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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojeluhallinnosta an
netun lain eräiden säännösten kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Nykyistä työsuojeluhallinnon tarkastustoimin
taa on haitannut tarkastusorganisaation kahtiaja
ko toisaalta valtion ja toisaalta kunnalliseen orga
nisaatioon. Toimivaltarajoja eri viranomaisten 
kesken määriteltäessä on perinteisesti pidetty työ
paikkojen vaarallisuutta olennaisena arvostelupe
rusteena. Toinen tekijä on työpaikan koko. Työ
paikan vaarallisuus taas johtuu monesta eri teki
jästä. Siihen voidaan vaikuttaa tarkastustoimin
nan tehostamisella ja tarkastuksen sisällöllisellä 
pätevyydellä. Nykyisin tarkastuksen sisältö on 
lähtökohtaisesti samanlainen valtion ja kunnan 
tarkastusten kohdalla. 

Valtion tarkastustoiminta perustuu laajemman 
henkilöstön pohjalta erityistarkastukseen toimi
alapohjaisesti. Tällöin henkilöstön erikoispäte
vyys otetaan huomioon tarkastustoiminnassa ja 
erikoistuneisuuden myötä voidaan tarkastuksia 
tehokkaasti suunnata. Tarkastustoiminnan suun-
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t~aminen on taas vaikeata nykyisessä kuntaorga
msaauossa. 

Nyt eduskunnalle annettavalla lakiehdotuksel
la esitetään kunnallisen tarkastustoiminnan liittä
mistä osaksi valtionhallintoa. 

Yhden yhtenäisen organisaation puitteissa toi
mintaa voidaan yhdenmukaistaa ja kiinteyttää 
sen johtamista. Samalla yhden isomman koko
naisuuden sisällä voidaan valita tilanteen edellyt
tämiä työsuojelullisia painopisteitä ja tavoitteita, 
joihin tarkastuskapasiteettia kohdennetaan tar
peen mukaan. Tarkastusvoimavaroja voidaan 
joustavasti käyttää koko työsuojelupiirin alueella. 

Tarkastustoiminnan yhdistämisen osalta ehdo
tus on tarkoitettu tulemaan voimaan noin vuo
den kuluttua siitä kun laki on annettu. Esityksen 
tarkoituksena on myös sopeuttaa työsuojeluhal
linnosta annettu laki (574/72) uuteen virkamies
lainsäädäntöön. Tältä osin ehdotus on tarkoitettu 
tulemaan voimaan tammikuun 1 päivästä 1988. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on työolojen 
turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen. 
Työpaikkojen työolosuhteiden seurantaa suoritta
vat työpaikoilla niiden omat organisaatiot. Perin
teisesti työsuojeluvalvonta on työsuojeluvirano
maisten toimintaa. Työsuojeluviranomiset valvo
vat tarkastuksia tekemällä työsuojelua koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamista. 

Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjärjes
tön työsuojelutarkastusta koskevat yleissopimuk
set n: o 81 ja 12 9. ILO on lisäksi hyväksynyt 
kolme asiaa koskevaa suositusta (n:o 20, 81 ja 
133). Yleissopimusten mukaan sopimuksen rati
fioinut valtio sitoutuu ylläpitämään tarkastusjär
jestelmää, joka mm. takaa asianmukaisen päte
vyyden omaavien asiantuntijoiden käyttämisen 
tarkastustoiminnassa. Tarkastushenkilökunnan 
määrä on sopimuksen mukaan ylläpidettävä ta
solla, joka varmistaa tarkastustehtävien tehok
kaan suorittamisen huomioon ottaen tarkastetta
vien työpaikkojen lukumäärän, niissä työskente
levien työntekijöiden määrän sekä valvottavina 
olevien säännösten ja määräysten asettamat vel
voitteet. ILO:n taholta on vuonna 1985 kiinnitet
ty huomiota siihen, että kehitys monissa Euroo
pan maissa on ollut näiden sopimusvelvoitteiden 
vastainen. Suomessa työllisten palkansaajien 
määrä on kuluneen kymmenvuotiskauden aikana 
lisääntynyt yli 200 OOO:lla. 

