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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain sekä 
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa an
netun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työtur
vallisuuslakia sekä työsuojelun valvonnasta ja 
muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettua la
kia. Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi säännös, jonka mukaan työntekijällä olisi 
oikeus pidättäytyä sellaisen työn tekemisestä, 
joka aiheuttaa vakavaa vaaraa työntekijän omalle 
tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydel
le. Työsuojelun valvonnasta annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, jonka mu
kaan työsuojeluvaltuutetulla olisi eräin rajoituk-

371168T 

sin oikeus keskeyttää sellaisen työn teettäminen, 
josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työnte
kijän hengelle tai terveydelle. 

Työntekijä tai työsuojeluvaltuutettu ei olisi 
velvollinen korvaamaan pidättäytymisen tai kes
keyttämisen mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa, 
jos hän on toiminut ehdotettujen säännösten 
edellyttämin tavoin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä
nä syyskuuta 1988. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet 

Hallituksen käsityksen mukaan työsuojelun yh
teistoimintaorganisaation toimintaedellytyksiä on 
parannetteva 12 päivänä huhtikuuta 1984 hyväk
sytyn valtakunnallisen työympäristöohjelman 
suuntaviivojen mukaisesti. Kun työsuojeluasioita 
on käytännössä pyritty hoitamaan liiaksi pelkäs
tään yhteistoimintaelinten kautta, yhteistyö linja
organisaation ja yhteistoimintayksiköiden välillä 
ei ole aina toiminut parhaalla mahdollisella ta
valla. Tämän vuoksi olisi pyrittävä siihen, että 
työsuojelupäälliköiksi nimitettäisiin henkilöitä, 
joilla on riittävät organisatoriset mahdollisuudet 
huolehtia työsuojelullisesti tarpeellisten toimen
piteiden toteuttamisesta. Myös henkilöstöä edus
tavalla työsuojeluvaltuutetulla tulisi olla mahdol
lisuus toimia työpaikalla havaitsemansa välittö
män terveyden vaaran torjumiseksi. 

Työpaikkatason työsuojeluyhteistyön kehittä
minen on välttämätöntä senkin vuoksi, että voi
taisiin tehostaa valtion viranomaisten toimintaa 
niiden tavoitteiden suuntaisesti, jotka vuoden 
1988 syyskuun alussa voimaan tulevalle työturval
lisuuslain uudistukselle {27 1 87) on asetettu. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2 .1. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 

Työturvallisuuslaissa {299/ 58) säädetään, että 
työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoimin
nassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työ
turvallisuutta työpaikalla. Työsopimuslaissa 
{320/ 70) säädetään niin ikään, että työn turvalli
suudesta ja terveellisyydestä huolehtimiseksi ja 
niiden edistämiseksi on oltava yhteistoiminnassa 
työpaikalla. Työsuojelun valvonnasta ja muutok
senhausta työsuojeluasioissa annetulla lailla ( 131 1 
73, jäljempänä valvontalaki) on säädetty työsuo
jelun yhteistoimintaorganisaatioista. 

Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on hy
väksytty työntekijän oikeus pidättäytyä työsuori
tuksestaan silloin, kun työnantaja on laiminlyö-

nyt hänelle työsopimuksen tai työsopimuslain 
mukaan kuuluvia velvollisuuksiaan. Työntekijän 
oikeus pidättäytyä työstä perustuu velvoiteoikeu
den yleisiin periaatteisiin. Sopimuksen toisella 
osapuolella on oikeus pidättäytyä omasta suori
tuksestaan silloin, kun toinen osapuoli ei toteuta 
omia sopimusvelvoitteitaan. 

Työturvallisuuslain 9 §:n 1 momentin ja työso
pimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan työnanta
jan on huolehdittava työturvallisuudesta. Koska 
työn turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työ
sopimuksen perusteella työnantajalle, työntekijä 
voi edellyttää, että työ voidaan suorittaa turvalli
sesti. Tämän vuoksi työntekijällä on oikeus
käytännön tunnustama, edellä tarkoitettu oikeus 
pidättäytyä työsuorituksesta, kunnes työnantaja 
on huolehtinut sopimuksen mukaisista velvoit
teistaan ja saattanut työolosuhteet turvallisiksi. 

Työntekijän työstä pidättäytymisoikeuden syn
tyminen edellyttää, että työolosuhteet poikkeavat 
selvästi niistä, jotka työnantaja on työsopimuksen 
perusteella velvollinen järjestämään. Yksittäisen 
työntekijän oikeus pidättäytyä työstä, josta aiheu
tuu vaaraa terveydelle, on tunnustettu myös 
työehtosopimuskäytännössä. Korkein oikeus on 
ottanut kantaa kysymykseen muun muassa seu
raavissa tapauksissa. 

Työstä kieltäytymistä ei ollut pidettävä työso
pimuksen purkamiseen oikeuttavana tärkeänä 
syynä, kun tarkastuksessa oli todettu, että hiek
kapuhallustyön suorittamiseen väliaikaisesti vara
tussa paikassa suojelutoimet eivät kaikilta osil
taan olleet asianmukaiset ja että tästä olisi voinut 
aiheutua haittaa työntekijän terveydelle (KKO 
1979 II 1 ). 

