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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain ja 
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ
turvallisuuslakia ja työsuojelun valvonnasta 
ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa an
nettua lakia. Esitys perustuu Euroopan yh
teisöjen neuvoston vuonna 1989 hyväksy
mään niin sanottuun työympäristön puitedi
rektiiviin. 

Direktiivin johdosta on työturvallisuuslakia 
täydennetty Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen voimaantulon yhteydessä. Esi
tyksessä on kysymys lainsäädännön täyden
tämisestä Euroopan yhteisöjen komission 
Suomeen kohdistamien valvontatoimien joh
dosta. 

Komissio on antanut Suomelle virallisen 
huomautuksen puitedirektiivin täytäntöönpa
non osalta. Komissiolle antamassaan vas
tauksessa hallitus on ilmoittanut selvittävän
sä, mitä säädösmuutoksia tarvitaan, jotta 
Suomen lainsäädäntö saadaan vastaamaan 
direktiivien vaatimuksia. Esitys perustuu 
viranomaisten sekä työnantaja- ja työntekijä
järjestöjen kolmikantaiseen valmisteluun. 

Työturvallisuuslakiin ehdotetut keskei
simmät muutokset tähtäävät työpaikan vaa
rojen ennalta ehkäisemiseen puitedirektiivin 
asettamien yleisten periaatteiden mukaan. 
Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi la
kiin työolosuhteiden parantamisen tavoite. 
Se perustuu puitedirektiivin ja Euroopan yh
teisön perustamissopimukseen. Lisäksi esi
tys sisältää puitedirektiiviin pohjautuvia työ
paikan olojen sääntelyn täsmennyksiä. 

Työsuojelun valvontalakiin ehdotetaan 1~
sättäväkst puitedirektiiviin perustuva velvOI
te, jonka mukaan työpaikan työsuojeluval
tuutetulle on annettava asianmukainen kou
lutus työsuojeluasioiden hoidossa. Nykyisin 
tällainen koulutus perustuu työmarkkinajär
jestöjen sopimuksiin. Sen piiriin eivät kuulu 
kaikki työpaikat eivätkä kaikki työsuojelu
valtuutetut. Työmarkkinajärjestöjen sopi
muksiin esitys ei vaikuta. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensi ti
lassa. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Työsuojeludirektiivien oikeusperusteena on 
Euroopan yhteisön perustaruissopimuksen 
118 a (nykyisin 137 artikla). 

Vuonna 1989 on 118 a artiklan nojalla an
nettu neuvoston direktiivi toimenpiteistä 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen edistämiseksi työssä 
89/391/ETY, jäljempänä puitedirektiivi. 

292096E 

Lisäksi neuvosto on hyväksynyt lukuisia 
muita työsuojelua koskevia vähimmäisdirek
tiivejä. Direktiivit eivät estä jäsenmaita pitä
mässä voimassa tai toteuttamasta tiukempia 
työsuojelua koskevia toimenpiteitä, jos ne 
ovat sopusoinnussa perustaruissopimuksen 
kanssa. 

Suomen liittyessä Euroopan talousalueesta 
tehtyyn sopimukseen, jäljempänä ETA-so
pimus, selvitettiin puitedirektiivin aiheutta-
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mia lainsäädännön muutostarpeita. Tällöin 
todettiin, että direktiivin vaatimukset sisälty
vät työturvallisuuslain vakiintuneeseen tul
kintaan ja soveltamiskäytäntöön, joten perus
teita laajamittaiselle lainsäädännön muutta
miselle ei ollut. Selvitystyön pohjalta työtur
vallisuuslakia (299/ 1958) ja työsuojelun val
vonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu
asioissa annettua lakia (1311 1973) muutettiin 
vuoden 1994 alusta lukien (HE 113/1992 
vp). 