Tarkastuksia olisi tehtävä niin usein ja niin 
tehokkaasti kuin työsuojelua koskevien säännös
ten, määräysten ja ohjeiden valvonnan kannalta 
on tarpeen. Työpaikkatarkastuksissa on voitu 
vuosittain tarkastaa työpaikat, joilla työskentelee 
noin 33 % palkatusta työvoimasta. Vuosittain 
säännöllisten tarkastusten ulkopuolelle jäävät 
omaa työtään tekevät, joita on noin 300 000 
henkeä. Kuitenkin lainsäädäntö edellyttää työ
suojeluviranomaisten neuvovan ja ohjaavan myös 
omaa työtään tekeviä työolosuhteiden kehittämi
seen liittyvissä asioissa. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyt
tiin 12.4.1984 valtakunnallinen työympäristöoh-

jelma. Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota työ
suojelun tarkastustoiminnan tehostamiseen ole
massa olevien resurssien puitteissa. 

Työympäristöohjelman mukaan vaarallisten ja 
paljon työympäristöongelmia aiheuttavien alojen 
tarkastustiheyttä on lisättävä nykyisestään, kun 
taas vähemmän ongelmia sisältäviä aloja voidaan 
tarkastaa harvemmin. Työsuojelun valvontaorga
nisaatiota on pyrittävä kehittämään siten, että 
tavoitteena on tarkastustoiminnan tehostaminen 
käyttämällä valtion työsuojeluhallinnon ja paikal
lisen työsuojelutarkastuksen voimavaroja mahdol
lisimman joustavasti ja tehokkaasti. 

Vuoden 1988 syyskuun alussa tulee voimaan 
työturvallisuuslakiin ( 299/58) lukuisia sisällöllisiä 
muutoksia, joiden pääpaino on ennakoivan työ
suojelun kehittämisessä. 

On odotettavissa, että lainsäädäntöuudistuksen 
toteuduttua työsuojeluviranomaisilta nykyistä 
huomattavasti laajemmin pyritään ennakolta 
hankkimaan tietoa sovellettavista työturvallisuus
vaatimuksista. Siitä, missä määrin viranomaiset 
pystyvät tätä ohjausta antamaan riippuu keskei
sesti se, miten lainsäädännölle asetetut tavoitteet 
saavutetaan. 

Nykyisessä teollisessa ja tuotannollisessa mur
rosvaiheessa, jossa uuden teknologian käyttöön
otosta aiheutuu laajoja muutoksia työhön ja 
työympäristöön, voidaan suunnittelulla suuresti 
vähentää niitä haittavaikutuksia, joita teknolo
gian hallitsemattomalla käyttöönotolla on todet
tu olevan. Tämän vuoksi uusien säännöksien 
sisältämien suunnitteluvelvoitteiden hyödyntämi
seen olisi pyrittävä täysimääräisesti. Tämä ei 
näytä mahdolliselta, ellei työsuojeluviranomais
ten tarkastusvoimavaroja olennaisesti ja pikaisesti 
suunnata uudelleen. 

2. Nykyinen tilanne Ja asian val
mistelu 

2.1. Tarkastustoiminnan kattavuus 

Nykyisin paikallisena työsuojeluviranomaisena 
toimivat toisaalta valtion hallintoon kuuluvat 
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työsuojelupiirien työsuojelutoimistot ja toisaalta 
kuntien ja kansanterveystyön kuntainliittojen ter
veyslautakunnat. Työsuojelupiirien työsuojelutoi
mistoja on yhteensä 11. Lisäksi niiden alaisuudes
sa on kaksi sivutoimistoa. Metsä- ja maatalouden 
työsuojeluvalvontaa varten maa on jaettu kol
meen metsä- ja maatalouden työsuojelupiiriin. 
Kuntien ja kuntainliittojen alaisia terveyslauta
kuntia on yhteensä 217. Työsuojelupiireissä on 

Toimiala 

Maatalous ..................................... . 
Metsätalous ................................... . 
Teollisuus ..................................... . 
Talonrakennus ................................ . 
Maa- ja vesirakennus ........................... . 
Kauppa ....................................... . 
Liikenne ...................................... . 
Rahoitus ja vakuutus .......................... . 

kaikkiaan 180 tarkastajaa, kun taas paikallishal
linnossa on 213 päätoimista ja 28 yhdistelmävir
kaa tarkastustehtäviä varten. 