Työstä kieltäytymistä ei ollut pidettävä työvel
voitteen vastaisena, kun työntekijä oli puuttu
vaan ammattitaitoansa vedoten kieltäytynyt pai
navan taakan nostamisesta siltanosturilla (KKO 
1981 II 146). 

Kun lämpötila yrityksen työtiloissa oli lämmi
tyksen keskeytymisen vuoksi ollut niin alhainen, 
ettei työtiloissa yhtiöstä ja sen työntekijöistä riip
pumattomasta syystä ollut voinut tehdä istuma
työtä ja kun yhtiö ei ollut voinut osoittaa työnte
kijöille muuta työtä tai lämpimiä oleskelutiloja, 
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työntekijöillä katsottiin olevan oikeus saada palk
kansa työstä kieltäytymisestä huolimatta (KKO 
17.1.1980/3000/ 79). 

Jalkinetehtaan työntekijät olivat ilman työnan
tajan suostumusta pitäneet kerran tunnissa 10 
minuutin tauon lämpötilan tehdassalissa noustua 
yli 28 C :n. Kun ei ollut näytetty, että työpai
kan lämpöoloista olisi aiheutunut työntekijöille 
niin suurta lämpörasitusta, että se olisi terveydel
lisistä syistä edellyttänyt työnteon ajoittaista kes
keyttämistä, yhtiö ei ollut velvollinen maksa
maan työntekijöille palkkaa työtaukojen osalta 
(KKO 1983 II 144). 

Valvontalain 16 §:n perusteella työsuojelutar
kastajalla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää 
laitteen tai työmenetelmän käyttäminen taikka 
työnteon jatkaminen, jos lainvastaisesta olotilasta 
aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden me
nettämisen vaara. Jos vaara on välitön, tarkasta
jan on heti annettava kyseinen kielto. Tarkasta
jan tulee toimia siten, ettei kielto rajoita toimin
taa työpaikalla laajemmin, kuin työn turvallisuu
den ja terveellisyyden kannalta on tarpeellista. 
Oikeuskäytännössä tunnustettu työntekijän työs
täpidättäytymisoikeus on laajempi kuin valvonta
lain 16 §:n tarkoittaman kiellon ala. 

Tarkastajan antamat kiellot ovat kohdistuneet 
työturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvaan 
työhön. Olennainen osa kielloista on jatkuvasti 
kohdistunut ryöstökoneisiin ja nostolaitteisiin 
sekä eräisiin vaarallisiin työmenetelmiin. Yleensä 
vaaraa aiheuttava puute tai epäkohta on ollut 
riidaton ja myös sellainen, että se on voitu melko 
nopeasti korjata. Tarkastajan antamaa kieltoa on 
välittömästi noudatettava. Kielto on voimassa, 
kunnes epäkohta on korjattu tarkastajan kielto
päätöksessä osoittamalla tai muulla yhtä luotetta
valla tavalla. 

Valvontalain 10 §:n mukaan työntekijöiden on 
valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu 
edustamaan heitä työsuojelua koskevassa yhteis
toiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomai
siin. Työsuojeluvaltuutetulla ei kuitenkaan ole 
päätöksentekovaltaa työsuojeluasioissa eikä hä
nelle myöskään voi siirtää vastuuta työturvalli
suutta koskevien säännösten noudattamatta jättä
misestä. Sen sijaan oikeuskäytännössä on katsot
tu, että linjaorganisaatiossa työnjohdolla ja val
vontatehtävissä olevilla esimiehillä on oikeus ja 
viime kädessä jopa velvollisuus keskeyttää vaaral
linen työ, jollei heillä ole toimivaltaa tai mahdol
lisuuksia muunlaisen ratkaisun tekemiseen. Vaik
ka työsuojeluvaltuutetulla ei ole säännöksistä joh
dettavaa oikeutta vaarallisen työn keskeyttämi-

seen, tos1as1assa työsuojeluvaltuutetun asiantun
tija-asemalla on työn keskeyttämistilanteissa 
usein kuitenkin ratkaiseva merkitys. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Kysymystä työntekijän oikeudesta kieltäytyä 
tekemästä työtä, josta aiheutuu vaaraa hänen 
terveydelleen, on käsitelty muun muassa työtur
vallisuuskomitean mietinnössä (komiteanmietin
tö 1954: 10), työrikostoimikunnan mietinnössä 
(komiteanmietintö 1974:73) ja työsuojelukomi
tean mietinnössä (komiteanmietintö 1974:123 ). 
Työsuojelukomitean mietintöön sisältyi myös eh
dotus työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyt
tää vaarallisen työn teettäminen. 

Eduskunta on hallituksen esitykseen (hall.es. 
n:o 81/85 vp.) laeiksi työturvallisuuslain ja eräi
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta anta
maansa vastaukseen sisällyttänyt lausuman, jossa 
edellytetään muun muassa, että työntekijöille ja 
työntekijöiden edustajille on luotava edellytykset 
puuttua työskentelyyn vaarallisissa työolosuhteis
sa. 

Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjel
massa todetaan työsuojelulainsäädäntöä uudistet
tavan siten, että tavoitteena on estää tilanteet, 
joissa työntekijä joutuu jatkamaan terveyden tai 
hengen menettämisen vaaraoravaa työtä. Nyt 
eduskunnalle annettava esitys on tämän ohjelma
kohdan pohjalta valmisteltu yhteistyössä työ
markkinajärjestöjen kanssa. 

