä tarkoituksenmukaisel
ta. Se sopii huonosti yhteen myös sen laista 
ilmenevän periaatteen kanssa, jonka mukaan 
epäkohdat ensivaiheessa pyritään poistamaan oh
jein ja neuvoin. Näistä syistä syyteilmoitusvelvol
lisuus tulisi muuttaa olosuhdeharkinnasta riippu
vaksi. 

Työturvallisuuslain ja työsuojeluviranomaisten 
määräysten rikkomisesta tuomittavat rangaistuk
set 

Työsuojelun valvonnasta annetun lain 26 §:n 
mukaan työnantaja, työnantajan edustaja taikka 
15 §:n 4 momentissa tarkoitettu henkilö, joka 
laiminlyö noudattaa työsuojeluviranomaisen yk
sittäistapauksessa antamia työn turvallisuutta ja 
terveellisyyttä koskevia määräyksiä, on tuomitta
va sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi van
keuteen. Käytännössä ei syytettä tällä perusteella 
ole nostettu. Rangaistusuhan merkitys työsuoje
luvelvoitteiden tehosteena onkin tässä tapaukses
sa vähäinen sen vuoksi, että työturvallisuuslain 
noudattamatta jättäminen joka tapauksessa on 
säädetty rangaistavaksi teoksi. Lisäksi työsuojelu
viranomaisen mahdollisuus asettaa päätöksensä 
tehosteeksi sakon uhka tai muu pakote toimii 
monessa tapauksessa rangaistusta paremmin työ
suojelumääräysten noudattamisen takeena. Edel
lä mainituista syistä käytännön merkitystä vaille 
jäänyt lainsäännös olisi kumottava. 

4. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Työsuojelupiireissä tapahtuvan ensiasteen pää
töksenteon muuttaminen ehdotetulla tavalla ei 
vaikuta olennaisesti nykyisiin voimavaroihin. En
nakoivan työsuojelun ja työsuojelusuunnittelun 
tehostamistavoitteiden toteuttaminen edellyttää 
kuitenkin, että työsuojeluhallinnon henkilöstö
voimavaroja näissä tehtävissä lisätään. 

Esityksen välilliset vaikutukset yritystalouteen 
sekä valtioon ja kuntiin työantajina eivät ole 
markkamääräisesti arvioitavissa. Työturvallisuus
lain soveltamisalan laajennuksella ja suunnittelu
velvollisuuden lisääntymisellä samoin kuin työvä
lineiden ja koneiden sekä menetelmien turvalli
suustasoa koskevilla entistä täsmällisemmillä vaa
timuksilla voidaan kuitenkin olettaa olevan mer
kittäviä kustannusvaikutuksia. Nämä vaikutukset 
eivät kuitenkaan ilmene välittömästi ja niiden 
ohella arvioidaan saatavan aikaan myös huomat
tavia kustannussäästöjä sekä yksityisen että julki
sen talouden piirissä. 
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5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Parhaillaan valmistellaan hallintolainkäytön 
järjestelmän kehittämistä myös kokonaisuutena. 
Valtioneuvosto asetti 19 päivänä toukokuuta 
1984 komitean (hallintolainkäyttökomitean), 
jonka tehtävänä on muun muassa kehittää kor
keimman hallinto-oikeuden toimintaedellytyksiä 
hallintolainkäytön ohjaajana. Komitean tehtävä
nä on muun ohella laatia ehdotukset mahdolli
sesti tarvittavista uudistuksista, jotka koskevat 
keskusvirastojen toimintaa lainkäyttöviranomaise
na. Tällöin ovat selvitettävinä yleisestikin ne 
perusteet ja edellytykset, joiden tulee toteutua, 
jotta lainkäyttötehtävien uskomista hallintovira
nomaisille voidaan pitää asianmukaisena. Halli
tuksen esitystä laadittaessa on pyritty siihen, että 
suunnitteilla oleva laajempi hallinnon oikeustur
vaa koskeva uudistus voitaisiin kokonaisuutena 
toteuttaa ilman, että tälle työlle asetetuista suun
taviivoista jouduttaisiin poikkeamaan. Tämä ta
voite koskee siten sekä työsuojelupiirien työsuoje
lutoimistojen päätöksentekomenettelyyn ehdo
tettavia muutoksia ja erityisen tarkastustoimintaa 
koskevan muistutusmenettelyn käyttöönottoa et
tä työsuojeluhallinnon muutoksenhakujärjestel
mään ehdotettavia tarkistuksia. Hallintolainkäyt
tökomitean esitysten pohjalta tulee kuitenkin 
viime kädessä harkittavaksi se, missä määrin nyt 
mahdollisesti toteutettavia muutoksia vielä on 

tarpeen täydentää tai tarkistaa myöhemmässä 
vaiheessa. 

Oikeusministeriö asetti 31 päivänä maaliskuuta 
1980 projektiorganisaation, jonka tehtävänä on 
rikosoikeuskomitean periaatemietinnön (komi
teanmietintö 1976:72) ja siitä annettujen lausun
tojen perusteella laatia rikoslain kokonaisuudis
tuksen toteuttamiseksi tarvittavat säädösehdotuk
set perusteluineen. Projektiorganisaation työ tuli 
suorittaa kolmessa vaiheessa siten, että toisessa 
vaiheessa, joka käynnistyi vuoden 1984 syksyllä, 
tulivat käsiteltäviksi myös työelämän sääntelyyn 
liittyvät rikosoikeudelliset kysymykset. Tämän 
vaiheen arvioidaan työrikosten osalta kestävän 
noin kaksi vuotta. Nyt ehdotettavat muutokset 
voidaan hallituksen käsityksen mukaan kuitenkin 
tässä vaiheessa toteuttaa ja yhteensovittaa vireillä 
olevaan rikosoikeushankkeeseen, kun tämä myö
hemmin tulee ajankohtaiseksi. 

Esitystä valmisteltaessa on tarkastelun kohtee
na ollut vastaava lainsäädäntö myös eräissä muis
sa maissa. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittä
mään pohjoismaiseen lainsäädäntöön. Vuoden 
1983 työsuojelukomitean mteuntoon (komi
teanmietintö 1984:65) sisältyy kuvaus tarkastelun 
kohteena olleista muiden maiden säännöksistä. 

Esityksen luonteesta osittaisuudistuksena ai
heutuu, ettei sillä lukuunottamatta 2 §:n sovelta
mista ole vaikutusta työturvallisuuslain nojalla 
annettuihin täytäntöönpanosäännöksiin, jotka 
siis jäisivät sellaisinaan voimaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 

1 §. Pykälässä ehdotetaan työturvallisuuslain 
soveltamisalaa laajennettavaksi. Työturvallisuus
lain säätämisen jälkeen virka- ja työsuhteen eroa
vaisuudet ovat edeileen supistuneet ja niiden 
piirissä olevat työtehtävät ovat yhdenmukaistu
neet. Työsopimus- ja virkasuhteista henkilöstöä 
ei ole enää syytä erotella lain soveltamisalaa 
koskevissa säännöksissä. Lakia olisi ehdotuksen 
mukaan sovellettava myös virka- ja siihen verrat
tavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
suoritettavaan työhön. Työturvallisuuslakia sovel-

letaan myös virkasuhteeseen verrattavassa julkis
oikeudellisessa palvelussuhteessa oleviin henkilöi
hin. Tällaisessa palvelussuhteessa ovat esimerkiksi 
rajavartiolaitoksen rajavartijat sekä posti- ja tele
laitoksen erillishenkilöryhmät. Selvyyden vuoksi 
ehdotetaan virkasuhteeseen verrattava julkisoi
keudellinen palvelussuhde nimenomaisesti mai
nittavaksi 1 §:n 2 momentissa. Ehdotuksen sana
muodon mukaan ei työturvallisuuslain sovelta
misalan rajoittaminen virkasuhteessa olevien osal
ta enää tulisi kysymykseen. 

Lakia olisi myös sovellettava kaikkien kunnan, 
kuntainliiton tai muun julkisyhteisön palveluk
sessa olevien henkilöiden suorittamaan työhön. 
Näin ollen esimerkiksi evankelisluterilaisten seu-
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rakuntien hiippakuntien ja tuomiokapitulien 
sekä ortodoksisen kirkkokunnan palveluksessa 
olevat henkilöt kuuluisivat lain soveltamisalan 
piiriin. 

Voimassa olevan lain mukaan työturvallisuus
lakia sovelletaan myös kouluissa, oppilaitoksissa, 
opetuskursseilla sekä oppisopimussuhteessa teh
täviin töihin ja opetukseen liittyviin harjoituk
siin. Rajoituksena voimassa olevassa laissa on 
kuitenkin ollut se, että työhön liittyy olennainen 
tapaturman vaara. Soveltamisalan laajuudesta on 
tarkemmin säädetty työturvallisuuslain soveltami
sesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetussa 
asetuksessa. Nykyiset rajoitukset ehdotetaan pää
osin poistettaviksi siten, että erityinen luettelo 
soveltamisalan piirissä olevista laitoksista käy tar
peettomaksi. Oppilaita opetettaessa tulisi työsuo
jeluun kiinnittää erityistä huomiota. Tässä vai
heessa omaksutut tiedot työsuojelusta ovat omi
aan myöhemmin työelämässä vähentämään alt
tiutta työtapaturmiin ja työperäisiin sairauksiin. 
Työturvallisuuslain 11 §:ään sisältyviä tilavaati
muksia voidaan lyhytaikaisessa työssä ja ilmas
toinnista riippuen kuitenkin pitää ylimitoitettui
na, minkä vuoksi tämän säännöksen soveltami
sesta saataisiin lain voimaantulosäännöksen nojal
la myöntää poikkeuksia toistaiseksi tai määräajak
si. Lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentin mukaan 
lakia olisi sovellettava oppilaan työharjoitteluun 
ja työsuhteessa tehtävään työhön rinnastettaviin 
harjoitustöihin koulussa, laitoksessa tai opetus
kursseilla. Ehdotettu sanamuoto kattaa myös esi
merkiksi yliopistojen ja teknillisten korkeakou
lujen opiskelijoiden harjoitustyöt laboratorioissa. 

Voimassa olevan lain mukaan rangaistus-, 
huolto- ja hoitolaitoksessa pidettävän tai hoidet
tavan henkilön suorittamaan työhön lakia sovel
letaan vain asetuksella säädetyssä laajuudessa. 
Tämä rajoitus ehdotetaan poistettavaksi. 

Yleisperusteluissa esitettyyn viitaten ehdote
taan, että laivatyöturvallisuuslaki kumottaisiin. 
Työturvallisuuslain soveltamisala tulisi siten lain 
1 §:n mukaisesti ulottumaan myös laivatyöhön. 
Laivatyöturvallisuuslain nojalla annetut määräyk
set jäisivät kuitenkin edelleen voimaan, kunnes 
niistä asianomaisessa järjestyksessä toisin sääde
tään. Tällaisia määräyksiä sisältyy työympäristöstä 
aluksessa sekä laivatyössä noudatettavista järjes
tysohjeista annettuihin valtioneuvoston päätök
siin (417 ja 418/81). 

2 §. Ehdotuksen mukaan työturvallisuuslain 
soveltamisalaa työntekijän omassa kodissaan suo
rittamaan työhön samoin kuin muutoin vaikeasti 
valvottavissa oleviin töihin laajennettaisiin. Tästä 

säädettäisiin kuitenkin tarkemmin asetuksella. 
Asetuksella säädettäisiin siten lain soveltamisesta 
esimerkiksi kotiavustajiin, kotisairaanhoitajiin ja 
maatalouslomittajiin. Keskeisellä sijalla olisivat 
tällöin opetuksen ja ohjauksen antaminen sekä 
velvoitteet, jotka koskevat suojavälineitä sekä 
-vaatteita ja työnantajan työntekijän käyttöön 
antamien koneiden, laitteiden ja aineiden turval
lisuutta. Varsinaista työympäristöä koskevat tur
vallisuusvaatimukset jäisivät tällöin käytännössä 
pääsääntöisesti soveltamisalan ulkopuolelle. Tässä 
yhteydessä on muutoinkin huomioon otettava ne 
tekijät, jotka aiheutuvat kotipiirin yksityisyydestä 
ja työsuojeluvalvonnan yleisten menettelysääntö
jen soveltumattomuudesta näihin tilanteisiin. 

Tarvittavan sääntelyn alaan vaikuttavina lähtö
kohtina voidaan lisäksi todeta, että esimerkiksi 
kotiavustajan työn kuormitustekijöiden on tutki
musten mukaan katsottu liittyvän hoitotyön vas
tuu- ja riippuvuusongelmiin, työtahtiin ja työn 
aiheuttamaan ruumiilliseen rasitukseen. Kotityön 
ja siihen verrattavan työn turvallisuuden sääntely
tarvetta voidaan perustella myös näiden töiden 
tapaturma-alttiudella. Työnteon erityispiirteiden 
takia lakiehdotuksen soveltaminen kotityöhön tai 
muuhun kotityöhön rionastettavaan työhön, jos
sa työnantajan on käytännöllisistä syistä vaikea 
valvoa työn järjestelyä, tapahtuisi edellä esitetyin 
tavoin rajoitettuna. 

Työ, jota puolustusvoimien palveluksessa oleva 
henkilö ja asevelvollinen puolustusvoimain mää
räyksestä suorittaa, on tässä yhteydessä tarkoitus 
jättää nykyisten järjestelyjen varaan kuitenkin 
niin, että asiaa koskevat säännökset sisällytettäi
siin uuteen, 2 §:n nojalla annettavaan asetuk
seen. 

Työturvallisuuslakia ei sovelleta työhön, jonka 
suorittaja elää vakinaisesti työnantajan taloudessa 
ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua 
suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa tahi 
on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi 
jonkun tässä tarkoitetun puoliso, ellei työnanta
jalla ole tässä työssä säännöllisesti muitakin työn
tekijöitä. Tämä rajoitus ehdotetaan poistettavaksi 
siten, että säännökset tällaisesta työstä sisällytet
täisiin lakiehdotuksen 2 §:n nojalla annetta
vaan soveltamisala-asetukseen. Säännösehdotuk
sen tässä kohdassa tarkoitettujen pienyritysten ja 
perhepiirissä tehtävän työn luonteesta kuitenkin 
johtuu, että työturvallisuuslain yleiset säännökset 
eivät näissä tapauksissa ole sellaisenaan sovelletta
vissa. Tämän johdosta olisi soveltamisala näissä 
tapauksissa rajattava 34 §: n soveltamista koske
viin kysymyksiin. 
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3 §. Ehdotetuihin muutoksiin liittyen työtur
vallisuuslain 3 § olisi kumottava. Kotitaloustyön
tekijöiden työsuhteesta annettu laki (951177) 
jäisi tässä yhteydessä ennalleen. 

4 §. Kun lakiehdotuksessa ehdotetaan työtur
vallisuuslain 3 §: n kumoamista ja kun lain 4 
§:ssä viitataan 3 §:n säännökseen, 4 §:ää ehdote
taan muutettavaksi siten, että sen asiallinen sisäl
tö pysyisi muuttumattomana. 