Vuonna 1986 työsuojelutarkastuksen kattavuus 
koko maassa oli noin 33 % työvoimasta vaihdel
len alueittain Uudenmaan läänin noin 18 % :sta 
Turun ja Porin läänin noin 59 % :iin. Toimialoit
tain työsuojelutarkastuksen kattavuus sanottuna 
vuonna oli: 

Tarkastettu Palkan- Tarkastettu 
osuus tvö- saa)la työvoima 

voimasta . (%) yhteensä piiri- paikallis-
(kpl) hallinto hallinto 

19 28 500 5 405 125 
41 30 300 12 300 5 
55 570 400 293 760 19 545 
49 127 300 45 375 17 515 
26 36 100 8 015 1 250 
24 306 800 24 850 49 120 
30 163 400 46 920 2 805 
13 148 200 6 520 12 965 
22 657 700 125 455 19 585 

2 071 300 11 568 63021 
Palvelukset ............................ _ .. _._._. _· ._._· --------'--'----cc------=-____:~ __ 

Kaikki toimialat ............................... . 33 123 000 

1) Yhteissummaan sisältyvät myös ne, joiden toimiala on työvoimatutkimuksissa jäänyt tuntemattomaksi. 
2) Erot johtuvat pyöristyksistä. 

Valtion työsuojelun piirihallinto on taekasta
nut työpaikat, joissa työskentelee noin 27 % 
työvoimasta. Vastaavasti kunnallinen paikallis
hallinto on taekastanut työpaikat, joissa työsken
telee noin 6 % työvoimasta. Ero piiri- ja paikal
lishallinnon tarkastaman työvoiman määrissä joh
tuu tarkastettavien työpaikkojen erilaisesta koos
ta. Tähän vaikuttaa työpaikan kokoon perustuva 
toimivaltasäännös. Tarkastetun työpaikan keski
määräinen koko piirihallinnossa on noin 45 työn
tekijää, paikallishallinnossa noin 3-4 työnteki-
jää. 

Vuositasolla työsuojelun piirihallinto tekee 
noin 13 000 työpaikkatarkastusta. Tarkastusten 
yhteydessä annetaan kirjallisia ohjeita noin 
40 000 kappaletta. Vastaavasti työsuojelun pai
kallishallinnossa, joka on kunnallista toimintaa, 
tehdään noin 33 000 tarkastusta vuodessa. Nii
den johdosta annetaan kirjallisia ohjeita noin 
28 000. Työnantajaa sitovia, välittömiä toimia 

aiheuttavia pakkopäätöksiä tehdään vuosmam 
noin 100. 

2.2. Tapahtunut kehitys Ja tilanne eräissä 
pohjoismaissa 

Työsuojeluhallinnosta annettu laki, ns. hallin
tolaki (57 4/72) perustuu pääasiallisesti työsuoje
luorganisaatiotoimikunnan mietinnössä ( 1971: B 
87) tehtyihin ehdotuksiin. Toimikunta katsoi, 
että kunnallisen tarkastuksen tuottama hyöty voi 
olla merkittäväkin, mikäli valtion ja kuntien 
välillä voidaan toteuttaa sellainen työnjako, että 
tehtävät ovat oikeassa suhteessa kummankin voi
mavaroibio ja toimintaedellytyksiin. Kun näin ei 
kuitenkaan ole ollut asianlaita, on valtion ja 
kunnallisen työsuojelutarkastuksen välistä toimi
valtakysymystä voimavarojen tehostaruistarkoi
tuksessa selvitetty useiden eri komiteoiden ja 
työryhmien toimesta. 
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Kuntien itsehallintokomitea on mietinnössään 
( 1983:3) erityisesti korostanut sitä, että vastuun 
tehtävien hoidosta tulisi mahdollisimman jaka
mattomana kuulua yksille viranomaisille. Paikal
lishallinnon tarkastustoiminnasta osana työsuoje
luhallinnon kokonaisuutta eri pohjoismaista saa
dut käytännön kokemukset ovat tätä taustaa 
vasten varsin yhteneväiset. Henkilöstövoimavaro
ja ei ole kyetty paikallishallintotasolla hyödyntä
mään riittävästi ja niveltämään toimintoja piiri
hallintoon nähden yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Tanskassa oli heinäkuun alkuun 1972 saakka 
toiminnassa kunnallinen konevalvonta. Järjestel
män lakkauttamisen yhteydessä perustettiin 20 
uutta tarkastajan virkaa työsuojelupiireihin huo
lehtimaan kunnallisten Sivutoimisten konetarkas
tajien tehtävistä. Norjassa toimi kunnallinen työ
suojelutarkastus 1970-luvun puoliväliin saakka, 
jolloin se yhdistettiin valtion työsuojelutarkastuk
seen. Ruotsissa kunnallisen tarkastuksen lakkaut
taminen toteutettiin 1.1.1987 lukien. 