3. Kansainvälinen vertailu 

3.1. Työntekijän oikeus pidättäytyä vaarallises
ta työstä 

Ruotsin ja Norjan työympäristölaeissa (Arbets
miljölag 1978, Arbeidsmilj0loven 1977) on sään
nös työntekijän oikeudesta olla tekemättä työtä, 
joka työntekijän käsityksen mukaan aiheuttaa 
välitöntä ja vakavaa vaaraa hengelle ja terveydel
le. Tanskassa ei ole asiaa koskevaa lainsäädäntöä, 
mutta työehtosopimuskäytännöstä on johdettu 
varsin laaja työstäkieltäytymisoikeus. 

Saksan Liittotasavallan lainsäädännössä on 
säännös kieltäytymisoikeudesta asetuksessa vaa
rallisista aineista (Verordnung iiber die gefährlic
hen Stoffen, 1986). Sen mukaan työntekijä voi 
kieltäytyä työstä, jos määrättyjen vaarallisten ai
neiden raja-arvot ylittyvät ja tästä aiheutuu väli-
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tön hengen- tai terveysvaara. Oikeustieteen ja 
-käytännön mukaan on kuitenkin yleisempänä
kin periaatteena, että työntekijällä katsotaan ole
van oikeus kieltäytyä työstä, joka on järjestetty 
voimassa olevien turvallisuusmääräysten vastaises
ti. Hollannin vuodelta 1980 olevan työympäristö
lain (Arbeidsomstandighedenwet) mukaan työn
tekijällä on oikeus ''viivyttää'' työnsä tekemistä 
niin kauan kuin hänellä on aihetta otaksua, että 
siihen liittyy vakava vaara. 

Englannin lainsäädännössä ei ole nimenomai
sia kieltäytymisoikeutta koskevia säännöksiä. 
Vuoden 1974 työsuojelulain (Health and Safety 
at Work etc. Act) 2 §:stä on kuitenkin käytän
nössä johdettu tällainen oikeus. 

3.2. Työntekijän edustajan oikeus keskeyttää 
vaarallinen työ 

Ruotsin työympäristölaissa on säännös (6:7 §), 
jonka mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus 
keskeyttää työ, jos työ aiheuttaa vakavaa ja väli
töntä vaaraa työntekijän terveydelle eikä työnan
taja, saatuaan asiasta tiedon, poista vaaraa. Työ
suojeluvaltuutetulla on tällöin oikeus keskeyttää 
työ ajaksi, jona odotetaan työsuojeluviranomai
sen ratkaisua asiaan. Työsuojeluvaltuutettu voi 
myös keskeyttää työn, jota suoritetaan vastoin 
työsuojeluviranomaisen antamaa, lainvoiman saa
nutta kieltoa. Mikäli keskeytyksestä aiheutuu 
vahinkoa, ei työsuojeluvaltuutetulla kyseisten 
säännösten mukaan ole siitä korvausvelvollisuut
ta, jos keskeyttäminen on tapahtunut laillisissa 
puitteissa. 

Norjan työympäristölaissa on myös säännös 
(27 §) työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyt
tää vaarallinen työ. Norjan lain mukaan keskey
tysoikeuden edellytyksenä on, että vaara on työ
suojeluvaltuutetun käsityksen mukaan välitön ei
kä sitä voida muulla tavoin poistaa. Työsuojelu
valtuutettu ei ole velvollinen korvaamaan mitään 
sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut yritykselle 
säännösten mukaan tapahtuneesta työn keskeyt
tämisestä. 

3.3. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kannan
ottoja 

Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1981 työ
turvallisuutta, -terveyttä ja työympäristöä koske
van yleissopimuksen (n:o 155) 13 artiklassa on 
työn keskeyttämisen seurausvaikutuksia koskeva 

säännös. Sen mukaan työntekijän, joka on kes
keyttänyt työskentelynsä tilanteessa, jonka hänel
lä on kohtuullinen syy uskoa vakaasti vaarantavan 
henkeään tai terveyttään, tulee maan olosuhtei
den ja käytännön mukaan olla suojattu epäasial
lisilta seuraamuksilta. Puheena olevaa sopimusta 
koskevassa hallituksen esityksessä (hall.es. n:o 
861 82 vp.) asetettiin kyseenalaiseksi, vastaako 
tilanne Suomessa tältä osin täysin sopimuksen 
määräystä. 