6 §. Työsuojelun tarpeista aiheutuvien vaati
musten huomioon ottaminen on tarkoituksen
mukaisinta suunnitteluvaiheessa. Tähän on pyrit
ty muun ohessa edellyttämällä, että koneiden, 
laitteiden ja teknillisten välineiden luovuttajat 
huolehtivat siitä, ettei niistä työssä käytettäessä 
aiheudu tapaturman tai terveyden menettämisen 
vaaraa. 

Elinkeinoelämän kehityksen myota onkin 
noussut entistä tärkeämmäksi se, että kaikessa 
työoloihin vaikuttavassa suunnittelussa otetaan 
huomioon tiedossa olevat työturvallisuusvaati
mukset. Tästä ja jäljempänä 40 b §:n perusteluis
sa esitetyistä syistä on ehdotettu työturvallisuus
lain 6 §:ään lisättäväksi suunnittelija niiden jouk
koon, jotka olematta työnantajia ovat laissa mai
nituilta osin velvollisia noudattamaan sen sään
nöksiä. 

9 §. Työturvallisuuslain 9 §:n 1 momenttiin 
sisältyy lain tulkintaa ohjaava pääperiaate, jonka 
mukaan ensisijassa työnantaja vastaa työn turval
lisuudesta. Työnantajan tulee tämän säännöksen 
mukaan ottaa huomioon "kaikki, mikä työnteki
jän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hä
nen muihin edellytyksiinsä nähden kohtuudella 
on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutu
masta työssä alttiiksi rapatutmille tai saamasta 
työn johdosta haittaa terveydelleen''. Kysymyk
sessä on lainkohdan otsikon mukaisesti työnanta
jan velvollisuuksia koskeva yleissäännös. Sellaise
naan sillä on ollut keskeinen merkitys lain tarkoi
tuksen ja painotusten osoittajana. Kun terveyden 
käsitteen piiriin kuuluu laajimmin ymmärrettynä 
sekä henkinen että ruumiillinen hyvinvointi, on 
säännöksen tulkinta sen nykyisessä yleisessä muo
dossa ollut osin epävarmaa. Säännöksen sisältöä 
pyritäänkin nyt täydentämään jäljempänä ehdo
tetuilla 9 a ja 9 b §:ällä. 

Työnantajan yleisiä velvollisuuksia olisi myös 
tapaturmatutkimuksen antamien viitteiden poh
jalta ilmeisesti täsmennettävä. Tapaturmien ja 
terveysvaarojen torjunnan kannalta tiedetään ole
van keskeistä merkitystä sillä, että työpaikan 
olosuhteita ja työn aiheuttamia vaaratilanteita 
pyritään jatkuvasti ja järjestelmällisesti seuraa-

maan. Vasta tällaisen seurannan pohjalta synty
vät usein edellytykset ryhtyä vaarojen poistami
seksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Turvallisuustoi
menpiteiden tarkoituksenmukainen toteuttami
nen ei itse asiassa ole lainkaan mahdollista, ellei 
työpaikan olosuhteita riittävästi tunneta. 

Edellä esitetyin perustein ehdotetaan työtur
vallisuuslain 9 §:n 1 momenttia täydennettäväksi 
virkkeellä, jonka mukaan työnantajan tulisi 
muun ohella jatkuvasti seurata työympäristön 
tilaa ja ryhtyä havaintojensa pohjalta riittäviin 
toimenpiteisiin vaaratilanteiden ja haittatekijöi
den torjumiseksi. Työnantajan olisi myös ryhdyt
tävä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden tilan
teiden selvittämiseksi, joihin liittyy vaaratilantei
ta taikka tapaturman tai terveyshaitan vaaraa. 
Säännösehdotuksen tarkoituksena on osoittaa 
suuntaa erityisesti työpaikoilla tehtävälle tapatur
mantorjuntatyölle. Ehdotus ei sinänsä edellyttäisi 
erityisten seurantajärjestelmien luomista tai tilas
tointia. Se, missä muodossa seuranta järjestetään 
ja sen tulokset tallennetaan, olisi olosuhteista 
riippuva tarkoituksenmukaisuuskysymys, joka jäi
si työnantajan ratkaistavaksi. Työnantajan tulisi 
myös ratkaista se, millaisiin torjuntatoimenpitei
siin kussakin tapauksessa on aihetta. Säännöseh
dotuksen mukaan näiden toimenpiteiden tulisi 
olla asianmukaisia. Toimenpiteiden asianmukai
suutta harkittaessa on otettava huomioon työn 
laatu, sen kestoaika, vaaran tai haitan suuruus ja 
käytettävissä olevat erilaiset mahdollisuudet vaa
ran tai haitan torjumiseksi. 

Voimassa olevan lain eräänä periaatteena on, 
että vaarojen torjumiseksi käytetään rakenteellisia 
torjuntatoimenpiteitä. Silloin kun tämä ei ole 
mahdollista tai kohtuudella toteutettavissa, voi
daan vaaran torjumiseksi käyttää muita keinoja 
kuten esimerkiksi henkilökohtaisia suojeluväli
neitä. Turvallisuusratkaisun riittävyyteen vaikut
taa näin ollen myös kulloinkin käytettävissä oleva 
turvallisuustekniikka. Laista ilmenevän kohtuu
den vaatimuksen mukaan on turvallisuustoimen
piteiden vähimmäistasoa määrättäessä kuitenkin 
otettava huomioon ja toisiinsa suhteutettava pait
si turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset 
myös teknisen ja taloudellisen tarkoituksenmu
kaisuuden asettamat rajoitukset. Tämä tulkinta
periaate ulottuu myös lain soveltamis- ja täytän
töönpanomääräyksiin, joita vahvistettaessa tulee 
työoloista aiheutuvan terveyden menettämisen 
tai tapaturman vaaran ohella kiinnittää huomiota 
kulloinkin käytettävissä olevien turvallisuustoi
menpiteiden kustannuksiin ja niiden teknillisiin 
toteuttamisedellytyksiin. 
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Työympäristön vaikutuksia perimään, lisäänty
misterveyteen ja sikiökehitykseen tunnetaan 
puutteellisesti. Tästä huolimatta on tärkeää pyr
kiä mahdollisuuksien mukaan torjumaan näitä 
vaaroja työpaikkakohtaisesti siinä laajuudessa 
kuin tietoa vaaroista on saatavilla. Tämä tehtävä 
kuuluu työnantajan velvollisuuksiin jo työterveys
huoltolain (743/78) nojalla. Kyseessä olevan vaa
ratekijän arviointivelvollisuutta koskeva erityinen 
säännös on ehdotettu sisällytettäväksi myös työ
turvallisuuslakiin siinä tarkoituksessa, että lain 
yleiset velvoitteet tulisivat tällöin selkeästi koske
maan myös perimää ja sikiötä koskevia vaarateki
jöitä. Vaaratekijän luonteesta johtuu, että kysei
sen säännösehdotuksen täytäntöönpano käytän
nössä jää suuressa määrin riippumaan mahdolli
sista työturvallisuuslain 4 7 §: n perusteella annet
tavista soveltamismääräyksistä. 

9 a §. Työympäristön ja työn turvallisuuden 
kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään työtilojen 
ja -rakenteiden sekä tuotantomenetelmien ja työ
tapojen suunniteluvaiheessa. Suunnittelussa sat
tuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on 
useimmiten hankalaa ja epätaloudellista. Voi
massa olevassa työturvallisuuslaissa ei kuitenkaan 
ole suunnittelua koskevia määräyksiä. Työturval
lisuuslakiin ehdotetaan nyt sisällytettäväksi erilli
nen työympäristösuunnittelua koskeva pykälä. 
Pykäläehdotuksen merkitys olisi lähinnä ohjaava 
ja suntaa-antava. Se liittyy ehdotettuun uuteen 
säännökseen suunnittelijan vastuusta ( 40 b §), 
mutta ei koske ainoastaan suunnittelijaa vaan 
myös muita henkilöitä, jotka työturvallisuuslain 
mukaan ovat vastuussa työympäristön turvalli
suudesta ja terveellisyydestä. 

Säännösehdotuksen 1 momenttiin sisältyy ylei
nen velvoite, jonka mukaan työympäristön ra
kenteiden, työtilojen, työtapojen ja tuotantome
netelmien samoin kuin työssä käytettävien konei
den ja laitteiden suunnitteluvaiheessa on kiinni
tettävä huomiota siihen, että työ voidaan suorit
taa terveydelle haittaa aiheuttamatta. Säännöseh
dotuksen sisältämä velvoite ei sisällä yksityiskoh
taisesti määriteltävissä olevia vaatimuksia, minkä 
vuoksi sitä on tulkittava joustavasti. 

Säännösehdotus edellyttää, että myös henkisel
le terveydelle aiheutuvat vaarat tai haitat mah
dollisuuksien mukaan otetaan huomioon työym
päristöä ja sen osatekijöitä suunniteltaessa. Psyyk
kisten haittatekijöiden luonteesta johtuu, ettei 
henkisen rasituksen esiintymisestä sinänsä voida 
tehdä suunnitteluvaiheessa mahdollisesti tapah
tuneita laiminlyöntejä koskevia johtopäätöksiä. 
Varsin monet työhön liittyvät henkiset rasituste-

kijät ovat kuitenkin sellaisia, että niitä voidaan 
tuotannon ja työmenetelmien suunnitteluvai
heessa vähentää. Sellainen kiire, yksintyöskentely 
vaaraa aiheuttavissa tehtävissä, liiallinen ihmis
suhde- tai informaatiokuormitus sekä työssä tar
vittavan opastuksen ja avun puute, joka ei seuraa 
tuotannon tai toiminnan luonteesta sinänsä voi
daan mainita esimerkkeinä tällaisista ongelma
alueista. Vaikka haitallisen henkisen rasituksen 
esiintymistä työssä ei useinkaan voida kokonaan 
välttää, on ensiarvoisen tärkeää, että torjuntatoi
menpiteisiin käytettävissä olevien mahdollisuuk
sien rajoissa kiinnitetään huomiota toimintoja 
su unni tel taessa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan työtilojen 
osalta vielä täsmennettäväksi jo 1 momentistakin 
seuraavaa suunnitteluvelvoitetta. Säännösehdo
tuksen mukaan olisi suunnitteluvaiheessa huo
lehdittava siitä, että työhuoneen tilavuus, ilman
vaihto, melutaso, valaistus sekä muut olosuhteet 
tulevat vastaamaan työturvallisuuslaissa asetettuja 
vaatimuksia. Nimenomaista viittausta näitä vaati
muksia yksilöiviin säännöksiin on pidetty tarpeel
lisena, jotta säädösaineisto riittävän ajoissa tulisi 
suunnittelussa huomion kohteeksi. Kun työpai
kan sisäisen liikenteen ja materiaalin siirtojen 
aiheuttamat tapaturmat aiheutuvat useimmiten 
juuri näiden toimintojen puutteellisesta suunnit
telusta, ehdotetaan 2 momenttiin vielä sisällytet
täväksi säännös siitä, että näihin vaaratekijöihin 
on suunnitteluvaiheessa kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Myös koneiden ja laitteiden sijoittelu 
työtilaan tai työmaa-alueelle olisi säännösehdo
tuksen mukaan suunniteltava siten, että tavara
ja henkilöliikenteen toiminnot samoin kuin tuo
tantolaitteiston käyttäminen yhtäaikaisesti voivat 
tapahtua turvallisesti. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös erityisen turvallisuusselvityksen suoritta
misvelvollisuudesta uuden tuotanto- tai työme
netelmän suunnittelun yhteydessä. Tuotantome
netelmällä tarkoitetaan tässä esimerkiksi tuotan
nossa käytettäviä koneita, laitteita, työtapoja, 
työvaiheiden järjestelyä sekä käytettäviä kemialli
sia prosesseja. Säännösehdotuksen mukaan työn
antaja viime kädessä vastaisi siitä, että tällainen 
selvitys on suoritettu. Laissa ei ole mahdollista 
säätää yksityiskohtaisesti siitä, mitä tällainen sel
vitys kussakin tapauksessa edellyttää. Tarkoituk
sena on, että selvitys suoritettaisiin tarpeellisessa 
laajuudessa ja olosuhteet huomioon ottaen. Jos 
vaaratekijät esimerkiksi selviävät riittävästi ja tu
levat torjutuksi käymällä läpi uuden laitteiston 
toimintatavat ja sen vaatimat työtavat tätä varten 
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annettavan opetuksen ja ohjauksen yhteydessä, 
olisi säännösehdotuksessa tarkoitettu selvitysvaa
timus mahdollista katsoa tällä tavoin täytetyksi. 
Toisaalta monimutkaisen tai vaarallisia aineita 
sisältävän tuotantoprosessin vaaratekijöiden sel
vittäminen voi edellyttää varsin vaativien selvitte
lymenetelmien ja niitä tuntevan asiantuntija
avun käyttämistä. 

Tuotanto- ja työmenetelmien suunnittelun 
olennaisena osana voidaan pitää eri työvaiheiden 
yhteensovittamista. Kun tämän näkökohdan 
huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia 
vaaratilanteita ja vaikeuttaa työn suorittamista 
olennaisesti, ehdotetaan momentin jälkiosassa ni
menomaisesti säädettäväksi, että eri työt ja työ
vaiheet on ajoitenava ja yhteensovitettava siten, 
että ne voidaan suorittaa turvallisesti. Tällainen 
yhteensovitus on erityisen välttämätöntä silloin, 
kun useat työnantajat suorituttavat työtä yhteisel
lä työpaikalla tai samoissa tiloissa. Monissa ta
pauksissa vaaran torjuminen tällöin edellyttää, 
että työnantajat sopivat keskenään töiden järjes
telyistä ja niiden yleisjohdosta. 

9 b §. Tuotannon ja työolosuhteiden kehitty
essä ovat välittömät mekaaniset tapaturmavaarat 
työympäristössä selvästi vähentyneet. Samalla 
ovat tulleet selvemmin esiin epäkohdat, jotka 
aiheutuvat siitä, ettei työympäristöä ja työvälinei
tä ole mitoitettu tai muuten suunniteltu vastaa
maan niitä yleisiä ja yksilöllisiä tarpeita, jotka 
seuraavat ihmisen psykofyysisistä ominaisuuksis
ta. Ergonomisesti epäonnistuneet järjestelyt tai 
työvälineet voivat aiheuttaa kohtuutonta psyyk
kistä ja fyysistä rasitusta sekä vaikuttaa välillisesti 
tapaturmavaarojen lisääntymiseen. Työturvalli
suuslakiin ehdotetaan nyt otettavaksi säännös, 
jossa velvoitettaisiin työturvallisuuslain sovelta
misvastuussa olevia pyrkimään siihen, että ihmi
sen psykofyysisistä ominaisuuksista johtuvat vaa
timukset tulevat huomioon otetuiksi työympäris
tön järjestelyissä. 

Säännösehdotuksen mukaan työ ja sen apuväli
neet olisi pyrittävä mitoittamaan työntekijöiden 
edellytykset huomioon ottaen. Tarkoituksena on 
tämän sanamuodon mukaisesti, että työjärjestely
j~~ läh~ökohdaksi. ~setettai~iin. tietyt. ihm~sen fyy
SISistä Ja psyykkisistä ominaisuuksista Johtuvat 
yleiset mitoitussäännöt. Vaikka kysymys siis on 
pyrkimyksestä sopeuttaa työ ihmisen edellytyk
siin, ei tämä velvoite sellaisenaan ulottuisi ta
pauksiin, joissa tavanomaisista olosuhteista joh
dettavissa olevat ergonomian säännöt eivät enää 
päde. Näissä tilanteissa työn turvallisuudesta ja 
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terveellisyydestä on huolehdittava muilla työtur
vallisuuslain tarkoittamilla tavoilla. 

