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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työturvallisuuslais
ta voitaisiin rajavartiolaitoksen henkilöstön osalta 
lain laajan uudistuksen tullessa voimaan 1 päivä-

nä syyskuuta 1988 poiketa asetuksella samoin 
perustein kuin puolustusvoimien henkilöstön 
osalta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Työturvallisuuslakia (299/ 58) sovelletaan lain 
2 §:n nojalla annetun asetuksen (45/59) mukai
sesti puolustusvoimien palveluksessa olevan hen
kilön virkasuhteen perusteella suorittamaan työ
hön ja asevelvollisen puolustusvoimien määräyk
sestä suorittamaan työhön edellyttäen, ettei työ 
liity sotilaalliseen harjoitukseen. Samoin edelly
tyksin sovelletaan työturvallisuuslakia myös raja
vartiolaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden 
suorittamaan työhön. Muussa palvelussuhteessa 
kuin virkasuhteessa suoritettavaan työhön on työ
turvallisuuslakia ollut sovellettava sekä puolustus
voimissa että rajavartiolaitoksessa siitä riippumat
ta, onko työ ollut sotilaallisiin harjoituksiin liitty
vää vai ei. Käytännössä tällaisen eron tekeminen 
ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Voimassa 
olevaa järjestelyä ei ole muutoinkaan pidettävä 
tarkoituksenmukaisena. 

Työturvallisuuslain soveltamisalaa on muutettu 
1 päivänä syyskuuta 1988 voimaan tulevalla lailla 
(27 /87). Lain muutoksen perustelujen (hall.es. 
81185 vp.) mukaan tarkoituksena on, että lain 
soveltamisala puolustusvoimien osalta jäisi ase
tuksella säädettävin tavoin pääasiassa nykyisel
leen. Poikkeusjärjestelyt tulevat tässä yhteydessä 
puolustusvoimien osalta kuitenkin mahdollisiksi 
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palvelussuhteen laadusta riippumatta. Rajavartio
laitoksen osalta lain muutos merkitsee sen sijaan 
työturvallisuuslain soveltamisalan laajentamista 
koskemaan myös niitä tilanteita, joissa rajavartio
laitoksen virkasuhteisen henkilöstön työ liittyy 
sotilaallisiin harjoituksiin. Poikkeusjärjestelyt ei
vät tältä osin uuden lain mukaan olisi mahdolli
sia myöskään työsopimussuhteisen henkilöstön 
osalta. 

Valmisteltaessa työturvallisuuslain muutoksen 
täytäntöönpanoa on käynyt ilmi, ettei työturvalli
suuslain soveltamisalan laajennus rajavartiolaitok
sen henkilöstön osalta ole ongelmitta toteutetta
vissa. Rajavartiolaitoksessa järjestetään myös 
maanpuolustukseen liittyvää koulutusta ja harjoi
tuksia, joihin rajavartiolaitoksen oman henkilö
kunnan ohella voi samalla osallistua puolustus
voimien henkilöstöä ja asevelvollisia. Näissä ti
lanteissa työturvallisuuslain säännökset tulisivat 
edelleen kohdistumaan samankaltaisiin tehtäviin 
eri tavoin palvelussuhteen laadusta riippuen. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että työturvallisuuslain 
2 §:ää muutettaisiin siten, että puolustusvoimat 
ja rajavartiolaitos tulisivat soveltamisalaa koske
vien poikkeusjärjestelyjen osalta toisiinsa nähden 
samaan asemaan. 

Edellä mainitulla lainmuutoksella liitettiin 
työturvallisuuslakiin uusi 9 b §. Sen ruotsinkieli
nen sanamuoto ei täysin vastaa suomenkielistä, 



2 1987 vp. - HE n:o 42 

minkä vuoksi ruotsinkielisestä tekstistä puuttuvat 
kolme sanaa ehdotetaan siihen lisättäviksi. 

2. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan saman-

aikaisesti työturvallisuuslain laajan uudistuksen 
kanssa 1 päivänä syyskuuta 1988. 

Edellä esitetyn johdosta annetaan Eduskunnan 
hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuus
lain (299/58) 2 §:n 1 kohta ja 9 b §:n ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä 
tammikuuta 1987 annetussa laissa (27 /87), näin kuuluviksi: 

2 § 
Asetuksella säädetään tämän lain soveltamises

ta työssä: 
1) jota puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 

palveluksessa oleva henkilö taikka asevelvollinen 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyk
sestä tai palveluksessa suorittaa; 

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuus
lain (299/58) 2 §:n 1 kohta ja 9 b §:n ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä 
tammikuuta 1987 annetussa laissa (27 /87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Asetuksella säädetään tämän lain soveltamises

ta työssä: 
1) jota puolustusvoimien palveluksessa oleva 

henkilö taikka asevelvollinen puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluk
sessa suorittaa; 

1) jota puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
palveluksessa oleva henkilö taikka asevelvollinen 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyk
sestä tai palveluksessa suorittaa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiz'n toimenpiteisiin. 