ILO:n kansainvälisessä työkonferenssissa oli ke
säkuussa 1987 ensimmäisessä käsittelyssä raken
nusalan työturvallisuutta käsittelevä yleissopi
musluonnos (lnternational Labour Conference, 
Provisional Record, 73rd Session, 1987, 2. 22). 
Konferenssin hyväksymään tarkistettuun yleisso
pimusluonnokseen sisältyy myös työstäkieltäyty
misoikeutta koskeva määräys (17 art. 1-kohta). 
Sen mukaan kansallisten lakien ja määräysten 
tulisi antaa työntekijälle oikeus siirtyä pois työ
kohteesta silloin, kun tällä on perusteltu syy 
uskoa turvallisuutensa ja terveytensä olevan välit
tömästi ja vakavasti uhattuna. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen välilliset vaikutukset yritystalouteen 
sekä valtioon ja kuntiin työnantajina eivät ole 
markkamääräisesti arvioitavissa. Kustannusten ar
vioimisen kannalta on olennaista se, kuinka usein 
ja minkälaisissa tilanteissa työntekijän oikeutta 
pidättäytyä työstä ja työsuojeluvaltuutetun työn 
keskeytysoikeutta tullaan käyttämään. Jonkinlai
sia suuntaviivoja tulevasta soveltamiskäytännöstä 
on ehkä saatavissa viranomaiskäytännön perus
teella. Kuten edellä on todettu, valvontalain 
16 §:n mukaan työsuojelutarkastajalla on tietyin 
edellytyksin oikeus heti kieltää työnteon jatkami
nen tilanteissa, joissa aiheutuu työntekijälle väli
tön hengen tai terveyden menettämisen vaara. 

Valvontalain nojalla annettujen käyttökieltojen 
lukumäärät ovat vuosina 1975-1984 vaihdelleet 
siten, että alhaisin käyttökieltojen lukumäärä on 
37 tapausta vuodelta 1977 ja korkein lukumäärä 
77 tapausta vuodelta 1975. Vuodesta 1980 vuo
teen 1986 määrät ovat olleet seuraavat: 51 
(1980), 46 (1981), 46 (1982), 57 (1983), 61 
(1984), 57 (1985) ja 72 (1986). Työnteon kes
keyttämiseen johtaneiden käyttökieltojen osuus 
työsuojelun tarkastustoiminnan kokonaisuudessa 
tulee selvemmin kuvatuksi ehkä siten, kun ote
taan huomioon, miten työsuojelutarkastajien 
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pöytäkirjaohjeet lain vastaisen olotilan totea
misessa ovat samana aikana vaihdelleet. Vuonna 
1977 annettiin kaikkiaan 125 192 ohjetta tarkas
tuspöytäkirjoissa. Vuonna 1983 vastaava luku oli 
72 909. 

Yleensä vaaraa aiheuttava puute tai epäkohta 
on ollut riidaton ja myös sellainen, että se on 

voitu melko nopeasti korjata, tai sellainen, että 
laite on kiellon seurauksena kokonaan poistettu 
käytöstä yrittämättäkään saattaa sitä käyttökun
toon. Kielto on harvoin kohdistunut sellaiseen 
laajaan työmenetelmään tai sellaiseen koneeseen, 
että siitä olisi ollut erityisen suurta haittaa yrityk
sen tai työnantajan kokonaistoiminnalle. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste! u t 

1.1. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 

9 c §. Työntektjän oikeus pidättäytyä työstä. 
Työturvallisuuslain ja työsopimuslain 32 §:n 1 
momentin mukaan työnantajan on muiden sopi
musvelvoitteiden ohessa huolehdittava työturval
lisuudesta. Jos työolosuhteet poikkeavat siitä, 
mitä sopimussuhteen on katsottava edellyttävän, 
työntekijällä on oikeuskirjallisuuden ja -käytän
nön hyväksymä oikeus pidättäytyä työstä, kunnes 
työnantaja on huolehtinut sopimuksen mukaisis
ta velvoitteistaan. Työsopimuslain 43 §:n 3 mo
mentin 4 kohdan mukaan työntekijä voi purkaa 
työsopimuksen, jos työnantaja tai tämän sijainen 
välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvalli
suutta työpaikalla. Työntekijälle syntyy tällöin 
oikeus purkaa työsuhde, vaikka työnantaja rik
koisi vain yleisiä velvollisuuksiaan huolehtia koh
tuullisessa määrin työturvallisuudesta. Työsopi
muksen purkaminen on äärimmäinen toimenpi
de, joka tulee kysymykseen vasta, jos muut 
sopimuksen säilyttämiseen pyrkivät toimet, ku
ten työstä pidättäytyminen, eivät ole johtaneet 
tulokseen. Oikeuskäytännön mukaan tämän pi
dättäytymisoikeuden katsotaan olevan olemassa 
sellaisenkin työoloissa esiintyvän puutteen joh
dosta, joka ei vielä oikeuttaisi työsuhteen purka
miseen. Vaikutusten on kuitenkin ilmettävä työ
paikalla ja työntekijän on oltava näiden vaikutus
ten piirissä. 

Nyt ehdotetulla säännöksellä, jolla työntekijäl
le työturvallisuuslaissa nimenomaisesti turvattai
siin oikeus pidättäytyä tietyin edellytyksin vaaral
lisesta työstä, ei ole tarkoitettu sinänsä kaventaa 
eikä laajentaa työntekijän ja työnantajan välistä 
sopimusperäistä pidättäytymisoikeutta, joka jää 
entisen ja vastaisen soveltamiskäytännön varaan. 
Virkamiehellä ei kuitenkaan ole tällaista sopi-

musperäistä oikeutta, koska virkasuhde ei perus
tu sopimukseen. 