Säännösehdotuksessa tarkoitetut ergonomiset 
periaatteet koskevat esimerkiksi työasentoja, työ
liikkeitä, ruumiillisen rasituksen määrää ja työstä 
johtuvaa tietokuormitusta, joita ehdotuksen mu
kaisesti olisi pyrittävä mitoittamaan tuotannosta 
ja toiminnan luonteesta aiheutuvien rajoitusten 
puitteissa työntekijöiden yleisiä psyykkisiä ja fyy
sisiä edellytyksiä vastaaviksi. 

25 a §. Voimassa oleva työturvallisuuslaki sisäl
tää paloturvallisuudesta varsin yksityiskohtaisia 
säännöksiä. Lakiin on otettu säännökset muun 
muassa syttymisvaarallisten aineiden käsittelystä, 
poistumis- ja pelastautumisteistä, ovien raken
teesta, sammutusvälineistä, palohälytysmenette
lystä ja opetuksesta sekä ohjauksesta. Näihin 
säännöksiin nähden voidaan pitää puutteena sitä, 
ettei laissa ole kiinnitetty nimenomaista huomio
ta kipinöinnistä aiheutuvan palo- tai räjähdysvaa
ran torjumiseen. Palavien nesteiden tai kaasujen 
samoin kuin pölyn tai pölyä synnyttävien materi
aalien käsittelyyn liittyvien vaarojen vähentämi
seksi ehdotetaan, että työturvallisuuslakiin otet
taisiin uusi 25 a §, jossa velvoitettaisiin huolehti
maan kipinöintivaaran torjunnasta palovaaralli
sissa töissä. 

26 a §. Vaarallisten aineiden määrien ja suur
ten energiamäärien käytön lisääntyessä kasvavat 
katastrofivaarat myös työympäristössä. Suuron
nettomuuksista aiheutuvia menetyksiä voidaan 
huomattavasti vähentää, jos niihin on asianmu
kaisesti varauduttu. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että työnantajan olisi annettava ohjeet näiden 
vaarojen torjunnasta ja asianmukaisista menette
lytavoista onnettomuuden sattuessa. Säännöseh
dotus ei edellytä, että ohjeet annettaisiin kirjalli
sina. Tarkoituksenmukaisuuteen ja näyttövastuu
seen liittyvistä syistä tulisi säännösehdotus toteu
tuessaan ilmeisesti suuressa määrin johtamaan 
kirjallisen menettelyn käyttämiseen. Ohjeiden 
antamisvelvollisuus koskisi tapauksia, joissa 
työympäristössä käsitellään erityistä vaaraa ai
heuttavia aineita. Myös vaarallisten aineiden kul
jetuksiin liittyy useimmiten tällaisia vaaroja. Tar
vittaessa säännösehdotuksesta aiheutuvien vel
voitteiden alaa voitaisiin myös tarkemmin sään
nellä lain 47 §:n nojalla. 

27 a §. Taakkojen sekä aineiden kuljetuksista 
ja siirroista sekä henkilöliikenteestä työpaikoilla 
aiheutuu jatkuvasti huomattavan paljon onnetto
muuksia. Tämän vuoksi työturvallisuuslakiin eh
dotetaan sisällytettäväksi erityiset säännökset työ
paikan sisäisestä liikenteestä ja tähän liittyen 
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myös nosto- ja siirtotölsta. Työturvallisuuslakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 27 a §, jonka 1 
momentti veivoittaisi suunnittelemaan siirto- ja 
nostotyöt ennakolta siten, että tapaturman vaara 
olisi mahdollisimman pieni. Sisäisen liikenteen 
turvallisuus edellyttää, että kulku- ja liikkumis
väylät on alun alkaen suunniteltu muun muassa 
niiden tilatarpeet riittävästi huomioon ottaen. 
Samoin on tärkeää, että ajo- ja liikkumisväylillä 
on riittävä näkyvyys ja että kulkuyhteyksistä 
muutoinkin on huolehdittu esimerkiksi tarvitta
via portaita rakentamalla. Säännösehdotus ei 
luonnollisesti edellytä, että kutakin siirto- ja 
nostotyötä varten laadittaisiin erillinen tallennet
tavissa oleva suunnitelma. Tarkoituksena on 
vain, että kuljetus- ja siirtotyön vaarat liikentees
tä tai olosuhteista riippuen tulisivat aina erikseen 
arvioitavaksi ja työt järjestettäisiin nämä vaarate
kijät huomioon ottaen. Ensisijaisesti tällainen 
suunnitteluvelvoite koskisi työnantajaa, mutta se 
ulottuisi muihinkin työturvallisuuslain mukaises
sa turvallisuusvastuussa oleviin henkilöihin hei
dän asemaansa tai tehtäviinsä liittyen. 

Säännösteknisistä syistä nykyisen työturvalli
suuslain 28 §:n 2 momentti ehdotet·aan sana
muotoa ajanmukaistaen siirrettäväksi 27 a §:n 2 
momentiksi. 

Nostotyöhön liittyvien erityisten vaarojen joh
dosta ehdotetaan, että uuden 27 a §:n 3 momen
tiksi otettaisiin erityinen säännös näissä töissä 
noudatettavista varotoimenpiteistä. Kysymys ei 
tällöin ole yksinomaan teollisuustoiminnan alaa 
sivuavista toiminnoista. Myös palvelualoilla sa
moin kuin esimerkiksi sairaaloissa ja hoitolaitok
sissa esillä olevat vaaratekijät ovat keskeisiä ongel
mia pyrittäessä työturvallisuustason parantami
seen. Sen lisäksi, että nostotyö olisi tarvittavassa 
laajuudessa suunniteltava, olisi tällaisissa töissä 
aina noudatettava määrättyjä turvallisuusperiaat
teita, joista keskeisimmät on ehdotettu sisällytet
täviksi esillä olevaan momenttiin. Säännösehdo
tuksen mukaan nostotyössä olisi aina huolehdit
tava siitä, että nostoapuvälineet kuten raksit, 
ketjut tai taakkojen kiinnityksessä käytettävät 
siteet ovat ehjiä ja tarvittaessa määräysten mukai
sesti hyväksyttyjä. Taakan riittävästä tuennasta tai 
tasapainosta olisi huolehdittava niin, etteivät taa
kan liikkeet tai esimerkiksi tuuliolosuhteet voi 
aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita. Nostoon tulisi 
varata riittävästi tilaa ja muutoinkin huolehtia 
siitä, ettei taakan alla tai noston vaara-alueella 
jouduta liikkumaan noston aikana. 

Koska tavaran nosto- ja siirtolaitteita ei ole 
suunniteltu työskentelyalustoiksi, aiheutuu nii-

den tällaisesta käytöstä usein vaaratilanteita ja 
tapaturmia. Toisaalta on tilanteita, joissa asian
mukaisia apuvälineitä kuten työkoreja käyttäen 
työ voidaan suorittaa turvallisesti tavarannosto
laitteillakin. Säännösehdotuksen tarkoituksena 
on kiinnittää huomiota siihen, että ilman varo
toimenpiteitä ei tavaran nostoon tarkoitettuja 
laitteita tule käyttää työalustoina. 

Nosto- tai siirtotyön turvallinen suorittaminen 
saattaa olosuhteista riippuen edellyttää myös siitä 
huolehtimista, ettei nostolaite tai -ajoneuvo ajo
tai nostoalustan heikon kantavuuden tai epätasai
suuden vuoksi menetä tasapainoaan. Kyseisen 
turvallisuusnäkökohdan merkitys on erittäin suu
ri sekä talonrakennustöissä että maa- ja vesiraken
nusalalla. Myöskin maatalous- ja metsätyössä tu
lisi esillä olevaan vaaratekijään kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Sen vuoksi ehdotetaan, että 
lakiin otettaisiin säännös, jonka mukaan ajo- tai 
nostoalustan riittävästä kantavuudesta ja tasai
suudesta olisi ennen työhön ryhtymistä varmis
tauduttava. 

Käytännössä ei läheskään aina voida huolehtia 
siitä, että kuljetus-, nosto- tai siirtolaitteen käyt
täjällä olisi esteetön näkyvyys suuntaan, jonne 
siirto tai nosto on suoritettava. Huolimatta siitä, 
että tällaisesta tilanteesta aiheutuvaa vaaraa sään
nönmukaisesti pyritään torjumaan kuljettajan tai 
ulkopuolisten henkilöiden toimenpiteillä, ovat 
puutteellisesta näkyvyydestä aiheutuvat vakavat 
onnettomuudet edelleen yleisiä. Kyseisen vaaran 
vähentämiseksi ehdotetaan, että työturvallisuus
lain 27 a §:n 4 momentiksi otettaisiin säännös 
kuljetus-, siirto- ja nostolaitteiden varustamisesta 
tarvittaessa automaattisesti toimivilla merkinan
tojärjestelmillä. Laitetyyppien ja niistä johtuvien 
vaaratilanteiden eroista aiheutuu kuitenkin, että 
kysymyksessä olevan velvoitteen yksityiskohtai
sempi sääntely ja voimaansaattaminen olisi jätet
tävä riippumaan ehdotetun lainkohdan sekä lain 
4 7 §: n nojalla annettavasta valtioneuvoston pää
töksestä. 

28 §. Pykälän edellä olevan väliotsikon muu
tosehdotus aiheutuu työpaikan sisäisen liikenteen 
turvallisuutta koskevan 2 momentin ehdotetusta 
siirrosta 27 a §:ään. 

28 a §. Tuotannon automaatioasteen kohotessa 
ja tuotantoteknologian kehittyessä työntekijöiden 
osuus varsinaisissa tuotantotehtävissä vähenee. 
Samalla lisääntyvät erilaiset korjaus-, huolto- ja 
asennustehtävät. Näihin töihin liittyy erityisiä 
vaaratekijöitä, joita tuotantoprosessien lisääntyvä 
automarisointi ja kemialiistuminen ja yhä suu
rempien energiamäärien käyttö tuotannossa osal-
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taan vahvistavat. Tämän vuoksi ja huomioon 
ottaen näihin töihin muutoinkin liittyvät vaarat 
ehdotetaan, että korjaus-, huolto- ja asennustöis
sä noudatettavista varotoimenpiteistä otettaisiin 
työturvallisuuslakiin uusia täsmentäviä säännök
siä. Kun korjaus- ja huoltotyöt joudutaan yh
teensovittamaan varsinaiseen tuotantotoimin
taan, on tärkeää, että työ etukäteen riittävästi 
suunnitellaan siihen liittyvien vaaratekijöiden sel
vittämiseksi. Tällaista etukäteissuunnittelua kos
keva velvoite ehdotetaan sisällytettäväksi 28 a §:n 
johdantolauseeseen. Ehdotettu suunnitteluvel
voite koskisi - samaan tapaan kuin edellä on 
esitetty nostotöiden osalta - ensisijassa työnan
tajaa, mutta myös muita työturvallisuuslain mu
kaisessa turvallisuusvastuussa olevia henkilöitä 
heidän asemaansa tai tehtäviinsä liittyen. Sään
nöksen perusteella ei edellytetä kaikissa tapauk
sissa erillisten suunnitteluasiakirjojen tai suunnit
teluselitysten laatimista. Puutteellinen suunnitte
lu, joka ilmenee jälkikäteen sattunutta tapatur
maa tai ammattitautitapausta arvioitaessa, tulisi 
kuitenkin säännösehdotuksen nojalla huomioon 
otettavaksi harkittaessa turvallisuusvastuun koh
dentumista. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi luettelo kes
keisimmistä korjaus-, huolto- ja asennustöissä 
esiintyvistä vaaratekijöistä ja velvollisuudesta va
rautua niihin työn laajuus ja vaaratekijät huo
mioon ottaen ennakolta siten, että vaarat voidaan 
välttää. Tällaisen velvoitteen sisällyttämistä työ
turvallisuuslakiin on pidettävä tarpeellisena, kos
ka kysymyksessä olevien varotoimenpiteiden lai
minlyönneistä aiheutuu yleensä vakavia onnetto
muuksia. Säännösehdotuksen mukaan olisi en
nen työn aloittamista varmistauduttava siitä, että 
työ voidaan suorittaa voimassa olevia säännöksiä 
ja määräyksiä noudattaen ja että työ siinä laajuu
dessa kuin varomääräykset kullakin työpaikalla 
tätä edellyttävät on hyväksytty suoritettavaksi. 
Työluvan olemassaoloon on kiinnitettävä huo
miota juuri niissä tapauksissa, joissa korjaus- ja 
huoltotyö joudutaan suorittamaan sovittamalla se 
yhteen varsinaisen tuotantotoiminnan kanssa. 
Edelleen ehdotetaan säädettäväksi, että ennen 
työn aloittamista olisi huolehdittava siitä, että 
työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelli
set mittaukset esimerkiksi räjähdysvaaran arvioi
miseksi on suoritettu. Tarpeellisia varmistustoi
menpiteitä edellytettäisiin myös sähkön, nesteen 
taikka kaasun taikka paineen aiheuttaman vaaran 
sekä säiliö- ja vastaavissa töissä esiintyvien vaara
tekijöiden selvittämiseksi ja poistamiseksi. 

Myös nostolaitteiden varmistaminen taakan 
putoamisen estämiseksi taakan alla työskenneltä
essä samoin kuin siitä huolehtiminen, että korjat
tavien koneiden ja laitteiden käyntiinpanolaitteet 
on lukittu korjaustyön ajaksi, ehdotetaan sisälly
tettäväksi tähän varotoimenpiteiden luetteloon. 
Työ- ja suojavälineiden samoin kuin käytettävien 
telineiden ja tikkaiden kunto olisi ehdotuksen 
perusteella varmistettava ennen työn aloittamis
ta. 

28 b §. Jos korjaus-, huolto- ja asennustöistä 
otetaan lakiin erityiset säännökset, soveltuu voi
massa olevan työturvallisuuslain 32 § :n mukai
nen velvoite parhaiten sisällytettäväksi tähän asia
yhteyteen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että nykyi
nen 32 § kumottaisiin ja sen sijaan otettaisiin 
uusi pääasiassa samansisältöinen 28 b §. Ehdote
tut tarkistukset aiheutuvat lähinnä siitä, että 
erityyppiset säätö- ja häiriönpoistotoimenpiteet 
sisältävät varsinaisiin korjaus- ja huoltotehtäviin 
verrattavia vaaratekijöitä. Erityisesti häiriötilan
teissa aiheutuu paljon tapaturmia sen johdosta, 
että niihin on varauduttu puutteellisesti. 

29 §. Koneiden ja laitteiden häiriötilanteissa ei 
läheskään aina hallita tai käytetä turvallisia me
nettelytapoja. Eräänä syynä tähän on se, että 
suojalaiteratkaisuja tai turvallista käyttämistä oh
jaavia merkintöjä tehtäessä ei riittävästi kiinnitetä 
huomiota häiriö- ja katkostilanteisiin. Tämän 
vuoksi ehdotetaan pykälään lisättäväksi uusi 2 
momentti, jossa velvoitettaisiin ottamaan säätä-, 
puhdistus-, korjaus- ja häiriötilanteet huomioon 
suojalaitteiden ja merkintöjen tarvetta harkittaes
sa. 