Koska työturvallisuuslain säännökset ovat 
verraten yleisiä, niitä voidaan tulkita ja so
veltaa direktiivien mukaisesti. Sen jälkeen 
kun ETA-sopimus tuli voimaan, muunlainen 
soveltaminen ei ole ollut mahdollistakaan, 
vaan lain säännöksiä on ollut tulkittava asi
anomaisten direktiivien sanamuodon ja pää
määrän valossa. Direktiivien tulkintavaikutus 
edellyttää, että myös sellaiselle kansalliselle 
lainsäädännölle, joka on säädetty jo ennen 
direktiivien voimaantuloa, on mahdollisuuk
sien mukaan annettava direktiivien sanamuo
don ja päämäärän mukainen sisältö 

Euroopan yhteisöjen komission tavoittei
siin työsuojelun alalla kuuluu tehostunut di
rektiivien kansallisen täytäntöönpanon val
vonta. Tavoitteena on, että viime vuosikym
menen taitteeseen ajoittuneen voimakkaan 
lainsäädäntövaiheen jälkeen varmistettaisiin 
direktiivien asianmukainen täytäntöönpano 
eri jäsenmaissa. Suomen hallitus on antanut 
tukensa tälle politiikalle ja korostanut eri 
yhteyksissä direktiivien kansallisen täytän
töönpanon tärkeyttä. 

Valvontatoimessaan komissio on selvittä
nyt puitedirektiivin ja muiden työsuojeludi
rektiivien ja Suomen kansallisen työsuojelu
lainsäädännön vastaavuutta. Komissio on 
antanut Suomelle virallisen huomautuksen 
eräistä puitedirektiivin täytäntöönpanossa 
havaitsemistaan seikoista. Suomessa asiaa 
virallisen huomautuksen johdosta selvitettä
essä on käynyt ilmeiseksi, että työturvalli
suuslakia on aihetta täydentää, koska lain 
vakiintunutta tulkintaa ei pidetä riittävänä, 
vaan direktiivien täytäntöönpanon tulee ta
pahtua yksityiskohtaisin oikeussäännöksin. 
Suomen hallitus on ilmoittanut komission 
viralliseen huomautukseen antamassaan vas
tauksessa, että huomautuksessa esiin tuotu
jen seikkojen johdosta ryhdytään valmiste
lemaan työturvallisuuslainsäädännön täyden
tämistä. Esitys perustuu hallituksen vastauk
sessa ilmoitettuihin muutostarpeisiin. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslakia ehdotetaan täydennet
täväksi puitedirektiiviä vastaavilla säännök
sillä niin, että direktiivin asianmukainen ja 
riittävän tehokas täytäntöönpano tulee var
mistetuksi Euroopan unionin jäsenvelvoittei
den edellyttämällä tavalla. 

Puitedirektiivin 6 artiklaan perustuvat en
nalta ehkäisevät ja työsuojelullisesti keskei
set periaatteet eivät tähän mennessä ole kai
kilta osiltaan tulleet Suomen lainsäädännössä 
riittävän selvästi esille. Ne sisältyvät kuiten
kin jo esimerkiksi valtakunnalliseen työym
päristöohjelmaan, jonka valtioneuvosto vah
visti periaatepäätöksellään vuonna 1984. Nä
mä periaatteet koskevat muun muassa vaaro
jen torjumista niiden syntyvaiheessa, vaaral
listen olosuhteiden ja tekijöiden korvaamista 
Vaarattornilla tai vähemmän vaarallisilla, 
tekniikan kehitykseen sopeutumista ja ylei
sesti vaikuttavien työsuojelutoimien ensisi
jaisuutta yksilöllisiin nähden sekä yksipuoli
sesti kuormittavan työn terveyshaittojen vä
hentämistä. Laista ei myöskään ilmene työ
ympäristön parantamisen yleistä tavoitta, 
mikä on perustamissopimuksen 118 a artik
lan ja puitedirektiivin keskeinen lähtökohta. 