2.3. Aikaisemmat valmisteluvaiheet 

Työsuojeluhallituksen vuonna 1975 asettama 
toimivaltatyöryhmä ( 4/75) ehdotti valtion ja 
kunnan keskinäisen toimivallan järjestämistä työ
suojelun valvonnassa siten kuin työsuojeluhallitus 
työsuojelunäkökohtien perusteella tarkemmin 
päättäisi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetta
man työsuojeluvalvontatyöryhmän muistion 
(1978:STM 4) pohjalta uudistettiin työsuojelun 
piiriviranomaisten ja kunnan työsuojeluvirano
maisten toimivaltajako työsuojelun valvonnassa 
hallintolain muutoksella ( 4751 80) vuonna 1980. 
Niin ikään ministeriön asettaman työsuojelutar
kastusorganisaation kehittämistyöryhmän muisti
ossa (1983:STM 8) ehdotettiin joko kuntatarkas
tusta kehitettäväksi siirtämällä sille tehtäviä taik
ka kunnantarkastus yhdistettäväksi valtiontarkas
tukseen. 

Teknillisen tarkastustoimen kehittämiskomitea 
on mietinnössään (1983: 1) katsonut, että työsuo
jeluhallinnon suorittamaa valvontaa tulisi voida 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena, jolloin sen tasa
painoinen kohdentaminen riskialtteimpiin koh
teisiin ja yhtenäinen kehittäminen käytettävissä 
olevat voimavarat huomioon ottaen olisi mahdol
lista. Komitean mukaan paikallistason työsuoje
lutoiminta pitäisi yhdenmukaistaa keskittämällä 
tämä työsuojelupiireille. Kuitenkin tulisi turvata 
palvelujen hyvä saatavuus esimerkiksi sijoittamal
la työsuojelutarkastajat tarkoituksenmukaisesti 

työsuojelupiirin alueella usetslln toimipisteisiin. 
Työasioiden hallintokomitean m1et1ntoon 
( 1986:28) sisältyi puolestaan kannanotto, jossa 
todetaan kunnan ja valtion tarkastusorganisaati
oiden erillisyyden olevan toiminnallisesti epätar
koituksenmukainen. 

Valtion ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen 
välillä solmittuun tulopoliittiseen kokonaisratkai
suun liittyen valtioneuvosto teki 15.3. 1986 peri
aatepäätöksen, jonka mukaan tuli käynnistää 
selvitys mahdollisuuksista kunnallisen työsuojelu
tarkastuksen yhdistämiseksi valtion työsuojeluor
ganisaatioon. Sosiaali- ja terveysministeriön työ
ryhmä (1987:STM 4) tarkasteli kunnantarkastuk
sen ja työsuojelupiirien yhteistyön kehittämistä ja 
toisaalta vai tiollistamisvaih toeh toja. 

3. Organisatoriset vaikutukset 

Työsuojeluhallinnosta annetun lain (57 4/7 2) 
6 § :ssä on lueteltu työsuojeluhallinnon virka tyy
pit. Valtion virkamieslain mukaan viran nimeä ja 
laatua ei enää tarvitse yksilöidä laissa. Siten nämä 
hallintolain virkatyyppisäännökset käyvät virka
mieslainsäädännön tullessa voimaan tarpeetto
miksi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että työsuojelu
hallinnosta annetun lain 6 §:n 1 ja 3 momentit 
kumotaan 1.1.1988 lukien. Saman pykälän 4 ja 5 
momentit tulevat samoin tarpeettomiksi. Työläis
tarkastajan toimen täyttämistä koskeva lausunto
velvoite 6 §:n 6 momentissa ja työsuojelutarkas
tajan viran täyttämistä koskeva 7 §:n 4 momentti 
ovat luonteeltaan sellaisia, että ne sopivat parem
min työsuojelun hallinnosta annettuun asetuk
seen. 