31 §. Automaattisesti toimivien koneiden ja 
laitteiden yleistyessä on käynyt ilmi, että niihin 
liittyy monia uudentyyppisiä vaaratekijöitä, joi
hin ei voimassa olevassa työturvallisuuslaissa ole 
kiinnitetty huomiota. Eräs vaaratekijä aiheutuu 
siitä, että mikroelektroniikkaan perustuvien oh
jausjärjestelmien vikaantuminen ei aina ole ha
vaittavissa ennalta. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että voimassa ole
van työturvallisuuslain 31 §:ään lisättäisiin uusi 3 
momentti, joka edellyttäisi automaattisesti toimi
vien koneiden ja laitteiden ohjausjärjestelmien 
varmistamista mahdollisuuksien mukaan siten, 
ettei niiden vikaantuminen tai energiatilan muu
tos aiheuta vaaraa tai tee suojaustoimintoja te
hottomaksi. Säännösehdotus ei merkitsisi työtur
vallisuuslain nykyisestä vaatimustasosta poikkea
mista, koska lain yleisten säännösten perusteella 
olisi edellytettävä suojaustoiminnoilta riittävää 
varmuutta. Täsmentävää säännöstä on kuitenkin 
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pidetty tarpeellisena lain ennalta estävän merki
tyksen lisäämiseksi. 

32 §. Automaatiotekniikan yleistyminen ai
heuttaa vaaratilanteita paitsi edellä 31 §: n 3 
momentin perustelujen yhteydessä todetuista 
syistä myös sen vuoksi, että ohjelmoinnin varassa 
työtä suorinavilla laitteilla on usein suuri liikeala, 
joka tietyn työn tekemistä varten on vain osittain 
käytössä. Koska ohjelmavirhe tai laitteen vikaan
tuminen voi aiheuttaa laitteen osan voimakkaan 
liikkeen koko mahdollisella ulottuvuusalueella ja 
johtaa tapaturman syntymiseen, ehdotetaan työ
turvallisuuslakia täydennettäväksi tätä vaarareki
jää koskevalla säännöksellä. Uudeksi 32 § :äksi 
otettavan säännösehdotuksen mukaan olisi pää
syä automaattisesti toimivien koneiden vaara-alu
eelle sopivalla tavalla rajoitettava. 

3 3 a §. Kemiallisten aineiden aiheuttamien 
tapaturmavaarojen ja terveyshaittojen vähentämi
seksi ehdotetaan, että työturvallisuuslakiin sisäl
lytettäisiin säännös näiden aineiden säilytyksestä 
ja varastoinnista työpaikalla. Säännösehdotuk
seen sisältyvä merkintävaatimus ei sanamuotonsa 
mukaisesti koskisi tuotantolaitteistoissa ja proses
seissa käytössä olevia vaarallisia aineita. Ehdotus 
ei myöskään vaikuta siihen, mitä erikseen on 
säädetty vaarallisten aineiden merkinnästä, käy
töstä ja kuljetuksesta. Kysymyksessä olisi toissijai
nen säännös, joka tulisi sovellettavaksi, jollei 
käsittelystä, merkinnästä tai varastoinnista ole 
muuta määrätty. Säännösehdotuksen mukaan 
vaaralliset jäteaineet olisi säilytettävä tarkoituk
seen sopivissa luotettavissa astioissa tai säiliöissä. 
Astioihin tai säiliöihin olisi lisäksi selvästi merkit
tävä, mitä ainetta niissä säilytetään. 

Uuteen pykälään ehdotetaan lisäksi sisällytettä
väksi myös jäteaineiden asianmukaista käsittelyä 
ja säilytystä koskeva velvoite. Säännösehdotukses
sa vaarallisella jäteaineella tarkoitetaan kaikkia 
sellaisia kiinteitä tai nestemäisiä aineita, jotka 
hengitysilmaan haihtuessaan taikka ihokosketuk
sen välityksellä voivat aiheuttaa vaaraa terveydel
le. Myös herkästi syttyvät tai räjähtävät aineet on 
katsottava pykäläehdotuksessa tarkoitettuihin ai
neisiin kuuluviksi. Säännösehdotuksella ei puu
tuttaisi ongelmajätteiden hävittämiseen siltä osin 
kuin siitä on säädetty erikseen (jätehuoltolaki 
673/78). Työpaikaksi olisi säännösehdotusta so
vellettaessa katsottava myös ajoneuvo, jolla vaa
rallista jätettä kuljetetaan. 

34 §. Työntekijöille annettavaa opetusta ja 
ohjausta koskevaan työturvallisuuslain 34 § :ään 
ehdotetaan lisättäväksi täydentävä luettelo niistä 
keskeisimmistä opetus- ja opastustehtävistä, joita 

tämän velvoitteen piiriin on katsottava kuuluvan. 
Kuten edellä yleisperustelujen yhteydessä on esi
tetty, on opetuksen ja ohjauksen riittävyydellä 
tärkeä merkitys paitsi välittömien tapaturmavaa
rojen torjumiseksi myös työstä aiheutuvan henki
sen rasituksen vähentämiseksi. Työntekijälle an
nettavan opetuksen keskeisenä osana on pidettä
vä työntekijän tutustuttamista työpaikan työnte
kijöihin sekä esimies- ja johtotehtävissä oleviin 
samoin kuin työtiloihin ja eri toimintayksiköihin. 
Tämän ohella, mutta opetusjärjestyksen kannalta 
vasta seuraavana, on yhtä keskeisellä sijalla työn 
asianmukaista suorittamista samoin kuin työhön 
liittyviä vaaroja koskevan opetuksen antaminen. 

Säännösehdotuksen mukaan olisi opetusta an
nettava sekä varsinaisissa työtehtävissä noudatet
tavista menettelytavoista ja koneiden ja laitteiden 
toimintaperiaatteista samoin kuin noudatettavina 
olevista turvallisuus- ja varomääräyksistä. Erityistä 
merkitystä turvallisuudelle ja työstä aiheutuvan 
henkisen rasituksen vähentämiselle on katsottava 
olevan myös sillä, että työntekijä hallitsee riittä
vän hyvin tuotantotoimintaan liittyvät eri tilan
teet kuten aloitus-, !opetus- ja koneiden puhdis
tus-, säätö-, huolto-, korjaus- sekä häiriötilan
teet. Säännösehdotuksen mukaan näissä tilanteis
sa noudatettavista menettelytavoista olisi aina 
annettava työntekijälle riittävästi koulutusta. 

Uusia koneita ja laitteita käyttöön otettaessa 
tarpeellinen koulutus olisi pyrittävä antamaan 
hyvissä ajoin ennen varsinaisen tuotantotoimin
nan aloittamista siten, että opastus voidaan suo
rittaa kiireettä ja ilman pelkoa tuotantotoimin
nalle aiheutuvista häiriöistä. Riittävällä ennakko
opetuksella voidaan myös merkittävästi vähentää 
näissä tilanteissa esiintyvää muutosvastarintaa, 
joka aiheuttaa kielteisiä asenteita ja välillisesti 
heikentää työturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Myös 
tältä osin ehdotetaan nykyistä opetus- ja ohjaus
vei vollisu u tta täsmennettä väksi. 

40 §. Työturvallisuuslain 40 §:n mukaan ko
neen, laitteen tai teknisen välineen maahantuoja, 
valmistaja tai muu luovuttaja on velvollinen 
huolehtimaan siitä, että luovutenavat koneet ja 
laitteet on varustettu tarpeellisin suojalaittein ja 
että niiden mukana annetaan ohjeet käyttöä ja 
huoltoa varten. Kuten aikaisemmin eri yhteyksis
sä on todettu, näytetään koneiden käyttö usein 
ymmärrettävin varsin ahtaasti, esimerkiksi juuri 
niin, ettei käytön yhteydessä mahdollisten häiri
öiden tai katkostilanteiden varalle ole asianmu
kaisia suojalaitteita tai että käyttöohjeista puuttu
vat tiedot näissä tilanteissa sovellettavista menet
telytavoista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
40 §:ää täsmennettäisiin uudella 2 momentilla, 
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jonka mukaan asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeissa 
tulee olla tarvittaessa ohjeet myös koneen tai 
laitteen puhdistuksesta, tavanomaisista korjauk
sista ja säädöistä sekä toiminnasta tavanomaisissa 
häiriötilanteissa. 

40 a §. Kuten yleisperustelujen yhteydessä on 
esitetty, eräissä tapauksissa on aiheutunut vaara
tilanteita ja tapaturmia siitä syystä, ettei työpai
kalla ole tietoa niistä vaarallisista aineista, jotka 
on suljettu koneen tai laitteen rakenteelliseksi 
osaksi. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden sulje
tuissa jäähdytysjärjestelmissä käytetään usein eri
koisöljyä, joka koneen tai laitteen vaurioituessa 
tai konetta purettaessa edellyttäisi tietoa käytetys
tä aineesta ja noudatettavista varotoimenpiteistä. 
Tämän vuoksi ehdotetaan uudessa 3 momentissa 
säädettäväksi, että milloin koneeseen tai laittee
seen pysyvästi kuuluvana osana sisältyy terveydel
le vaarallista ainetta, olisi sopivalla tavalla liitet
tävä merkintä, joka sisältää tiedot kyseessä olevas
ta aineesta ja sen aiheuttamista vaaroista. Tällai
sen koneen tai laitteen mukana olisi lisäksi toimi
tettava ainetta koskevat käyttö- ja turvallisuusoh
jeet. 

40 b §. Työsuojelun vaatimusten huomioon 
ottaminen on taloudellisinta ja tarkoituksenmu
kaisinta silloin, kun työoloihin vaikuttavat ratkai
sut ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Työturvalli
suuslain 40 §:ssä tämä näkökohta on otettu 
huomioon muun ohessa edellyttämällä, että ko
neiden, laitteiden tai muiden teknillisten välinei
den maahantuoja huolehtii siitä, että tällainen 
teknillinen väline, kun sitä työssä käytetään, ei 
aiheuta tapaturman tai terveyden menettämisen 
vaaraa. 

Koneiden ja laitteiden valmistus muodostaa 
kuitenkin vain erään osan työympäristöolosuhtei
ta muovaavasta toiminnasta. Rakennussuunnitte
lu sekä tuotantolaitteistojen ja -menetelmien 
suunnittelu vaikuttaa monessa tapauksessa vielä 
kone- ja laitesuunnitteluakio enemmän työtur
vallisuuteen. Teknologian kehitys on lisäksi joh
tamassa siihen, että suunnittelu yhä enemmän 
eriytyy varsinaisesta tuotantotoiminnasta ja siirtyy 
asianomaisen alan erityisasiantuntijoiden hoidet
tavaksi. 

Esitetyistä syistä on tärkeätä, että myös sellai
sessa työympäristön tilaan vaikuttavassa suunnit
telussa, joka tapahtuu erillään varsinaisesta tuo
tantotoiminnasta ja yrityksen sisäisestä kehittä
mistyöstä, otetaan riittävästi huomioon työsuoje
lunäkökohdat ja -vaatimukset. Suunnitteluvai
heessa on kuitenkin usein vain rajoitetusti selvillä 
se työympäristökokonaisuus, josta ratkaisun työ-

suojelullinen taso tulee riippumaan. Ehdotettua 
säännöstä suunnittelijan vastuusta on rajattu si
ten, ettei suunnittelijaan säännöksen perusteella 
voida kohdistaa kohtuuttomia vaatimuksia. Niis
sä rajoissa, joissa suunnittelijalla kuitenkin on 
ollut tiedossa suunnittelun kohteen käyttötavat ja 
-alueet ja näistä johtuvat työturvallisuusvaati
mukset, olisi ehdotuksen 40 b §:n mukaisesti 
voitava edellyttää, että ne on suunnittelussa otet
tu huomioon. Ellei näin ole tapahtunut, olisi 
suunnittelija ehdotuksen mukaan saatavissa myös 
työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitettuun rikosoi
keudelliseen vastuuseen. Tämä edellyttää myös 
työturvallisuuslain 6 §:n muuttamista siten, että 
suunnittelija sisällytetään säännöksessä mainittu
jen henkilöiden luetteloon. Säännösehdotus kos
kisi sanamuotonsa mukaan vain korvausta vas
taan tapahtuvaa suunnittelua tai konsulttitoimin
taa. Näin ollen se ei tulisi sovellettavaksi yrityk
sen omana työnä tapahtuvaan suunnitteluun, 
jota kuitenkin koskisi ehdotettu uusi suunnitte
lua koskeva säännöstö lain 9 a, 9 b, 27 a ja 
28 a §:ssä. 

49 §. Työturvallisuuslain rangaistussäännökset 
ehdotetaan jaettavaksi 49 ja 49 a §:ään sen 
mukaan, keneen rangaistusuhka kussakin ta
pauksessa kohdistuu. Lakiehdotuksen 49 §:ään 
sisältyisi työnantajaa sekä lain 4-6 §:ssä tarkoi
tettuja henkilöitä koskevat rangaistussäännökset. 
Rangaistavaan laiminlyöntiin voisi 6 §:n ehdote
tun uuden sanamuodon mukaisesti syyllistyä 
myös suunnittelija. 

Työnantajan edustajaan kohdistuvaa rangais
tusvastuuta ehdotetaan rajoitettavaksi tapauksiin, 
joissa edustajaa voidaan sekä edustajan ammatti
taitoon että hänelle annettuihin tehtäviin ja 
muihin olosuhteisiin nähden pitää rikkomukseen 
syyllisenä. Säännösehdotuksen mukaan ei esimer
kiksi olisi vastuun syntymiseksi riittävää, että 
työnantajan edustajalle on yleisesti annettu teh
täväksi huolehtia työturvallisuudesta, vaan on 
edellytettävä, että hänelle on lisäksi annettu 
oikeus ryhtyä tässä tarkoituksessa tarpeellisiin 
toimenpiteisiin ja että häneltä hänen ammattitai
toansa ja pätevyyteensä nähden voidaan näitä 
edellyttää. Tällainen täsmennys on näyttänyt tar
peelliselta, jotta rangaistusvastuu ei työturvalli
suuslain tarkoituksen vastaisesti kohdistuisi liian 
suuressa määrin henkilöihin, joilla ei ole riittäviä 
mahdollisuuksia poistaa työturvallisuuslain vas
taista tilannetta. Säännösehdotuksella ei olisi vai
kutusta työnantajan työturvallisuusvastuuseen, 
joka on muilla säännöksillä järjestetty. 
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49 a §. Yleisperusteluissa esitetyistä syistä eh
dotetaan työturvallisuuslain mukaisen rangaistus
vastuun ulottamista entistä laajemmin myös 
työntekijöihin. Työturvallisuuslain 49 a §:ään eh
dotetaan tässä tarkoituksessa otettavaksi uusi 
säännös työntekijän rangaistusvastuusta. Sään
nösehdotuksen mukaan työntekijän vastuu työ
turvallisuudesta ulottuisi kaikkiin niihin tilantei
siin, joissa työntekijöiden tehtäväksi on säädetty 
tai määrätty tietyistä, yksilöidyistä työturvalli
suustoimenpiteistä huolehtiminen lain 9 §:n 3 
momentin mukaisesti. Muun ohella tämä merkit
see sitä, että työntekijän vastuu tarpeellisten 
suojavälineiden käyttämisestä lisääntyisi. Sään
nösehdotuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole, 
että työntekijän työsuojeluvastuu ulottuisi, ellei 
työntekijän ammatillinen vastuu ja siihen sisälty
vä itsemääräämisoikeus nimenomaisesti muuta 
edellytä, työn turvallisuuden yleiseen suunnitte
luun tai tehtäviin, joista huolehtiminen lain 
velvoituksen mukaan kuuluu työnantajalle tai 
tämän edustajalle. Työntekijän vastuu ehdote
taan lisäksi rajoitettavaksi niihin tapauksiin, jois
sa menettely osoittaa selvää piittaamattomuutta 
työturvallisuudesta. 