Lain 9 b § koskee työn ja työvälineiden 
mitoitusta ja sijoittamista työntekijöiden ruu
miilliset ja henkiset edellytykset huomioon 
ottaen. Pykälässä ei kuitenkaan riittävän sel
keästi tuoda esille yhtäjaksoisesti ja yksi
puolisesti kuormittavan työn lieventämistä ja 
terveyshaittojen vähentämistä. Tästä syystä 
pykälää ehdotetaan täydennettäväksi siten, 
että se vastaa direktiivin kyseistä säännöstä. 

Ehdotetussa uudessa 9 c §:ssä otettaisiin 
huomioon mainitut puitedirektiivin 6 artik
lasta ilmenevät periaatteet. Nykyinen työnte
kijän työstä kieltäytymisoikeutta koskeva 9 c 
§ siirtyisi sellaisenaan 9 d §:ksi. 

Uuden 9 c §:n tarkoitus on esiintuoda 
periaatteita, joiden mukaisesti työnantajan 
tulee täyttää lain 9 ja 9 b §:ssä mainitut pe
rusvelvoitteet. Ehdotettu nelikohtainen luet
telo ei olisi tyhjentävä eikä asioita ole esitet
ty tärkeysjärjestyksessä. Ehdotuksen mukai
set periaatteet eivät sinällään ole uusia, vaan 
niiden on katsottu sisältyvän jo nykyisinkin 
vallitsevaan työsuojelukäytäntöön. 

Ehdotetussa säännöksessä mainitulla tek
niikan kehityksen huomioon ottamisella ei 
tarkoiteta yksinomaan pääomahyödykkeiden 
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ja muiden teknisten laitteiden ominaisuuksi
en muuttamista, vaan myös niitä seikkoja, 
jotka koskevat työn ja tuotannon järjestelyjä 
esimerkiksi ergonomisen taikka työpsykolo
gisen tai työsosiologisen tutkimus- ja kehi
tystyön pohjalta. 

Ehdotettuun 9 c §:n 1 kohtaan sisältyvään 
työsuojelutoimien järjestykseen liittyen eh
dotetaan muutettavaksi myös lain 17 §:n 1 
momentti siten, että vaarallisten ja myrkyl
listen aineiden korvaaminen vaarattomilla tai 
vähemmän vaarallisilla aineilla olisi ensisi
jainen toimenpide yksilöllisiin suojelutoi
menpiteisiin nähden, kuten ehdotetussa uu
dessa 9 c §:ssä säädetään. Tämä todettaisiin 
viittaamalla uuden 9 c §:n sisältämiin peri
aatteisiin. Korvaamisperiaatetta ei ole tässä 
pykälässä enää tarpeen toistaa. 

Direktiivin 8 artiklan 2 kohta edellyttää, 
että työnantajan on erityisesti nimettävä en
siapu-, palontorjunta- ja evakuointitoimen
piteiden täytäntöön panemiseksi tarkoitetut 
työntekijät. Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaan työnantajan on käsitel
tävä henkilöiden nimeämistä työntekijöiden 
tai heidän edustajansa kanssa. Henkilöiden 
nimeämistä ei, ensiapua lukuun ottamatta, 
sisälly työturvallisuuslainsäädäntöön. 

Mainittujen henkilöiden nimeäminen liit
tyy yleiseen palo- ja pelastustoimen ja väes
tönsuojelun järjestämiseen. Sisäasiainminis
teriö on antanut määräyksiä yritysten ja lai
tosten palojärjestelyistä ja talosuojelun jär
jestelystä. Määräykset edellyttävät suoje
lusta vastaavien henkilöiden nimeämistä. 
Ne eivät kuitenkaan edellytä käsittelyä työn
tekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. 