Ehdotetun säännöksen mukaan työntekijällä 
on oikeus pidättäytyä sellaisen työn tekemisestä, 
josta aiheutuu vakava vaara työntekijän omalle 
tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydel
le. Kaikkia niitä tilanteita, joissa pidättäytymisoi
keutta voidaan käyttää, ei voida tarkasti määritel
lä. Vaaran todellisuutta ja vakavuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon toimialan ja työtehtävien 
vaarallisuusaste. Vaaran vakavuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon myös työsopimuksen ja 
työtehtävien sisältö. Säännöksen tarkoittaman pi
dättäytymisoikeuden syntyminen edellyttää, että 
käsillä oleva vaara olennaisesti ylittää sen keski
määräisen riskin, joka työhön sisältyy. Vaaran 
ajallinen ja paikallinen läheisyys on myös tähän 
arvioon keskeisesti vaikuttava seikka. 

Turvallisuussäännöksiä ja -määräyksiä rikko
matta voidaan teettää myös työtä, johon voi 
liittyä erityistä vaaraa edellyttäen, että riittävistä 
varotoimista huolehditaan. Käytännössä tällaisia 
tilanteita esiintyy ensisijassa kriisi- sekä palo- ja 
pelastustoiminnassa, terveydenhuollossa, ensi
apu- ja järjestyksenvalvontatyössä, joissa yleinen 
etu edellyttää nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä 
siitäkin huolimatta, että työskentelyyn voi sisäl
tyä vaarallisia vaiheita. 

Säännöstä käytäntöön sovellettaessa on paino
tettava työntekijän oman arvioinnin merkitystä 
vaaran vakavuuden arvostelussa. Työntekijän pi
dättäytymisoikeus on säännöksen mukaan ole
massa myös sillä perusteella, että hänen työnsä 
voi aiheuttaa vakavan vaaran muille työntekijöil
le. 

Työsopimuksen perusteella työn tekeminen on 
työntekijän päävelvoite. Pidättäytymisoikeuden 
käyttö tulee kysymykseen vain, mikäli vaara ei 
ole muilla työsuojelutoimenpiteillä vältettävissä. 
Vaaran arviointi jää viime kädessä tilanteeseen 
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liittyvistä seikoista johtuen työntekijän tehtäväksi 
kokemuksensa ja koulutuksensa perusteella. Vaa
ratilanteen tunnistamisessa voi käyttää hyväksi 
aikaisempaa kokemusta tai tietoa kyseisessä työs
sä. Eräs arviointiperuste on vaaran ennalta havait
tavuus (esim. ilmeinen rakenteen heikkous, epä
vakaisuus yms. ). Vaaran vakavuutta arvioitaessa 
on huomattava, että vaikka seurausvaikutukset 
esimerkiksi kemiallisten riskien osalta voivat 
esiintyä paljonkin myöhemmin kuin itse työnte
kohetkellä, saattaa silti olla kysymyksessä vaarati
lanne, jossa pidättäytyminen on oikeutettua. 

Kun työstä pidättäytyminen on luonteeltaan 
aina väliaikainen ratkaisu, ehdotetaan pykälän 2 
momentissa säädettäväksi, että työstä pidättäyty
misestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän 
edustajalle niin pian kuin mahdollista. Selvyyden 
vuoksi säännöksessä todetaan lisäksi, että oikeus 
pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja 
on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehti
nut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan pidättäytyminen 
ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti, kuin työn 
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on 
välttämätöntä. Työstä pidättäydyttäessä on huo
lehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdolli
sesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäi
nen. Työstä pidättäytymisoikeus ei siten merkitse 
välttämättä oikeutta työn täydelliseen lopettami
seen. Pidättäytyminen on päinvastoin rajattava 
mahdollisimman suppeaksi tilanteesta riippuen. 
Pidättäytyminen voi näin ollen koskea tietyn 
työmenetelmän käyttämistä tai määrättyä työvai
hetta. Vaaratilanteessa työntekijän on myös mah
dollisuuksien mukaan toimittava siten, että työ 
voi mahdollisimman pian jatkua normaalisti. 
Vaaran vähentäminen saattaa edellyttää esimer
kiksi koneiden pysäyttämistä ja käyntiinpanolait
teiden lukitsemista tai energian syötön katkaise
mista. Myös liikenteessä ja kuljetustoiminnassa 
tällaiset vaaraa rajoittavat toimenpiteet saattavat 
olla tarpeen työn keskeytystilanteessa. 

Kun vaarallisesta työstä pidättäytyminen liittyy 
julkisen tehtävän hoitamiseen, on otettava huo
mioon virkamiesten erityisasema. Vuoden 1988 
alusta voimaan tulevan valtion virkamieslain 
(755/86) 39 §:n 1 momentin mukaan virkamies 
ei saa keskeyttää virantoimitustaan, ellei asian
omainen viranomainen hakemuksesta myönnä 
hänelle virkavapautta taikka ellei muualla toisin 
säädetä. Ehdotettu säännös uudeksi työturvalli
suuslain 9 c §:ksi voitaisiin ajatella katsottavan 
tällaiseksi erityisnormiksi, jonka perusteella val
tion virkamieslain 39 §:n 1 momentin olisi väis-

tyttävä silloin, kun yleiset edellytykset vaarallises
ta työstä pidättäytymiselle ovat olemassa. 