1.2. Laki laivatyöturvallisuuslain kumoamisesta 

Työturvallisuuslain soveltamisalan laajentami
nen edellä ehdotetuin tavoin myös laivatyötä 
koskevaksi edellyttää, että laivatyöturvallisuuslaki 
kumotaan. Tässä yhteydessä laivatyötä koskevaan 
alemmanasteiseen sääntelyyn ei ehdoteta muu
toksia. Laivatyöturvallisuuslain nojalla annetut 
valtioneuvoston päätökset jäisivät voimaan siten 
kuin työturvallisuuslain 2 §: n perustelujen yhtey
dessä on esitetty. 

1.3. Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain 
muuttamisesta 

1 §. Kun työsuojeluviranomaisten päätöksiin 
kohdistuvaa muutoksenhakua koskevaa sääntelyä 
ehdotetaan 18 §:ssä muutettavaksi, on näyttänyt 
tarpeelliselta samassa yhteydessä järjestää muu
toksenhakumenettely yleisestikin samojen sään
nösten mukaisesti. Tarkoituksena on, että muu
toksenhaussa sovellettaisiin ehdotetun 18 §:n ja 
voimassa olevan lain 19 §:n säännöksiä riippu
matta siitä, minkä lain nojalla viranomainen 
kussakin tapauksessa tekee ratkaisunsa. Tähän 
yhtenäistämiseen on erityistä tarvetta sen vuoksi, 

että 18 §:ssä ehdotettu muutoksenhakulupajär
jestelmä tulisi käyttöön tasapainoisesti päätöksen 
merkitys huomioon ottaen. Jollei tällaista järjes
telyä suoritettaisi, tulisi lupajärjestely koskemaan 
ainoastaan työsuojelun valvonnasta annetussa 
laissa tarkoitettuja ratkaisuja, jotka ovat merki
tykseltään yleensä muita työsuojeluviranomaisten 
ratkaistavaksi tulevia asioita suurempia. Muutok
senhakumenettelyä koskevan maininnan ottami
nen lakiin sisältää siten sen, että muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetun lain (154/50) ja kun
nallislain (953/76) muutoksenhakua koskevat 
säännökset syrjäytyvät näiltä osin. Menettely olisi 
kuitenkin asiallisesti varsin lähellä hallintovalitus
lain sääntelyä. 

4 §. Esillä olevan lainkohdan mukaan työsuo
jelutarkastuksen tai -tutkimuksen toimittajalla on 
oikeus muun ohessa saada asettamassaan koh
tuullisessa määräajassa valvontaa varten tarpeelli
sia tietoja työnantajalta. Kun työturvallisuuslaissa 
sen 4-6 §:ässä mainituin tavoin asetetaan vel
voitteita muillekin kuin työnantajille, voidaan 
valvontalain 4 §:ssä tarkoitettua tiedoksisaantioi
keutta pitää valvonnan järjestämisen kannalta 
riittämättömänä. Vaikka esimerkiksi valmistajiin 
ja maahantuojiin kohdistuvien työsuojeluvelvoit
teiden noudattamisen seurantaa on voitu varsin 
pitkälle hoitaa vapaaehtoisuuden ja yhteistoimin
nan pohjalta, ei hallinnon hoidon kannalta voida 
pitää asianmukaisena sitä, että viranomaisvalvon
nassa joudutaan vetoamaan vaivattavien hyvän
tahtoisuuteen ja yhteistyöhaluun. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että valvontalain 4 §:n 1 momentin 
6 kohtaa muutettaisiin siten, että työsuojelua 
varten tarpeelliset tiedot tulisi suunnittelijoita 
lukuunottamatta saada kaikilta niiltä, jotka työ
turvallisuuslaissa tai muissa työsuojelua koskevis
sa säännöksissä on velvoitettu näitä noudatta
maan. 

18 §. ~.leisperustelujen yhteydessä esitettyihin 
näkökohtlln vmaten ehdotetaan, että työsuojelu
viranomaisten päätöksiä koskevat muutoksenha
kurajoitukset poistettaisiin pääosin. Tämä edel
lyttää työsuojelun valvonnasta annetun lain 18 
§:n muuttamista. Niin kuin 19 §:stä ilmenee, 
kysymyksessä on valitusmenettely, johon sovelle
taan mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin 
muutoksenhausta hallintoasioissa annettua lakia. 
Säännösehdotuksen mukaan myös kunnallisen 
työsuojeluviranomaisen tässä ominaisuudessaan 
antamista päätöksistä olisi valitettava työsuojelu
hallitukseen työsuojelun valvonnasta annetun 
lain säännösten mukaisesti. Työsuojeluhallituk
sen valitusviranomaisena antamista päätöksistä 
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voitatsun ehdotuksen mukaan valittaa korkeim
paan hallinto-oikeuteen, jos tämä myöntää vali
tusluvan. Lupa olisi ehdotuksen mukaan myön
nettävä, jos lain soveltamisen kannalta muissa 
samankaltaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeätä saada asiassa 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu. 

Työsuojeluhallituksen ensimmäisenä asteena 
ratkaisemassa asiassa haenaisiin muutosta kor
keimmalta hallinto-oikeudelta kuten nykyisin. 
Voimassa olevan lain periaatteiden mukaisesti 
tulisi työsuojelua koskevat asiat myös korkeim
massa hallinto-oikeudessa käsitellä kiireellisinä. 
Myös uhkasakon asettamista koskevaan työsuoje
luviranomaisen päätökseen voitaisiin ehdotetun 
uuden sanamuodon mukaan hakea muutosta. 
Ehdotetulla järjestelyllä ei olisi muutoksenhaku
perusteisiin ulottuvia vaikutuksia. Näin ollen 
työsuojeluhallituksen päätöksestä voitaisiin valit
taa edelleen vain laillisuusperusteella. 

2 3 a §. Käytännössä on pidetty riittämättömi
nä niitä mahdollisuuksia, joita työntekijöiden 
näkemyksillä on tulla huomioon otetuiksi työsuo
jeluviranomaisten päätöksenteossa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että käyttöön otettaisiin erityinen 
muistutusmenettely, jolla pyrittäisiin paranta
maan työntekijöiden oikeusturvaa. Menettely oli
si ehdotuksen mukaan käytettävissä niissä tilan
teissa, joissa viranomainen aivan ilmeisesti on 
jättänyt ryhtymättä lain edellyttämiin toimenpi
teisiin työoloissa esiintyvän puutteen poistami
seksi. 

Muistutus voitaisiin ehdotuksen mukaan tehdä 
vain suoritettuun tarkastukseen liittyen ja vii
meistään kuukauden kuluessa tarkastuksen suo
rittamisesta. Näillä rajoituksilla pyritään yhtäältä 
siihen, ettei muistutusmenettely muodostuisi 
hallinnollisesti liian raskaaksi. Toisaalta ei ole 
näyttänyt tarkoituksenmukaiselta edellyttää, että 
tässä yhteydessä tulisi ottaa tarkastettavaksi kysy
myksiä, joita voidaan pitää vanhentuneina, min
kä vuoksi on tarpeen rajoittaa muistutusoikeutta 
suhteellisen tiukalla määräajalla. 

Muistutuksen johdosta olisi työpaikalla suori
tettava uusi tarkastus, jonka tulos olisi muistu
tuksen ohella annettava tiedoksi työsuojeluhalli
tukselle. Tässä yhteydessä työsuojeluhallituksen 
asiana olisi ylempänä hallintoviranomaisena tar
kistaa toimenpiteiden asiallisuus ja ryhtyä tarvit
taessa toimenpiteisiin ohjauksen antamiseksi 
aiemmalle viranomaiselle. Asteellisen toimivallan 
periaatteen mukaisesti työsuojeluviranomainen 
olisi kuitenkin näissäkin tapauksissa velvollinen 

ja oikeutettu itsenäisesti päättämään menettely
tavoistaan asiassa. 

Säännösehdotuksen sanamuodosta johtuu, että 
muistutus olisi yleensä käsiteltävä ja ryhdyttävä 
sen edellyttämiin toimenpiteisiin, kun se on 
asianmukaisesti viranomaiselle jätetty. Ellei muis
tutus kuitenkaan perustu tarkastukseen tai tar
kastuksen on katsottava vielä olevan kesken, ei 
sen käsittelylle säännösehdotuksen mukaan ole 
edellytyksiä. Ehdotuksen mukaan työsuojeluvi
ranomainen saattaisi myös kokemuksensa perus
teella todeta, ettei laissa tarkoitettua syytä ilmei
sesti ole olemassa, ja hylätä tällä perusteella 
muistutuksen. Säännöksen tällaisella muotoilulla 
on haluttu vähentää muistuksen aiheetonta käyt
töä. Toisaalta muistutuksen hylkääminen tällä 
perusteella asian luonteesta johtuen edellyttää 
selvää näyttöä siitä, ettei muistutukseen ole ollut 
aihetta. 

24 §. Lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että työsuojelusäännösten rikkomuksista ei 
enää olisi tarpeen ilmoittaa viralliselle syyttäjälle, 
jos yleinen etu rikkomuksen vähäisyys ja työpai
kan työsuojelulliset olot huomioon ottaen ei 
anna aihetta ilmoituksen tekemiselle. Nykyisessä 
muodossaan ei ilmoitusvelvollisuutta koskevaa 
säännöstä ole voitu soveltaa niin ehdottomasti 
kuin lain sanamuoto näyttäisi edellyttävän. Tä
hän nähden ja kun viranomaisilla on tarvittavien 
korjausten aikaansaamiseksi käytettävissään riittä
vän tehokkaita sanktioita, ei lain nykyistä sana
muotoa voida pitää tarkoituksenmukaisena. Eh
dotetun uuden sanamuodon mukaan voitaisiin 
syyteilmoituksen tarvetta harkittaessa ottaa lisäksi 
kohtuullisessa määrin huomioon ne toimenpi
teet, joihin on ryhdytty puutteellisuuksien pois
tamiseksi. 

26 §. Työsuojelun valvonnasta annetun lain 
26 §:ssä on säädetty rangaistavaksi työsuojeluvi
ranomaisen määräysten noudattamatta jättämi
nen. Tällaisissa tapauksissa voidaan rangaistus 
kuitenkin aina tuomita myös työturvallisuuslain 
nojalla. Kun työsuojeluviranomaisilla lisäksi on 
mahdollisuus myös erityisten hallinnollisten pak
kokeinojen käyttämiseen laissa mainituin ehdoin, 
on 26 §:ssä tarkoitettua säännöstä nykyisessä 
muodossa pidettävä tarpeettomana. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että esillä oleva säännös ku
mottaisiin. 
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1.4. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 
muuttamisesta 

6 a §. Työsuojelupiirien työsuojelutoimiston 
päätöksentekoa koskevat menettelytapamallit 
ovat peräisin ajalta, jolloin työsuojeluviranomais
ten toimivaltuudet olivat huomattavasti nykyistä 
raj?itet.u~pia. Tä.llä h.etkellä ty?suojelun piiri- ja 
paikalhsviranomaiset JOUtuvat itsenäisesti ratkai
semaan kysymyksiä, jotka aikaisemmin käsiteltiin 
lopullisesti vasta lääninhallitustasolla. Työsuoje
lutoiminnan nopeus- ja joustavuusnäkökohdat 
puoltavat nykyistä käytäntöä. Samalla olisi kui
tenkin oltava verrattain hyvät takeet siitä, että 
päätöksenteko jo ensiasteessa nojaisi perusteelli
s~en ja mOI;ipuo~ise.en harkintaan. Työsuojelupii
neo työsuojelutoimiston päätökset tekee esittelys
tä piiripäällikkö tai muukin toimiston virkamies 
jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu: 
Siihen l?eriaatteell~seen, taloudelliseen ja yhteis
kunnalhseen merkitykseen nähden, joka työsuo
jelupiirin toimiston päätöksillä usein on, voidaan 
näitä päätöksentekosääntöjä pitää oikeusturvan ja 
työsuojelutoiminnan tavoitteiden kannalta riittä
mä~töminä: Tämän vuoksi ehdotetaan, että työ
suojeluhallinnosta annettuun lakiin sisällytettäi
siin uusi 6 a §, jonka mukaan ne asetuksella 
säädettävät asiat, jotka eivät olisi merkitykseltään 
vähäisiä, olisi käsiteltävä istunnossa, johon kuu
luisivat puheenjohtajana työsuojelupiirin päällik
kö ja jäseninä työneuvostosta ja työsuojelun poik
kel;lsluvista annetun lain 10 a §:ssä (26/79) tar
kmtetut poikkeuslupajaoston jäsenet. 

Lakiehdotuksen mukaan tarkemmat säännök
se~ .sii~ä, minkä tas?isia tai laatuisia ratkaisuja 
ollSl pidettävä merkitykseltään vähäistä suurem
pina, annettaisiin asetuksella. Tarkoituksena on, 
että yksityiskohtaisiin työsuojelumääräyksiin pe
rustuvat toimenpidevelvoitteet tai tavanomaisen 
työsu?jelukäytännön mukaiset ja taloudelliselta 
merkitykseltään pienet kysymykset tässä yhtey-

HE n:o 81 

dessä jäisivät piiripäällikön tai työjärjestyksellä 
määrättävän virkamiehen ratkaistaviksi. Näin voi
taisiin parhaiten turvata se, ettei asioiden käsitte
ly. is~untomenettelys.sä ruuhkautuisi ja säilyttää 
t01m10nassa tarpeell10en nopeus ja joustavuus. 

2. Tarkemmat säännökset p voi
maantulo 

Työturvallisuuslain soveltamisalan muutos 
edellyttää asetuksen antamista lain soveltamisesta 
kotona suoritettavaan sekä siihen valvonnallisesti 
verrattavaan työhön. 

Myös työsuojelun valvonnasta annettuun lakiin 
sisältyvien uusien muutoksenhakusäännösten to
teuttamiseksi ja työsuojelupiirien päätöksentekoa 
koskevien muutosten täytäntöönpanemiseksi tar
vitaan säädöstoimenpiteitä. 