Esityksen tarkoituksena on lisäksi parantaa työ
suojeluhallinnon toimintaedellytyksiä erityisesti 
työpaikoille suuntautuvan neuvonta-, ohjaus- ja 
valvontatoiminnan kehittämiseksi. Vaikka lakieh
dotus muuttaa työsuojeluhallinnon organisaati
orakennetta siten, että kunnallishallinnon tehtä
vät työsuojeluhallinnossa loppuvat, tarkoituksena 
on, että työsuojeluhallinnon yhteydet ja yhteis
toiminta paikallistason viranomaisten kanssa säi
lyvät vastedeskin kiinteinä ja toimivina. 

Samalla, kun kunnallisesta työsuojeluhallinto
organisaatiosta luovutaan, tehtävät keskittyvät 
valtionhallinnolle. Valtion ja kunnallisten viran
omaisten yhteistyötä pyritään kuitenkin eri ta
voin - mm. koulutuksellisin keinoin - helpot
tamaan ja tukemaan. Työsuojelun laajeneminen 
ennakoivan työsuojelun suuntaan, kuten uudiste
tussa työturvallisuuslaissa ( 2 7 1 87) on säädetty, 
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edellyttää erityisesti työympäristön ja tuotantoti
lojen ennakkotarkastustoiminnassa hyvää yhteis
työtä työsuojelun piiriviranomaisten ja kuntien 
terveys-, rakennus-, palo- ja pelastus- sekä ympä
ristösuojeluviranomaisten kesken. 

Kun kunnan terveyslautakunnan tehtävänä 
edelleenkin tulee olemaan tiettyjen työterveys
huoltolaissa (7 4 3/7 8) tarkoitettujen palveluiden 
tuottaminen sekä työnantajille että omaa työtään 
tekeville yrittäjille ja työsuojel~viranomaisten 
tehtävänä on valvoa, että työnantaja on hankki
nut tarpeelliset palvelut, säilyvät toiminnalliset 
yhteydet eri viranomaisten kesken myös tulevai
suudessa, joskin vastuunjako selkenee. Työsuoje
luviranomaisten tehtäviä erityisesti yhteistoimin
nan osalta paikallishallinnon kanssa on tarkoitus 
täsmentää työsuojeluhallinnosta annettua asetus
ta (372/73) muuttamalla. 

Lakiehdotus lisää työsuojeluhallinnon organi
saation ja henkilöstörakenteen kehittämismah
dollisuuksia. Samalla kun koko valvontahenkilös
tö saadaan saman hallinnon alaiseksi, on mah
dollista yhtenäistää ja suunnata tavoiteasettelua 
valtakunnallisten painopisteiden edellyttämällä 
tavalla. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Valtion vuoden 1988 tulo- ja menoarvioesityk
sen yleisperustelujen mukaan hallitus antaa syy
sistuntokaudella 1987 työsuojeluhallinnosta an
netun lain muuttamista koskevan esityksen, jon
ka mukaan kuntien ja kuntainliittojen velvolli
suus huolehtia työsuojelun valvonnasta lakkaa ja 
päätoimiset työsuojelutarkastajat siirretään perus
tettaviin valtion työsuojeluhallinnon virkoihin. 
Vuoden 1988 tulo- ja menoarvioesitykseen ei 
sisälly järjestelyn edellyttämiä voimavaroja. 

Kunnalta valtiolle siirrettävät ja nimitettävät 
työsuojelutarkastajat sijoitetaan pääsääntöisesti 

siihen kuntaan, jonka palveluksessa he siirtohet
kellä ovat. Sijoittaminen tapahtuu valtion työ
suojeluhallinnon virkoihin koulutuksen ja työko
kemuksen mukaisesti. Virkaehdoista sovitaan tar
kemmin virkaehtosopimuksella. Peruspalkkaisten 
virkamiesten palkkaukseen tarvitaan lisäystä 213 
uuden viran perustamista varten. 

Siirron arvioidaan lisäävän valtion työsuojelu
hallinnon palkkausmenoja vuositasolla noin 22 
miljoonalla markalla. Työsuojeluhallinnon mui
den kulutusmenojen arvioidaan lisääntyvän vuo
sitasolla noin 7 miljoonalla markalla ja kaluston 
hankkimisesta arvioidaan aiheutuvan noin 5 mil
joonan markan kertameno. 