Virkamiehen kieltäytyminen vaarallisesta työs
tä ei ole kuitenkaan virantoimituksen keskeyttä
mistä, vaan vaarallisesta työstä pidättäytymistä. 
Virkamiehen oikeus pidättäytyä vaarallisesta työs
tä perustuisi siten ehdotettuun säännökseen. Sa
ma oikeus koskisi myös kunnallisia viranhaltijoi
ta. 

Milloin työntekijä on käyttänyt oikeuttaan pi
dättäytyä työstä, ei häntä voida pitää vastuullise
na tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan 4 momentissa ni
menomaisesti säädettäväksi, että työntekijä ei ole 
velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä 
mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa silloin, kun 
työntekijä on pidättäytynyt työstä ehdotetun py
kälän mukaisesti. Pidättäytymisoikeuden käyttä
mättä jättämisellä ei myöskään olisi vaikutusta 
työnantajan työturvallisuusvastuun alaan. 

Jos pidättäytyminen ei täytä niitä edellytyksiä, 
jotka sille on asetettu ehdotetussa uudessa sään
nöksessä, määräytyvät seuraamukset yleisten työ
oikeudellisten ja virkamiesoikeudellisten säännös
ten ja periaatteiden mukaan. 

Jos työntekijä on perustellusti katsonut olevan
sa oikeutettu työstä pidättäytymiseen, häneen ei 
voi kohdistua mitään haitallisia seuraamuksia 
tämän oikeuden käytöstä. Tällöinhän hänen me
nettelyään ei ole pidettävä oikeudenvastaisena. 
Jos taas näin ei ole, seurauksena voi olla irtisano
misen tai rangaistuksen tai muun haitallisen 
seurauksen ohella vahingonkorvausvelvollisuus. 

Työsuhteisen työntekijän osalta vahingonkor
vaus määräytyy työsopimuslain 51 §:n 3 momen
tin perusteella. Työntekijä, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlyö työsopimuksesta 
hänelle johtuvien velvollisuuksien täyttämisen, 
tulee korvata työnantajalle siten aiheuttamansa 
vahinko vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä sää
dettyjen perusteiden mukaan. Korvausvelvolli
suus käsittää näin ollen määrän, joka harkitaan 
kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon 
suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, 
vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. 
Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei 
vahingonkorvausta ole tuomittava. Tämän tuot
tamuksen arvioinnissa otetaan huomioon, onko 
työntekijä kokemuksensa perusteella vilpittömäs
ti ja perustellusti voinut katsoa olevansa oikeutet
tu pidättäytymiseen. Virkamiehiä ja muita työ
turvallisuuslain soveltamisalan piiriin kuuluvia 
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henkilöitä (oppilas, vanki, asevelvollinen jne.) 
koskevat soveltuvin osin samat periaatteet. 

Vahingonkorvaus käsittää kaiken hyvityksen 
henkilö- ja esinevahingosta edellä mainituin ta
voin soviteltuna. Ulkopuoliselle aiheutuneesta 
vahingosta on työnantaja ensisijassa korvausvel
vollinen, mutta työnantaja voi periä suorittamao
sa korvauksen vahingon aiheuttajalta edellä mai
nituin tavoin määriteltynä. 

Työsopimuslain 37 §:n 2 momentin mukaan 
työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää ilman eri
tyisen painavaa syytä. Ehdotetun 9 c §:n sovelta
misessa on lähdettävä siitä, ettei irtisanominen 
tule kysymykseen, jos työntekijä on pidättäytynyt 
vaarallisen työn tekemisestä niissä rajoissa, joissa 
hän on ollut siihen oikeutettu. Tästä tulkinnasta 
seuraa luonnollisesti myös se, ettei myöskään 
oikeutta työsopimuksen purkamiseen ole. lrtisa
nomis- ja purkamiskielto koskee kiistatta myös 
niitä tapauksia, joissa työntekijän erehtyminen 
pidättäytymisoikeuden rajoista on, aiheutunut pe
rustelluksi katsottavasta syystä. Tällainen menet
tely ei voi muodostaa myöskään valtion virka
mieslain 46 §:ssä tarkoitettua itltisanomisperus
tetta. Se, milloin työntekijän mctnettely on kat
sottava työsopimuslain 37 §:n 2 momentissa tar
koitetuksi irtisanomiseen oikeuttavaksi erityisen 
painavaksi syyksi, on ratkaistava yksittäistapauk
sellisena lainsovel tamiskysym yksenä. 

Työsopimuslain 27 §:n 1 momentissa sääde
tään työsuorituksen estymisestä ja työnantajan 
palkanmaksuvelvollisuudesta silloin, kun työnte
kijä ei ole voinut suorittaa työtään työnantajasta 
johtuvasta syystä. Työntekijän työstäpidättäyty
minen, edellyttäen että se on tapahtunut laillisis
sa rajoissa, merkitsee käytännössä tilannetta, jon
ka varalta 27 §:n 1 momenttiin on otettu sään
nökset. Näin ollen työnantaja on velvollinen 
maksamaan työstä pidättäytyneelle työntekijälle 
palkan pidättäytymisen ajalta edellyttäen, että 
työolosuhteet eivät ole olleet työturvallisuussään
nösten mukaisia. 