Oppi-, huolto-, hoito- tai rangaistuslaitoksissa 
suontettavassa työssä on työturvallisuuslakia so
vellettu työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 
§:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 
mää~ittämässä laajuudessa. Lain 2 §:n muutok
sen Johdosta tämä asetus tulee uudistettavaksi. 
Asetuksen nojalla myönnetyt poikkeusluvat eh
dotetaan kuitenkin jätettäväksi edelleen voi
maan. Lisäksi ehdotetaan, että edellä mainittuja 
laitoksia koskeva poikkeuslupamenettely edelleen 
jätettäisiin voimaan lain 11 §: n osalta, ja että 
poikkeuslupia tarvittaessa voitaisiin hakea ja 
myöntää jo ennen lain voimaantuloa. Tarvitta
vien täytäntöönpanotoimien valmistelua ja muu
toksiin varautumista varten ehdotetaan, että uu
det säännökset tulisivat voimaan vasta 18 kuu
kauden kuluttua siitä kun ne ovat tulleet edus
kunnassa hyväksytyiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 3 § ja 28 §:n 2 

momentti, 
muutetaan 2 ja 4 §, 9 §:n 1 momentti, 28 §:n edellä oleva väliotsikko, 32 §ja 49 §:n 4 momentti 

sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 6 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1976 

annetussa laissa (789/76), uusi 2 momentti, 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, lakiin uusi 9 a, 9 b, 25 a, 26 a, 27 a, 28 aja 28 b §, 29 §:ään 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 31 §:ään uusi 3 momentti, lakiin 
uusi 33 a §, 34 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 §:ään 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 a §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 40 b ja 49 a § 
sekä uudet väliotsikot lakiin lisättyjen 9 a, 9 b, 26 a, 27 a, 28 a ja 33 a §:n edelle seuraavasti: 

1 § 

Tätä lakia sovelletaan myös: 
1) jäljempänä mainituin poikkeuksin virka- ja 

siihen verrattavissa julkisoikeudellisissa palvelus
suhteissa suoritettavaan työhön; 

2) oppilaan työharjoitteluun tai harjoitustöi
hin koulussa, laitoksessa tai opetuskursseilla; sekä 

3) työhön, jota rangaistus-, huolto- taikka nii
hin verrattavassa laitoksessa tahi sairaalassa pidet
tävä tai hoidettava henkilö suorittaa. 

Laivatyössä tämän lain 11 ja 24 §:ää noudate
taan vain soveltuvin osin. Kotitaloustyöstä työn
antajan kodissa on säädetty erikseen. 

2 § 
Asetuksella säädetään tämän lain soveltamises

ta työssä: 
1) jota puolustusvoimien palveluksessa oleva 

henkilö tai asevelvollinen puolustusvoimien mää
räyksestä tai palveluksessa suorittaa; 

2) jota työ- tai virkasuhteessa taikka siihen 
verrattavassa julkiso'ikeudellisessa palvelussuh
teessa tehdään työntekijän kotona tai siihen ver
rattavissa olosuhteissa, joissa työnantajan asiaksi 
ei voida katsoa työn järjestelyä; sekä 

3) jota tehdään työsuhteessa ja jonka tekijä 
elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja on 
hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan 
takenevassa tai etenevässä polvessa taikka on 
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hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa taikka 
jonkun tässä tarkoitetun puoliso, jollei työnanta
jalla ole tässä työssä säännöllisesti muitakin työn
tekijöitä. 

4 § 
Milloin kaksi tai useampia henkilöitä, jotka 

eivät ole 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa 
toisiinsa, tekee yhteisessä yrityksessään työtä, on 
heihin sovellettava, mitä tässä laissa säädetään 
työnantajasta, vaikkei yrityksessä työskentelekään 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja työntekijöitä. 

6 § 

Suunnittelijan velvollisuudesta noudattaa tätä 
lakia on säädetty 40 b §:ssä. 

Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet 

9 § 
Työnantajan on tarkoin otettava huomioon 

kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, 
työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon 
ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuu
della on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi 
joutumasta työssä alttiiksi tapatormille tai saa
masta työn johdosta haittaa terveydelleen. Tässä 
tarkoituksessa työympäristöä on myös jatkuvasti 
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tarkkailtava sekä ryhdyttävä asianmukaisiin toi
menpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä 
vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. 

Arvioitaessa työolosuhteista johtuvia tiedossa 
olevia vaaratekijöitä on otettava huomioon myös 
mahdollinen perimälle samoin kuin sikiölle ai
heutuva vaara. 

Työympäristön ja työn suunnittelu 

9 a § 

Suunniteltaessa työympäristön rakenteita, työ
tiloja, työmenetelmiä, tuotantomenetelmiä sekä 
työssä käytettäviä koneita ja työvälineitä on kiin
nitettävä huomiota siihen, että työ voidaan suo
rittaa turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työnte
kijän ruumiilliselle tai henkiselle terveydelle. 

Työtilaa suunniteltaessa, rakennettaessa tai 
muutettaessa on myös huolehdittava siitä, että 
työtilan tilavuus, ilmanvaihto, valaistus, meluta
so sekä muut olosuhteet tulevat vastaamaan tässä 
laissa asetettuja vaatimuksia. Erityisesti on huo
lehdittava siitä, että työpaikan sisäinen järjestely 
sekä koneiden ja laitteiden sijoittelu mahdollista
vat työn turvallisen suorittamisen. 

Tuotanto- ja työmenetelmien suunnittelun yh
teydessä on tarvittaessa selvitettävä niiden vaiku
tukset työturvallisuuteen. Eri työt ja työvaiheet 
on ajoitettava ja yhteensovitettava siten, että ne 
voidaan suorittaa turvallisesti. 

Työntek~iöiden edellytysten huomioon ottami
nen työn ja työvälineiden mitoituksessa 

9 b § 
Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät ko

neet ja laitteet on työntekijöiden ruumiilliset ja 
henkiset edellytykset huomioon ottaen pyrittävä 
mitoittamaan ja sijoittamaan siten, että ne mah
dollistavat työn tarkoituksenmukaisen suorittami
sen. 

25 a § 

Palo- tai räjähdysvaarallisissa töissä tulee erityi
sesti huolehtia siitä, että sähkölaitteista, staatti
sesta sähköstä tai muusta syystä aiheutuvasta 
kipinöinnistä johtuva vaara on mahdollisimman 
vähäinen. 

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat työt 

26 a § 
Milloin työssä käsitellään tai työpaikalla säily

tetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnet
tomuuden vaara, on työnantajan annettava työn
tekijöille tarpeelliset ohjeet vaarojen torjumisesta 
sekä menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. 
Tarvittaessa on myös järjestettävä harjoituksia, 
joilla selvitetään ohjeiden tarkoituksenmukai
suutta käytännössä. 

Nosto- ja siirtotyöt sekä työpaikan liikenne 

27 a § 
Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on 

suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja 
siirtolaitteiden tai siirrettävän tavaran liikkeiden 
työntekijöille aiheuttamat vaaratekijät voidaan 
torjua tehokkaasti. Kuljetuksia ja liikkumista 
varten on varattava riittävästi tilaa ja huolehditta
va turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisesta 
näkyvyydestä. 

Milloin tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista 
aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee 
työntekijöille järjestää tarpeelliset suojatilat ja 
varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla 
su?jalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säily
minen. 

Nostoihin, kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvien 
vaarojen vähentämiseksi on sen ohella mitä 1 ja 2 
momentissa on säädetty: 

1) huolehdittava nostolaitteita käytettäessä sii
tä, että nostolaitteet ja nostoapuvälineet ovat 
asianmukaisessa kunnossa ja nostotarkoitukseen 
sopivat; 

2) varmistettava taakan kiinnitys ja huolehdit
tava siitä, että taakka on riittävästi tuettu ja 
tasapainossa; 

3) varattava nostoon tilaa siten, että ei ole 
vaaraa taakan takertumisesta noston aikana; 

4) pyrittävä suunnittelemaan nostot siten, ettei 
taakan alla tai vaara-alueella jouduta tarpeetto
masti liikkumaan noston aikana; 

5) käytettäessä nosto- ja siirtolaitteita työsken
telyalustoina tai muuten niiden varsinaisesta 
käyttötarkoituksesta poikkeavasti kiinnitettävä 
erityistä huomiota turvallisuutta varmistaviin toi
menpiteisiin; sekä 

6) nostolaitteita käytettäessä varmistauduttava 
siitä, että ajo- ja nostoalusta on riittävän kantava 
ja tasainen niin, että vaaraa nostoajoneuvojen tai 
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nostolaitteiden kaatumisesta taikka tasapainon 
menettämisestä ei ole. 

Milloin kuljetuksen, siirron tai noston suoritta
jan näkyvyys johonkin liikesuuntaan on rajoitet
tu, tulee ajoneuvossa tai siirto- taikka nostolait
teessa olla tällaiseen suuntaan tapahtuvista liik
keistä varoittava merkinantojärjestelmä, jollei ole 
ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmis
taviin toimenpiteisiin. 

Putoamis-, kaatumis- ja hukkumisvaara 

28 § 

Korjaus-, asennus- ja huoltotyöt 

28 a § 
Korjaus-, asennus- ja huoltotöissä on työn 

laajuus ja vaaratekijät huomioon ottaen tarvitta
valla tavalla varmistauduttava siitä, että työ voi
daan tehdä turvallisesti ja että: 

1) työ voidaan suorittaa työnantajan tarvittaes
sa antamien tai sitä varten mahdollisesti annettu
jen erityismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti; 

2) työn johdosta ja valvonnasta vastuussa ole
vat työnantajan edustajat ovat tarvittaessa hyväk
syneet työn suoritettavaksi; 

3) työpaikalla on suoritettu työn turvallisen 
suorittamisen kannalta tarpeelliset järjestelyt ja 
niiden edellyttämät mittaukset; 

4) sähköjännite sekä kaasun tai nesteiden pai
ne ja virtaus on tarvittaessa katkaistu siten, ettei 
siitä voi aiheutua vaaraa; 

5) taakka on sen alla työskenneltäessä varmis
tettu siten, ettei nostolaitteen vikaantuminen 
aiheuta vaaraa; 

6) korjattavien koneiden ja laitteiden käyntiin
pano on estetty luotettavalla tavalla korjaustyön 
aikana silloin, kun työntekijä on vaaravyöhyk
keellä; 

7) käytettävät työvälineet ovat kunnossa ja 
tarkoitukseen sopivia; 

8) säiliöitä tai umpinaisia tiloja huollettaessa 
tai tarkastettaessa on huolehdittu siitä, ettei ha
pen puutteesta tai vaarallisista aineista aiheudu 
vaaraa; 

9) käytetään asianmukaisia suojavälineitä ja 
-vaatetusta; 

10) työssä käytettävien telineiden, työskentely
tasojen ja tikkaiden vakavuudesta sekä kantavuu
desta on riittävästi huolehdittu; sekä että 

11) tarpeeton pääsy vaara-alueelle on estetty. 

28 b § 
Koneiden ja laitteiden säätö, huolto ja korjaus 

sekä toimintahäiriöiden poistaminen tulee suorit
taa niitä koskevia ohjeita noudattaen ja tarvitta
essa ainoastaan koneen seisoessa. Koneen käyn
nissä ollessa näitä toimenpiteitä saa suorittaa vain 
siihen opastettu tai erityisesti perehtynyt henkilö, 
jonka tulee käyttää tarkoitukseen sopivia välinei
tä ja suojalaitteita. 

Koneet ja laitteet 

29 § 

Suojalaitteiden ja merkintöjen tarvetta ja laa
tua arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös ko
neiden ja laitteiden säädöstä, puhdistuksesta ja 
korjauksesta sekä häiriönpoistosta mahdollisesti 
aiheutuva tapaturman vaara tai terveyshaitta. 

31 § 

Koneiden ja laitteiden ohjausjärjestelmät on 
mahdollisuuksien mukaan siten varmistettava, 
ettei ohjausjärjestelmän vikaantuminen tai ener
giatilan muutos aiheuta vaaraa. 

32 § 
Milloin koneiden ja laitteiden automaattiset 

toiminnot tai häiriöt näissä toiminnoissa voivat 
aiheuttaa tapaturman tai terveyden menettämi
sen vaaraa, on tarpeetonta pääsyä vaara-alueelle 
rajoitettava sopivalla tavalla. 

Vaarallisten aineiden säzlytys 

33 a § 
Tässä laissa tarkoitetut vaaralliset aineet on 

säilytettävä tarkoitukseen sopivissa, luotettavissa 
säiliöissä tai astioissa, joissa on oltava näkyvä ja 
pysyvä merkintä niiden sisällöstä. Vaaralliset jäte
aineet on varastaitava ja niitä on käsiteltävä siten, 
etteivät ne aiheuta työntekijöille tai muille työ
paikalla oleville henkilöille tapaturman tai ter
veyden menettämisen vaaraa. Ongelmajätteiden 
käsittelystä ja vaarattomaksi tekemisestä on sää
detty jätehuoltolaissa (673/78). 
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Opetus ja ohjeet 

34 § 

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa 
työnantajan on huolehdittava siitä, että työnteki
jä tarpeellisella tavalla ja tarpeellisessa laajuudes
sa perehdytetään: 

1) työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorit
tamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin ter
veysvaaroihin; 

2) uusien koneiden ja laitteiden toimintata
paan ja niistä johtuviin menetelmiin; 

3) menettelytapoihin, joita on noudatettava 
tuotantotoiminnan aloitus- ja lopetustilanteissa, 
koneiden puhdistus-, säätö-, huolto- ja korjausti
lanteissa sekä tuotantotoiminnan tavanomaisissa 
häiriötilanteissa samoin kuin koneiden ja laittei
den vioittuessa; sekä 

4) työssä käytettävien koneiden ja laitteiden 
turvallisuusmääräyksiin samoin kuin työsuojelua 
koskevien säännösten mukaan työpaikalla nouda
tettavina oleviin menettelytapoihin ja varomää
räyksiin. 

Eräiden muiden kuin työnantajien velvollisuudet 

40 § 

Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeissa tulee olla 
tarvittaessa ohjeet myös puhdistuksesta, tavan
omaisista korjauksista ja säädöistä sekä toimin
nasta tavanomaisissa häiriötilanteissa. Nämä työt 
on otettava huomioon myös suojalaitteiden tar
vetta harkittaessa. 

40 a § 

Milloin koneeseen tai laitteeseen pysyvästi 
kuuluvana osana sisältyy terveydelle vaarallista 
ainetta, tulee siihen liittää aineen nimi ja tar
peellinen merkintä sen vaarallisuudesta. Koneen 
tai laitteen mukana tulee toimittaa kyseistä ainet
ta koskevat asianmukaiset käyttö- ja turvalli
suusohjeet. 

40 b § 
Sen, joka korvausta vastaan luovuttaa työhuo

netta, tuotantotilaa, työmenetelmää tai työssä 
käytettävää konetta tai laitetta koskevan suunni
telman, on toimeksiautonsa puitteissa huolehdit
tava siitä, että suunnitelmassa on otettu huo
mioon työsuojelua koskevat säännökset ja mää
räykset. 

49 § 

Jos työnantajan tai 5 taikka 6 §:ssä mainitun 
henkilön edustaja, huomioon ottaen edustajan 
pätevyys, toimivalta, annetut tehtävät ja muut 
olosuhteet, on syyllistynyt rikkomukseen, eikä 
sitä samalla voida lukea sen syyksi, jota hän 
edustaa, on ainoastaan edustajaa rangaistava rik
komuksesta. 

49 a § 
Jos työntekijä tahallaan tai törkeästä huolimat

tomuudesta laiminlyö työntekijöiden huolehdit
taviksi säädettyjä tai erikseen määrättyjä työtur
vallisuustoimenpiteitä, on hänet tuomittava työ
suojelusäännösten n"kkomisesta sakkoon, jollei 
tekoa muualla laissa ole säädetty rangaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. 