Kun toisaalta valtion menot vähenevät noin 15 
miljoonalla markalla sen johdosta, että kunnalli
sesta työsuojelutarkastuksesta aiheutuvaa valtion
osuutta ei enää tule maksettavaksi, on valtion 
menojen nettolisäys ilman mainittua kertamenoa 
vuositasolla noin 15 miljoonaa markkaa. Kuntien 
menot vähenevät vastaavasti noin 15 miljoonalla 
markalla. Tämä kustannusten siirtyminen kun
nilta valtiolle on tarkoitus ottaa huomioon kun
tien ja valtion välistä kustannustenjakoa koske
vassa tarkastelussa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samalla, kun nyt ehdotetut säännökset lopet
tavat kunnallisen työsuojelutarkastuksen toimin
nan ja kunnalliset työsuojelutarkastajat siirtyvät 
päätoimisten virkojen osalta valtion palveluk
seen, niin sosiaali- ja terveydenhuollon valtakun
nallisten suunnitelmien henkilövoimavarojen uu
delleenkohdentamisen punn jää yhdistettyjä 
muita virkoja 22. Toiseen virkaan yhdistettyjen 
työsuojelutarkastajan virkojen osalta organisaa
tion muutoksen vaikutukset ratkaistaan erikseen 
kuntien keskusjärjestöjen kanssa tehtävän selvi
tyksen pohjalta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Työsuojeluhallinnon organisaation kehittämi
nen ja tehtävien siirto tarkastustoiminnassa koko
naisuudessaan valtionhallinnolle edellyttää sa-

malla kunnallisten tehtävien lakkauttamista. Tä
män vuoksi on tarpeen kumota ne työsuojeluhal
lintolain säännökset, joissa käsitellään kunnallis
ten viranomaisten tehtäviä. Nykyisin nämä tehtä
vät ovat kuntien terveyslautakunnilla. Jos kunnis-
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sa tehtävät on siirretty kansanterveystyön kun
tainliitolle, niin sen terveyslautakunnasta on vas
taavasti voimassa, mitä on säädetty terveyslauta
kunnasta. Ehdotetun lain 1 § :ssä esitetään siis 
kumottaviksi työsuojeluhallinnosta 24.7. 1972 an
netun lain (574/72) 2 §:n 4 ja 5 momentti 
samoin kuin 7, 8, 9 ja 9 a § sellaisina kuin ne 
ovat myöhemmin tehtyine muutoksineen tällä 
hetkellä voimassa. Uuden virkamieslainsäädän
nön voimaantulon johdosta ehdotetaan kumotta
viksi lain 6 §:n 1, 3, 4, 5 ja 6 momentti. 

2. Voimaantulosäännöksen perus
te 1 u t 

Ehdotetussa voimaantulosäännöksessä esitetään 
laki saatettavaksi voimaan sen 6 §: n 1, 3, 4, 5 ja 
6 momentin kumoamisen osalta 1 päivänä tam
mikuuta 1988. Kunnan terveyslautakunnan ja 
kansanterveyslaissa säädettyjä tehtäviä varten pe
rustettujen kuntainliittojen toiminta on tarkoitus 
siirtää valtion työsuojeluviranomaisten huolehdit
tavaksi noin vuoden kuluttua lain antamisesta. 

Jotta lain voimaantulo voisi tapahtua asianmu
kaisesti, on tarpeen, että työsuojeluhallinto ryh
tyy jo ennen lain voimaantuloa valmistelemaan 
käytännön järjestelyitä erityisesti työsuojelutar
kastajien sijoitusta ja nimittämistä varten. 

Kun paikallisten työsuojeluviranomaisten toi
minta organisaatiouudistuksen seurauksena lain 
voimaantullessa lakkaa, ehdotetaan lakiin otetta
vaksi selventävä määräys siitä, että kaikista pai
kallisen viranomaisen tehtävistä, joista on säädet
ty tai muuten erikseen määrätty, tulee huolehti
maan työsuojelua koskeviita osin asianomainen 
valtion työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Kysy
mykseen tulee käytännössä sen läänin alueen 

työsuojelupiirin työsuojelutoimisto, minkä läänin 
alueella asianomainen kunta tai kuntainliitto on. 