1.2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutok
senhausta työsuojeluasioissa annetun lain 
muuttamisesta 

11 a §. Valvontalain 10 §:n mukaan työsuoje
luvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojelua 
koskevassa yhteistoiminnassa ja suhteessa työsuo
jeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutetulla ei ny
kyisin ole varsinaista päätöksentekovaltaa työsuo-

jeluasioissa. Ehdotuksen mukaan työsuojeluval
tuutetulle olisi jäljempänä selostettavin rajoituk
sin annettava oikeus keskeyttää työ, josta aiheu
tuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hen
gelle tai terveydelle. 

Pykälän mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oi
keus keskeyttää vain välitöntä ja vakavaa vaaraa 
aiheuttava työ. Vaaran tulee näin ollen olla 
sellainen, että sen torjumiseksi on turvallisuuden 
varmistamiseksi välttämättä ryhdyttävä heti toi
menpiteisiin. 

Kun sekä työntekijät että toimihenkilöt voivat 
valita oman työsuojeluvaltuutettuosa ja kun eri 
työnantajien palveluksessa samalla työpaikalla 
työskentelevät työntekijät voivat valita yhteisen 
työsuojeluvaltuutetun, ehdotetaan selvennyksen 
vuoksi, että valtuutetun oikeus työn keskeyttämi
seen koskisi vain niiden työntekijöiden tai toimi
henkilöiden työskentelyä, joita työsuojeluvaltuu
tettu edustaa. 

Ehdotuksen mukaan keskeytysoikeus ei ulot
tuisi laajemmalle, kuin työn turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Jos 
työtä voidaan vaaratta jatkaa jättämällä pois jokin 
työvaihe tai luopumalla jonkin työvälineen tai 
koneen käyttämisestä, olisi keskeytystä vastaavasti 
rajattava. Työsuojeluvaltuutetun olisi lisäksi py
kälän 2 momentin mukaisesti vaaran laatu ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen mahdolli
suuksiensa mukaan ennakolta ilmoitettava työn
antajalle tai tämän edustajalle työn keskeyttämi
sestä. 

Pykälän sanamuodon tarkoituksena on myös 
rajoittaa ennakkoilmoitusvelvollisuus koskemaan 
niitä tilanteita, joissa työnantaja tai tämän edus
taja voidaan tavoittaa viipymättä ja siten, ettei 
vaara yhteydenoton johdosta lisäänny. Kun kes
keytysoikeuden edellytyksenä on välittömän ja 
vakavan vaaran olemassaolo, on selvää, ettei asian 
ratkaisua voida työnantajan tavoittamiseksi lykätä 
olennaisesti. Esimerkiksi viestiyhteyksien puuttu
minen tai se, että työsuojeluvaltuutetun poistu
minen työpaikalta työnantajan tavoittamiseksi 
voi pahentaa tilannetta, poistaisi siten ennakkoil
moitusvelvollisuuden. Töiden keskeyttämisestä 
olisi kuitenkin säännösehdotuksen mukaan il
moitettava työnantajalle heti, kun tämä voi vaa
raa aiheuttamatta tapahtua. 

Jos ennakkoilmoitus voidaan antaa, jää työn
antajan ratkaistavaksi, millä edellytyksillä työtä 
voidaan jatkaa. Ehdotuksen mukaan työnantaja 
voisi tällöin varmistauduttuaan työn turvallisuu
desta määrätä työn jatkamisesta. Työnantaja olisi 
kuitenkin velvollinen viipymättä ilmoittamaan 
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menettelystään sekä sen perusteluista asianomai
selle työsuojeluviranomaiselle. Kun kyseessä saat
taa olla vakava terveysvaara, olisi lainkohtaa tul
kittava ahtaasti. Ilmoitus olisi sen vuoksi lähetet
tävä tai toimitettava perille niin nopeasti, kuin se 
postin välityksellä on mahdollista. 

Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan 
otettava huomioon kaikki, mikä kohtuuden mu
kaan on tarpeen työntekijöiden suojelemiseksi 
tapaturmilta tai terveyshaitoilta. Työnantajan 
päätös, jolla hän varotoimenpiteisiin ryhtymättä 
työsuojeluvaltuutetun esityksen vastaisesti määrää 
töitä jatkettavaksi, sisältää tämän vuoksi samalla 
myös työnantajan kannanoton siitä, ettei työstä 
aiheudu laissa tarkoitettua vaaraa. Työnantajan 
toimilla on erityistä merkitystä asiaa myöhemmin 
mahdollisesti selvitettäessä. 

Työsuojeluvaltuutetun olisi työtä keskeyttäes
sään huolehdittava siitä, että keskeytyksestä mah
dollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman 
vähäinen. Tältä osin voidaan viitata työntekijän 
pidättäytymisoikeutta koskevan säännösehdotuk
sen perusteluihin. 

Ehdotettu säännös työsuojeluvaltuutetun oi
keudesta keskeyttää työ koskisi sen sanamuodon 
mukaisesti vain eräitä erityistilanteita. Keskeytys
oikeuden käyttämisellä tai käyttämättä jättämi
sellä ei sen vuoksi olisi vaikutusta enempää 
ehdotettuun työturvallisuuslain mukaiseen pidät
täytymisoikeuteen kuin oikeuskäytännössä tun
nustettuun mahdollisuuteen olla tekemättä työ
tä, jossa työolot eivät vastaa sopimussuhteesta 
johtuvia velvoitteita. Keskeyttämisoikeuden käyt
tämättä jättämisellä ei myöskään olisi vaikutusta 
työnantajan työturvallisuusvastuun alaan. 