Lain 11 §: n säännöksistä voi asianomaisen 
työsuojelupiirin työsuojelutoimisto myöntää 1 
§:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
kouluja ja laitoksia koskevia poikkeuksia sano
tuissa kohdissa tarkoitetun työn osalta määräajak
si tai toistaiseksi, edellyttäen, että työn turvalli
suudesta ja terveellisyydestä on muilla keinoin 
huolehdittu. 

Luvat, jotka on myönnetty työturvallisuuslain 
soveltamisesta lain 2 § :ssä tarkoitettuun työhön 
annetun asetuksen (45/59) nojalla, ovat tämän 
lain estämättä voimassa niin kuin niissä on mää
rätty. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut työ
turvallisuuslain täytäntöönpanomääräykset eivät 
koske laivatyötä, jollei toisin erikseen säädetä tai 
määrätä. 
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2. 
Laki 

laivatyöturvallisuuslain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 

1967 annettu laivatyöturvallisuuslaki (345 1 67) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 

3. 

päivänä 

Laivatyöturvallisuuslain nojalla annetut maa
räykset ovat voimassa kunnes niistä toisin määrä
tään. 

Laki 
työsuojelun valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131173) 26 §, 
muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentin 6 kohta, 18 § ja 24 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti: 

1 § 
Tässä laissa säädetään työsuojelua koskevien 

säännösten ja määräysten valvonnasta, sikäli kuin 
se on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväk
si, sekä muutoksenhausta työsuojeluviranomais
ten päätöksiin. Työsuojeluhallinnosta ja työsuoje
luviranomaisten muista tehtävistä on säädetty 
erikseen. 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus työsuoje
lua koskevien tarkastusten toimittamiseen työpai
koilla ja oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita 
työsuojelua koskevien tutkimuksien suorittami
seen tarkastuksensa alaisilla työpaikoilla. Työsuo
jelua koskevan tarkastuksen toimittajasta käyte
tään tässä laissa nimitystä tarkastuksen toimittaja 
ja tässä momentissa tarkoitetusta asiantuntijasta 
nimitystä tutkimuksen toimittaja. 

4 § 
Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on 

oikeus: 

6) saada asettamassaan kohtuullisessa määrä
ajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnan
tajalta ja työturvallisuuslain 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuilta henkilöiitä sekä suullisesti että kir
i allisesti. 

18 § 
Työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tai ter

veyslautakunnan työsuojeluviranomaisena anta
maan päätökseen voidaan hakea muutosta valit
tamalla työsuojeluhallitukseen. Työsuojeluhalli
tuksen valitusviranomaisena antamaan päätök
seen saa hakea valittamalla muutosta korkeim
malta hallinto-oikeudelta se, joka katsoo päätök
sen Ioukkaavan oikeuttaan, jos korkein hallinto
oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan 
myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kan
nalta muissa samankaltaisissa tapauksissa tai oi
keuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä 
saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden rat
kaistavaksi. 

Työsuojeluhallituksen ensimmäisenä asteena 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta valitta
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen se, joka 
katsoo päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan. 

Valitusasia on työsuojeluhallituksessa ja kor
keimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireel
lisesti. 

23 a § 
Milloin työntekijä, jota asia koskee, tai asian

omainen työsuojeluvaltuutettu tekee kuukauden 
kuluessa tarkastuksen suorittamisesta työsuojelu-
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viranomaiselle kirjallisen muistutuksen siitä, ettei 
tämä ole ryhtynyt 15 tai 16 §:ssä tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, vaikka niihin on olemassa laissa 
tarkoitettu syy, on työpaikalla muistutuksen joh
dosta viipymättä suoritettava uusi tarkastus. Tar
kastuksen tuloksesta on muistutuksen ohella an
nettava tieto työsuojeluhallitukselle. 

24 § 
Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että 

työsuojelua koskevia säännöksiä on rikottu, työ
suojeluviranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus 

4. 

viralliselle syyttäjälle. Ilmoitus voidaan kuitenkin 
jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen 
vähäisyys ja työpaikan työsuojeluolot huomioon 
ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 
annettuun lakiin (574/72) uusi näin kuuluva 6 a §: 

6 a § 
Työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle kuuluva 

asia, joka ei, sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään, ole merkitykseltään vähäinen, on käsiteltä
vä istunnossa, johon kuuluvat puheenjohtajana 
työsuojelupiirin päällikkö ja jäseninä työneuvos
tosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 
10 a §:ssä tarkoitetun poikkeuslupajaoston jäse
net. 

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985 

Tarkemmat säännökset istuntomenettelystä ja 
siinä käsiteltävistä asioista annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

1. 
Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 3 § ja 28 §:n 2 

momentti, 
muutetaan 2 ja 4 §, 9 §:n 1 momentti, 28 §:n edellä oleva väliotsikko, 32 §ja 49 §:n 4 momentti 

sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 6 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1976 

annetussa laissa (789/76), uusi 2 momentti, 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, lakiin uusi 9 a, 9 b, 25 a, 26 a, 27 a, 28 aja 28 b §, 29 §:ään 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 31 §:ään uusi 3 momentti, lakiin 
uusi 33 a §, 34 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 §:ään 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 a §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 40 b ja 49 a § 
sekä uudet väliotsikot lakiin lisättyjen 9 a, 9 b, 26 a, 27 a, 28 a ja 33 a §:n edelle seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Tätä lakia sovelletaan, siten kuin asetuksella 

säädetään, myös: 
1) virkasuhteen perusteella suoritettavaan työ

hön; 
2) työhön, jota oppilas koulussa, laitoksessa tai 

opetuskurseilla opiskellessaan suorittaa, jos tähän 
työhön liittyy olennainen tapaturman tai sairas
tumisen vaara; 

3) työhön, jota asevelvollinen puolustusvoi
main määräyksestä suorittaa; sekä 

4) työhön, jota rangaistus-, ojennus- tai huol
tolaitoksessa taikka sairaalassa tai niihin verratta
vassa muussa laitoksessa pidettävä tai hoidettava 
henkilö suorittaa. 

Ehdotus 

1 § 

Tätä lakia sovelletaan myös: 
1) jäljempänä mainituin poikkeuksin virka- ja 

siihen verrattavissa julkisoikeudellisissa palvelus
suhteissa suoritettavaan työhön; 

2) oppilaan työharjoitteluun tai harjoitustöi
hin koulussa, laitoksessa tai opetuskurssezlla; sekä 

3) työhön, jota rangaistus-, huolto- taikka nii
hin verrattavassa laitoksessa tahi sairaalassa pidet
tävä tai hoidettava henkzlö suorittaa. 

Laivatyössä tämän lain 11 ja 24 §:ää noudate
taan vain soveltuvin osin. Kotitaloustyöstä työn
antajan kodissa on säädetty erikseen. 

2 § 
Asetuksella säädetään tämän lain soveltamises

ta työssä: 
1) jota puolustusvoimien palveluksessa oleva 

henkzlö tai asevelvollinen puolustusvoimien mää
räyksestä tai palveluksessa suorittaa; 

2) jota työ- tai virkasuhteessa taikka siihen 
verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuh
teessa tehdään työntekzj'än kotona tai siihen ver
rattavissa olosuhteissa, joissa työnantajan asiaksi 
ei voida katsoa työn järjestelyä; sekä 

3) jota tehdään työsuhteessa ja jonka tekzj'ä 
elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja on 
hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan 
takenevassa tai etenevässä polvessa taikka on 
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Voimassa oleva laki 

3 §. 
Tätä lakia ei sovelleta: 
1) työhön, jonka suorittaja elää' vakinaisesti 

työnantajan taloudessa ja on hå'ne//e tai hänen 
aviopuoliso/teen sukua suoraan takenevassa tai 
etenevässä polvessa tahi on hänen ottolapsensa 
tai ottovanhempansa tahi jonkun tässä tarkoite
tun puoliso, ellei työnantaja/ta ole tässä työssä 
säännöllisesti muitakin työntekijöitä; 

2) työhön, jota työntekzjä tekee kotonaan tai 
muutoin sellaisissa olosuhteissa, ettei voida kat
soa työnantajan asiaksi valvoa sen järjestelyä, 
kuitenkin niin, että tällaiseenkin työhön on so
vellettava 39 §:n så'ännöksiä; 

3) kotitaloustyöhön työnantajan kodissa; eikä 
4) /aivatyöhön, ellei se ole 5 §:ssä tarkoitettua 

työtä. 

4 §. 
Milloin kaksi tai useampi henkilö, jotka eivät 

ole 3 § :n 1 kohdassa tarkoitetussa suhteessa 
toisiinsa, suorittaa yhteisessä yrityksessään työtä, 
on heihin sovellettava, mitä tässä laissa työnanta
jasta säädetään, vaikkei yrityksessä työskentele
kään 1 §:ssä tarkoitettuja työntekijöitä. 

Ehdotus 

hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa taikka 
jonkun tässä tarkoitetun puoliso, jollei työnanta
ja/ta ole tässä työssä säännöllisesti muitakin työn
tekzjöitä. 

(Kumotaan) 
3 § 

4 § 
Milloin kaksi tai useampia henkilöitä, jotka 

eivät ole 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa 
toisiinsa, tekee yhteisessä yrityksessään työtä, on 
heihin sovellettava, mitä tässä laissa säädetään 
työnantajasta, vaikkei yrityksessä työskentelekään 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja työntekijöitä. 

6 § 

Suunnittelijan velvollisuudesta noudattaa tätä 
lakia on säädetty 40 b §:ssä. 

Työnantajan ja työntekzjii'n yleiset velvollisuudet 

9 §. 
Työnantajan on tarkoin otettava varteen kaik

ki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työnteki
jän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hä
nen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella 
on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutu
masta työssä alttiiksi tapatuemille tai saamasta 
työn johdosta haittaa terveydelleen. 

9 § 
Työnantajan on tarkoin otettava huomioon 

kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, 
työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon 
ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuu
della on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi 
joutumasta työssä alttiiksi tapatuemille tai saa
masta työn johdosta haittaa terveydelleen. Tässä 
tarkoituksessa työympäristöä on myös jatkuvasti 
tarkkai/tava sekä ryhdyttävä asianmukaiszi'n toi
menpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä 
vaaratdanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. 
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Ehdotus 

Arvioitaessa työolosuhteista johtuvia tiedossa 
olevia vaaratekzjöitä on otettava huomioon myös 
mahdollinen perimälle samoin kuin sikiölle ai
heutuva vaara. 

Työympäristön ja työn suunnittelu 

9 a § 
Suunniteltaessa työympäristön rakenteita, työ

tt/oja, työmenetelmiä, tuotantomenetelmiä sekä 
työssä käytettäviä koneita ja työvälineitä on kiin
nitettävä huomiota siihen, että työ voidaan suo
rittaa turvallisesti ja azheuttamatta haittaa työnte
kijän ruumizlliselle tai henkiselle terveydelle. 

Työtzlaa suunniteltaessa, rakennettaessa tai 
muutettaessa on myös huolehdittava siitä, että 
työtzlan tzlavuus, ilmanvaihto, valaistus, meluta
so sekä muut olosuhteet tulevat vastaamaan tässä 
laissa asetettuja vaatimuksia. En"tyisesti on huo
lehdittava siitä, että työpazkan sisäinen järjestely 
sekä koneiden ja laitteiden sijoittelu mahdollista
vat työn turvallisen suon"ttamisen. 

Tuotanto- ja työmenetelmien suunnittelun yh
teydessä on tarvittaessa selvitettävä niiden vaiku
tukset työturvallisuuteen. Eri työt ja työvaiheet 
on ajoitettava ja yhteensovitettava siten, että ne 
voidaan suorittaa turvallisesti. 

Työntekijöiden edellytysten huo
mzoon ottaminen työn ja työväli

neiden mitoituksessa 

9 b § 
Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät ko

neet ja laitteet on työntekijöiden ruumiilliset ja 
henkiset edellytykset huomioon ottaen pyn"ttävä 
mitoittamaan ja sijoittamaan siten, että ne mah
dollistavat työn tarkoituksenmukaisen suon"ttami
sen. 

25 a § 
Palo- tai räjähdysvaarallisissa töissä tulee en.tyi

sesti huolehtia siitä, että sähkölaitteista, staatti
sesta sähköstä tai muusta syystä aiheutuvasta 
kipinöinnistä johtuva vaara on mahdollisimman 
vähäinen. 
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Ehdotus 

Suuronnettomuuden vaaraa aiheut
tavat työt 

26 a § 
Mtlloin työssä käsitellään tai työpaikalla sätly

tetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnet
tomuuden vaara, on työnantajan annettava työn
tekijöille tarpeelliset ohjeet vaarojen torjumisesta 
sekä menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. 
Tarvittaessa on myös järjestettävä harjoituksia, 
jotlla selvitetään ohjeiden tarkoituksenmukai
suutta käytännössä. 

Nosto- 1a siirtotyöt sekä työpaikan 
liikenne 

27 a § 
Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on 

suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja 
siirtolaitteiden tai siirrettävän tavaran liikkeiden 
työntekijötlle aiheuttamat vaaratekijät voidaan 
torjua tehokkaasti. Kuljetuksia ja liikkumista 
varten on varattava riittävästi tilaa ja huolehditta
va turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisesta 
näkyvyydestä. 

Mtlloin tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista 
atheutuvaa vaaraa ei muutoin voida vålttåä', tulee 
työntektjötlle järjestää tarpeelliset suojattlat ja 
varmistaa merkinantojärjestelyzllä sekä sopivtlla 
suojalaittetlla ja -välinetllä turvallisuuden sätly
mmen. 

Nostoihin, kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvien 
vaarojen vähentämiseksi on sen ohella mitä 1 ja 2 
momentissa on säädetty: 

1) huolehdittava nostolaitteita käytettäessä sti'
tä, että nostolaitteet ja nostoapuvälineet ovat 
asianmukaisessa kunnossa ja nostotarkoitukseen 
sopivat; 

2) varmistettava taakan kiinnitys ja huolehdit
tava siitä, että taakka on riittävästi tuettu ja 
tasapainossa; 

3) varattava nostoon ttlaa siten, että' ei ole 
vaaraa taakan takertumisesta noston aikana; 

4) pyrittävä suunnittelemaan nostot siten, ettei 
taakan alla tai vaara-alueelta jouduta tarpeetto
masti liikkumaan noston aikana; 

5) käytettäessä nosto- ja siirtolaitteita työsken
telyalustoina tai muuten niiden varsinaisesta 
käyttötarkoituksesta poikkeavasti kiinnitettävä 
erityistä huomiota turvallisuutta varmistaviin toi
menpiteisiin; sekä 



1985 vp. - HE n:o 81 35 

Voimassa oleva laki 

Putoamis-, liikenne- ja hukkumisvaara. 

Ehdotus 

6) nostolaitteita käytettäessä varmistauduttava 
siitä, että ajo- ja nostoalusta on riittävän kantava 
ja tasainen niin, että vaaraa nostoajoneuvojen tai 
nostolaitteiden kaatumisesta taikka tasapainon 
menettämisestä ei ole. 