Lisäksi ehdotetaan, että asianomaisten viran
omaisten alaiset päätoimiset työsuojelutarkasta
jan virkojen haltijat voidaan suostumuksensa mu
kaan nimittää ja siirtää soveltuvaan valtion työ
suojeluhallinnon asianomaiseen virkaan sitä auki 
julistamatta. Täten nykyisillä kunnallisilla työ
suojelutarkastajilla on mahdollisuus halutessaan 
päästä valtion vastaavaan virkaan. Koska nykyisin 
palvelussuhteen ehdot määräytyvät virkasuhtei
sen henkilöstön osalta soimittavan virkaehtosopi
muksen mukaan, on tarkoituksenmukaista pyrkiä 
valmistelemaan tarvittaessa lain voimaantuloon 
mennessä erillinen virkaehtosopimus näiden hen
kilöiden palkkaus- ja muista sopimuksenvaraisista 
ehdoista. 

Lain voimaantulon jälkeen seuraavan ylimeno
kauden, joka päättyy lakiehdotuksen mukaan 
vuoden 1990 lopussa, kunnat ja kansanterveys
työn kuntainliitot ovat velvollisia osoittamaan 
valtion virkaan siirtyneille entisille viranhaltijoil
leen asianmukaiset toimistotilat ja tarpeelliset 
toimistopalvelut entisessä laajuudessa. Näistä val
tion tulee esityksen mukaan suorittaa käypä kor
vaus siten kuin siitä erikseen sovitaan. 

Koska joissakin tapauksissa kunnille tai kan
santerveystyön kuntainliitoille saattaa jäädä sel
laista tarpeetonta käyttöomaisuutta, joka on han
kittu työsuojelutarkastajan tarpeisiin, valtio olisi 
säännösehdotuksen perusteella velvollinen osta
maan tällaisen omaisuuden käyvästä arvosta. 
Omaisuuden ostohinnasta vähennettäisiin han
kintaan suoritettua valtionosuutta tai muuta val
tiOnavustusta vastaava osa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään 

1 § 
Tällä lailla kumotaan työsuojeluhallinnosta 24 

päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 
2 §:n 4 ja 5 momentti, 6 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 
1973 annetussa laissa (40/73), ja 6 §:n 3-6 
momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä 
syyskuuta 1975 annetussa laissa (7 3 5175 ), sekä 
7-9 a §, sellaisina kuin ne ovat, 7 ja 8 § 17 
päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (678/82) 
sekä 9 ja 9 a § 18 päivänä kesäkuuta 1980 
annetussa laissa ( 4 7 5180). 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan työsuojeluhallinnosta 

annetun lain 6 §:n 1 ja 3-6 momentin osalta 1 
päivänä tammikuuta 1988. Muilta osin laki tulee 
voimaan pa1vana kuuta 198 . En
nen tämän lain voimaantuloa paikalliselle työ
suojeluviranomaiselle säädetyt tai määrätyt tehtä
vät siirtyvät viimeksi mainitusta päivästä lukien 
asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimis
ton suoritettavaksi. 

Kuntien ja kansanterveyslaissa (66/72) säädet
tyjä tehtäviä varten perustettujen kuntainliittojen 

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1987 

työsuojelutarkastajien virkojen haltijat voidaan 
suostumuksensa mukaan nimittää ja siirtää sovel
tuvaan valtion työsuojeluhallinnon asianomaisen 
viranhaltijan viranhoitopaikkakunnalla olevaan 
vastaavaan virkaan sitä auki julistamatta. Täten 
nimitetyn virkamiehen virkasuhteen ehdoista on 
voimassa, mitä niistä on sovittu valtion virkaeh
tosopimuksella. 

Kunnat ja kansanterveystyön kuntainliitto ovat 
velvollisia osoittamaan vuoden 1990 loppuun asti 
edellä mainitulla tavalla valtion virkaan nimite
tyille virkamiehille asianmukaiset toimistotilat ja 
tarpeelliset toimistopalvelut valtion suorittamaa 
käypää korvausta vastaan siten kuin siitä erikseen 
sovitaan, ellei valtio aikaisemmin ole hankkinut 
toimistotiloja muulla tavoin. 

Mikäli kunnille tai kansanterveystyön kuntain
liitoille jää tarpeettomaksi työsuojelutarkastajan 
käytössä ollutta käyttöomaisuutta, valtio ostaa 
tällaisen omaisuuden käyvästä arvosta vähennet
tynä mahdollisilla suoritetuilla valtionosuuksilla 
tai valtion muilla avustuksilla. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 