Pykälän 4 momentin mukaan työsuojeluvira
nomaisen tulee, jos työpaikalla ei muutoin päästä 
yksimielisyyteen työn turvallisesta suorittamises
ta, ryhtyä heti toimenpiteisiin asian ratkaisemi
seksi. Työsuojeluviranomaisen olisi viime kädessä 
työsuojelutarkastuksen avulla ratkaistava, mihin 
toimenpiteisiin asiassa on aihetta. Asian laadusta 
johtuu, että tarkastus, milloin tähän on syytä, 
olisi viipymättä kumman tahansa osapuolen 
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pyynnöstä suoritettava. Tarkastusvelvollisuutta ei 
luonnollisestikaan olisi, jos vaaratilanne osapuol
ten ilmoituksen mukaan on poistettu tai sillä 
tavoin ohitse, ettei siihen tarkastuksen perusteel
la enää voitaisi vaikuttaa. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan, ettei työ
suojeluvaltuutettu ole velvollinen korvaamaan 
työn teettämisen keskeyttämisestä mahdollisesti 
aiheutuvaa vahinkoa silloin, kun oikeutta on 
käytetty laillisissa rajoissa. Kun säännösehdotus 
on samanlainen kuin ehdotettu työturvallisuus
lain uusi 9 c §:n 4 momentti, voidaan tässäkin 
yhteydessä viitata mainitun säännösehdotuksen 
perusteluihin. 

2. Voimaantulo 

Ehdotusten toteuttamisen kannalta on kiinni
tettävä huomiota siihen, että työturvallisuuslain 
laaja uudistus (27 1 87) tulee voimaan 1 päivänä 
syyskuuta 1988. Hallitus on myös antanut äsket
täin eduskunnalle esityksen (hall.es. n:o 89/87 
vp.) työsuojeluhallinnosta annetun lain (574/72) 
eräiden säännösten kumoamisesta. Tällä ehdo
tuksella pyritään siihen, että työsuojelutarkastus
toimintaa voidaan tehostaa tarkastustoimintaan 
käytettävien nykyisten voimavarojen puitteissa. 
Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan noin 
vuoden kuluttua siitä, kun laki on annettu. 

Työturvallisuuslain uudistuksessa on kysymys 
laajasta kokonaisuudesta, johon nyt ehdotettavat 
säännökset asiasisältönsä vuoksi kiinteästi liitty
vät. Näiden uudistusten voimaantulo olisi sen 
vuoksi erityisesti koulutukseen ja tiedonvälityk
seen liittyvistä syistä tarkoituksenmukaisinta so
vittaa samaan ajankohtaan. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että myös nyt ehdotettavat säännökset 
tulisivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988. 

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

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annettuun työturvallisuusla-. 
kiin (299/58) uusi 9 c § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti: 

Työntektjän oikeus pidättäytyä työstä 

9 c § 
Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän 

omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai 
terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä 
tällaisen työn tekemisestä. 

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työn
antajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin 
mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jat
kuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät 
tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan 
suorittaa turvallisesti. 

2. 

Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työnte
koa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja ter
veellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä 
pidättäydyttäessä on huolehdittava siitä, että pi
dättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on 
mahdollisimman vähäinen. 

Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidät
täytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan 
työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu
asioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annettuun lakiin (131/73) uusi 11 a § seuraavasti: 

11 a § 
Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa 

työntekijän hengelle tai terveydelle, työsuojelu
valtuutetulla on oikeus tässä pykälässä säädetyin 
rajoituksin keskeyttää tällainen työ edustamiensa 
työntekijöiden osalta. 

Työsuojeluvaltuutetun on, milloin tämä vaa
ran laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden on 
mahdollista, ilmoitettava työn keskeyttämisestä 
työnantajalle tai tämän edustajalle ennakolta ja 
joka tapauksessa heti, kun tämä voi vaaratta 

tapahtua. Työnantaja voi, varmistuttuaan ettei 1 
momentissa tarkoitettua vaaraa ole, määrätä työn 
jatkamisesta. Työnantajan on viipymättä ilmoi
tettava menettelystään ja sen perusteista kirjalli
sesti asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. 

Työn keskeyttäminen ei saa rajoittaa työntekoa 
laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveelii
syyden kannalta on välttämätöntä. Työtä keskey
tettäessä on huolehdittava siitä, että keskeytyk
sestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdolli
simman vähäinen. 
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Työsuojeluviranomaisen tulee, jos työpaikalla 
ei muutoin päästä yksimielisyyteen työn turvalli
sesta suorittamisesta, ryhtyä heti toimenpiteisiin 
asian ratkaisemiseksi. 

nen korvaamaan työn keskeyttämisestä mahdolli
sesti aiheutuvaa vahinkoa. 

Jos työsuojeluvaltuutettu on tämän pykälän 
mukaisesti keskeyttänyt työn, hän ei ole velvolli-

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 
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Ministeri Matti Puhakka 