Mzlloin kuljetuksen, siirron tai noston suoritta
jan näkyvyys johonkin liikesuuntaan on rajoitet
tu, tulee ajoneuvossa tai siirto- taikka nostolait
teessa olla tällaiseen suuntaan tapahtuvista liik
keistä varoittava merkinantojärjestelmä, jollei ole 
ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmis
taviin toimenpiteisiin. 

Putoamis-, kaatumis- ;a hukkumisvaara 

28 § 

Mzlloin kuljetuslaitteet taikka kuljetettava! tai 
liikkeei/ä olevat esineet saattavat aiheuttaa vaaraa 
työntekzjozlle, on järjestettävä suojatzlat, mer
kinantojärjestelmiä tai sopivia suojalaitteita. 

(Kumotaan) 

Korjaus-, asennus- ja huoltotyöt 

28 a § 
Korjaus-, asennus- ja huoltotöissä on työn 

laajuus ja vaaratekzjat huomioon ottaen tarvitta
va/ta tavalla varmistauduttava siitä, että työ voi
daan tehdä turvallisesti ja että: 

1) työ voidaan suorittaa työnantajan tarvittaes
sa antamien tai sitä varten mahdollisesti annettu
jen erityismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti; 

2) työn johdosta ja valvonnasta vastuussa ole
vat työnantajan edustajat ovat tarvittaessa hyväk
syneet työn suoritettavaksi; 

3) työpaikalla on suoritettu työn turvallisen 
suon'ttamisen kannalta tarpeelliset ;arjestelyt ja 
niiden edellyttämät mittaukset; 

4) sähkö;annite sekä kaasun tai nesteiden pai
ne ja virtaus on tarvittaessa katkaistu siten, ettei 
siitä voi aiheutua vaaraa; 

5) taakka on sen alla työskenneltäessä varmis
tettu siten, ettei nostolaitteen vikaanluminen 
aiheuta vaaraa; 

6) korjattavien koneiden ja laitteiden käyntiin
pano on estetty Iuotettava/Ia tavalla korjaustyön 
aikana szlloin, kun työnteki;a on vaaravyöhyk
keellä; 

7) käytettävät työvälineet ovat kunnossa ja 
tarkoitukseen sopivia; 
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8) säiliöitä tai umpinaisia ttfoja huollettaessa 
tai tarkastettaessa on huolehdittu stitii, ettei ha
pen puutteesta tai vaarallisista aineista aiheudu 
vaaraa; 

9) käytetäå"n asianmukaisia suojavå"linet"tå" ja 
-vaatetusta; 

1 0) työssä käytettävien telineiden, työskentely
tasojen ja tikkaiden vakavuudesta sekä kantavuu
desta on riittävästi huolehdittu; sekä että 

11) tarpeeton pääsy vaara-alueelle on estetty. 

28 b § 
Koneiden ja laitteiden säätö, huolto ja korjaus 

sekä toimintahäiriöiden poistaminen tulee suon·t
taa niitä koskevia ohjeita noudattaen ja tarvitta
essa ainoastaan koneen seisoessa. Koneen käyn
nissä ollessa näitä toimenpiteitä saa suorittaa vain 
siihen opastettu tai en.tyisesti perehtynyt henkilö, 
jonka tulee käyttåä" tarkoitukseen sopivia välinei
tä ja suojalaitteita. 

Koneet ja laitteet 

29 § 

Suojalaitteiden ja merkintöjen tarvetta ja laa
tua arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös ko
neiden ja laitteiden säädöstä, puhdistuksesta ja 
korjauksesta sekä häin.önpoistosta mahdollisesti 
azheutuva tapaturman vaara tai terveyshaitta. 

31 § 

32 §. 
Koneiden ja voimansiirtolaitteiden voitelu, 

puhdistus ja korjaus sekä hihnojen paneminen 
hihnapyörille tai niiltä irroittaminen saadaan, 
jollei sitä muutoin voida tehdä vaarattomasti, 
suorittaa ainoastaan koneen seisoessa. Koneen 
käynnissä ollessa ei sen korjausta saa suorittaa 
muu kuin siihen erityisesti perehtynyt henkilö, 
jonka tulee käyttää tarkoitukseen sopivia välinei
tä ja suojalaitteita. 

Koneiden ja laitteiden ohjausjärjestelmät on 
mahdollisuuksien mukaan siten varmistettava, 
ettei ohjausjärjestelmän vikaantuminen tai ener
giatzlan muutos aiheuta vaaraa. 

32 § 
Milloin koneiden ja laitteiden automaattiset 

toiminnot tai häin.öt näissä toiminnoissa voivat 
azheuttaa tapaturman tai terveyden menettämi
sen vaaraa, on tarpeetonta pääsyä vaara-alueelle 
rajoitettava sopivalla tavalla. 
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Ehdotus 

Vaarallisten aineiden säilytys 

33 a § 

37 

Tässä laissa tarkoitetut vaaralliset aineet on 
säilytettävä tarkoitukseen sopivissa, luotettavissa 
sätliöissä tai astioissa, joissa on oltava näkyvä ja 
pysyvä merkintä miden sisällöstä. Vaaralliset jäte
aineet on varastaitava ja mitä on käsiteltävä siten, 
etteivät ne atheuta työntektjotlle tai mutlle työ
paikalla oleville henktlötlle tapaturman tai ter
veyden menettämisen vaaraa. Ongelmajätteiden 
käsittelystä ja vaarattomaksi tekemisestä on sää
detty jätehuoltolaissa (673178). 

Opetus ja ohjeet 

34 § 

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa 
työnantajan on huolehdittava siitä, että työnteki
jä tarpeellisella tavalla ja tarpeellisessa laajuudes
sa perehdytetään: 

1) työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorit
tamiseen ja työhön mahdollisesti liittyvtin ter
veysvaaroihin; 

2) uusien koneiden ja laitteiden toimintata
paan ja mistä johtuvtin menetelmtin; 

3) menettelytapoihin, joita on noudatettava 
tuotantotoiminnan aloitus- ja lopetusttlanteissa, 
konetden puhdistus-, säätä-, huolto- ja korjausti
lanteissa sekä tuotantotoiminnan tavanomaisissa 
häiriöttlanteissa samoin kuin koneiden ja laittei
den vioittuessa; sekä 

4) työssä käytettävien koneiden ja laitteiden 
turvallisuusmääräykstin samoin kuin työsuojelua 
koskevien säännösten mukaan työpaikalla nouda
tettavina oleviin menettelytapoihin ja varomää
räyksiin. 

Eräiden muiden kuin työnantajien velvollisuudet 

.40 § 

Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeissa tulee olla 
tarvittae_rsa ohjeet myös puhdistuksesta, tavan
omaisista korjauksista ja säädöistä sekä toimin
nasta tavanomaisissa häiriöttlanteissa. Nämä työt 
on otettava huomioon myös suojalaitteiden tar
vetta harkittaessa. 
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40 a § 

Milloin koneeseen tai laitteeseen pysyvästi 
kuuluvana osana sisältyy terveydelle vaarallista 
ainetta, tulee sz'zhen liittää aineen nimi ja tar
peellinen merkintä sen vaarallisuudesta. Koneen 
tai laitteen mukana tulee toimittaa kyseistä ainet
ta koskevat asianmukaiset käyttö- ja turvallisuu
sohjeet. 

40 b § 
Sen, joka korvausta vastaan luovuttaa työhuo

netta, tuotantotilaa, työmenetelmää tai työssä 
käytettävää konetta tai laitetta koskevan suunni
telman, on toimeksiantonsa puitteissa huolehdit
tava szitii, ettå' suunnitelmassa on otettu huo
mioon työsuojelua koskevat säännökset ja mää
räykset. 

49 § 

Jos työnantajan tai 5 taikka 6 § :ssä mainitun 
henkilön edustaja havaitaan syypääksi rikkomuk
seen, eikä sitä samalla voida lukea sen syyksi, jota 
hän edustaa, rangaistakoon rikkomuksesta aino
astaan edustajaa. 

Jos työnantajan tai 5 taikka 6 §:ssä mainitun 
henkilön edustaja, huomioon ottaen edustajan 
pätevyys, toimivalta, annetut tehtävät ja muut 
olosuhteet, on syyllistynyt rikkomukseen, eikä 
sitä samalla voida lukea sen syyksi, jota hän 
edustaa, on ainoastaan edustajaa rangaistava rik
komuksesta. 

49 a § 
jos työntekzjä tahallaan tai törkeästä huolimat

tomuudesta laiminlyö työntektjoiden huolehdit
taviksi säädettyjä tai erikseen mäå'rå'ttyjå' työtur
vallisuustoimenpiteitä, on hänet tuomittava 
työsuojelusäännösten rikkomisesta 
sakkoon, jollei tekoa muualla laissa ole säädetty 
rangaistavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. 

Lain 11 §:n säännöksistä voi asianomaisen työ
suojelupiirin työsuojelutoimisto myöntää 1 §:n 2 
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kouluja 
ja laitoksia koskevia poikkeuksia sanotuissa koh
dissa tarkoitetun työn osalta määräajaksi tai tois
taiseksi, edellyttäen, että työn turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä on muzlla keinoin huolehdittu. 

Luvat, jotka on myönnetty työturvallisuuslain 
soveltamisesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön 
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3. 

Ehdotus 

annetun asetuksen (45 1 59) nojalla, ovat tämän 
lain estämättä voimassa niin kuin niissä on mää
rätty. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut työ
turvallisuuslain täytäntöönpanomääräykset eivät 
koske laivatyötä, jollei toisin erikseen säädetä tai 
määrätä. 

Laki 
työsuojelun valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 26 §, 
muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentin 6 kohta, 18 § ja 24 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Työsuojelua koskevien säännösten ja määräys

ten noudattamista valvotaan, sikäli kuin se on 
säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi, niin 
kuin tässä laissa säädetään. Työsuojeluhallinnosta 
ja työsuojeluviranomaisten muista tehtävistä on 
säädetty erikseen. 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus työsuoje
lua koskevien tarkastusten toimittamiseen työpai
koilla ja oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita 
työsuojelua koskevien tutkimuksien suorittami
seen tarkastuksensa alaisilla työpaikoilla. 

Työsuojelua koskevan tarkastuksen toimittajas
ta käytetään tässä laissa nimitystä tarkastuksen 
toimittaja ja 2 momentissa tarkoitetusta asian
tuntijasta nimitystä tutkimuksen toimittaja. 

Ehdotus 

1 § 
Tässä laissa säädetään työsuojelua koskevien 

säännösten ja määräysten valvonnasta, sikäli kuin 
se on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväk
si, sekä muutoksenhausta työsuojeluviranomais
ten päätöksiin. Työsuojeluhallinnosta ja työsuoje
luviranomaisten muista tehtävistä on säädetty 
erikseen. 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus työsuoje
lua koskevien tarkastusten toimittamiseen työpai
koilla ja oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita 
työsuojelua koskevien tutkimuksien suorittami
seen tarkastuksensa alaisilla työpaikoilla. Työsuo
jelua koskevan tarkastuksen toimittajasta käyte
tään tässä laissa nimitystä tarkastuksen toimittaja 
ja tässä momentissa tarkoitetusta asiantuntijasta 
nimitystä tutkimuksen toimittaja. 

4 § 
Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on 

oikeus: 

6) saada asettamassaan kohtuullisessa määrä
ajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnan
tajalta sekä suullisesti että kirjallisesti. 

6) saada asettamassaan kohtuullisessa määrä
ajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnan
tajalta ja työturvallisuuslain 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuilta henkilöiitä sekä suullisesti että kir
i allisesti. 
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18 §. 
Työsuojeluviranomaisen 15 §:n 2 momentin 

nojalla antamaan uhkasakon asettamista koske
vaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Työsuojeluviranomaisen muuhun päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla sosiaali- ja terveys
ministeriöön. Ministeriön valitusviranomaisena 
antamaan päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

Sosiaali- ja terveysmmtstenon ensimmäisenä 
asteena ratkaisemassa asiassa antamaan päätök
seen saa hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen se, joka katsoo päätök
sen Ioukkaavan oikeuttaan. Ministeriön päätök
seen on lzi'tettå'vä valitusosoitus. 

Valitusasia on sosiaali- ja terveysministeriössä 
ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä 
kiireellisesti. 

24 §. 
Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että 

työsuojelua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on 
rikottu, työsuojeluviranomaisen on tehtävä siitä 
ilmoitus viralliselle syyttäjälle. 

26 §. 
Työnantaja tai työnantajan edustaja taikka 

15 §:n 4 momentissa tarkoitettu henkilö, joka 
tahallaan laiminlyö noudattaa työsuojeluviran-

Ehdotus 

18 § 
Työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tai ter

veyslautakunnan työsuojeluviranomaisena anta
maan päätökseen voidaan hakea muutosta valit
tamalla työsuo;eluhallitukseen. Työsuo;'eluhalli
tuksen valitusviranomaisena antamaan päätök
seen saa hakea valittamalla muutosta korkeim
malta hallinto-oikeudelta se, joka katsoo päätök
sen Ioukkaavan oikeuttaan, jos korkein hallinto
oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan 
myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kan
nalta muissa samankaltaisissa tapauksissa tai oi
keuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä 
saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden rat
kaistavaksi. 

Työsuojeluhallituksen ensimmäisenä asteena 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta valitta
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen se, joka 
katsoo päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan. 

Valitusasia on työsuojeluhallituksessa ja kor
keimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireel
lisesti. 

23 a § 
Milloin työntekijä, jota asia koskee, tai asian

omainen työsuo;eluvaltuutettu tekee kuukauden 
kuluessa tarkastuksen suorittamisesta työsuojelu
viranomaiselle kirjallisen muistutuksen siitä, ettei 
tämä ole ryhtynyt 15 tai 16 §:ssä tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, vaikka niihin on olemassa laissa 
tarkoitettu syy, on työpaikalla muistutuksen joh
dosta viipymättä suoritettava uusi tarkastus. Tar
kastuksen tuloksesta on muistutuksen ohella an
nettava tieto työsuojeluhallitukselle. 

24 § 
Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että 

työsuojelua koskevia säännöksiä on rikottu, työ
suojeluviranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus 
viralliselle syyttäjälle. Ilmoitus voidaan kuitenkin 
jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen 
vähäisyys ja työpaikan työsuo;eluolot huomioon 
ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä. 

26 § 
(Kumotaan) 
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omaisen työsuojelua koskevien lakien tai asetus
ten nojalla yksittäistapauksissa antamia työn tur
vallisuutta ja terveellisyyttä koskevia määräyksiä, 
on tuomittava työsuojeluviranomaisen määräys
ten rikkomisesta sakkoon tai enintään vuodeksi 
vankeuteen. 

4. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 
annettuun lakiin (574/72) uusi näin kuuluva 6 a §: 

Voimassa oleva laki 

6 4385003450 

Ehdotus 

6 a § 
Työsuojelupzi'rin työsuojelutoimistolle kuuluva 

asia, joka ei, sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään, ole merkitykseltään vähäinen, on käsiteltä
vä istunnossa, johon kuuluvat puheenjohtajana 
työsuojelupiirin päällikkö ja jäseninä työneuvos
tosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 
JO a §:ssä tarkoitetun poikkeuslupajaoston jäse
net. 

Tarkemmat säännökset istuntomenettelystä ja 
siinä käsiteltävistä asioista annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