D1rektiiviä vastaavat säännökset mainittu
jen henkilöiden nimeämisestä ja nimeämisen 
käsittelystä työntekijöiden tai heidän edusta
jansa kanssa ehdotetaan lisättäväksi uuteen 
23 §:n 2 momenttiin ja ensiavun osalta 
36 §:n 2 momenttiin. Ehdotus ei edellyttäisi 
lisähenkilöiden nimeämistä, jos työnantaja 
on nimennyt edellä mainittujen muiden sään
nösten mukaiset henkilöt. 

Lain 34 §:n 3 momenttiin ehdotetaan täy
dennettäväksi puitedirektiivin 10 artiklan 2 
kohtaa vastaavasti siten, että työpaikan halti
jana olevan työnantajan on varmistettava, 
että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulko
puolinen työnantaja saa tiedot palontorjun
taan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä 
toimenpiteistä ja niistä henkilöistä, jotka 
edellä sanotun mukaisesti on nimetty huo
lehtimaan näistä tehtävistä. Ulkopuolisen 

työnantajan velvollisuutena on huolehtia näi
den tietojen antamisesta edelleen omille 
työntekijöilleen ja heidän perehdyttämises
tään. 

2.2. Laki työsuojelun valvonnasta ja 
muutoksenhausta työsuojeluasioissa 

Puitedirektiivin 12 artiklan 3 kohdan mu
kaan niiden työntekijöiden, jotka erityisesti 
osallistuvat työntekijöiden ja turvallisuuden 
ja terveyden suojeluun, tulee saada asianmu
kainen koulutus. Suomen oloissa tämä tar
koittaa työsuojeluvaltuutettua ja sellaista va
ravaltuutettua, joka hoitaa valtuutetun tehtä
viä. Työsuojeluvaltuutetun kouluttamista 
koskeva yleissäännös puuttuu Suomen lain
säädännöstä. 

Työsuojelun valvonnasta annetun asetuk
sen (954/1973) 22 §:n mukaan työsuojelu
valtuutetun työsuhteen päättyessä tai hänen 
erotessaan muusta syystä kesken toimikau
tensa tulee hänen sijaansa jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi se varavaltuutetuista, joka on 
vaalissa saanut enemmän ääniä, jollei ennen 
vaalia ole toisin sovittu. Työsuojeluvaltuute
tun tilapäisen esteen vuoksi varavaltuutettu 
on oikeutettu toimimaan, mikäli työsuojelu
valtuutettu ei voi hoitaa kulloinkin kysy
myksessä olevaa tehtäväänsä. Tällainen ti
lanne voi syntyä esimerkiksi vuosiloman tai 
pitkäaikaisen sairauspoissaolon aikana. V al
tuutetun ja ensimmäisen varavaltuutetun ol
lessa molempien estyneitä, voi myös toinen 
varavaltuutettu joutua hoitamaan valtuutetun 
tehtäviä. 

Puitedirektiivin 12 artiklan 4 kohdan mu
kaan koulutuksen on tapahduttava työaikana 
ja kansallisten lakien tai käytännön mukai
sesti yrityksessä tai laitoksessa taikka sen 
ulkopuolella. Koulutus ei saa aiheuttaa kus
tannuksia työntekijöille tai heidän edustajil
leen. Saman direktiivin 11 artiklan 2 koh
dan mukaan työnantajan ja työntekijöiden tai 
heidän edustajiensa on oltava yhteistoimin
nassa koulutuksen suunnittelussa ja järjestä
misessä. 

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun 
oikeus osallistua koulutukseen on tällä het
kellä Suomessa työmarkkinajärjestöjen sopi
muksilla järjestetty asia. Sopimusten katta
malla alueella järjestelyn on katsottava ole
van riittävä täyttämään direktiivin vaatimuk
set. 

Puitedirektiivin 11 ja 12 artikla kuitenkin 
edellyttävät, että laissa tulisi olla säännös, 
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joka turvaa koulutuksen saamisen kaikissa 
tilanteissa. Tarvittavat säännökset työsuoje
luvaltuutetun mahdollisuudesta saada asian
mukaista koulutusta ehdotetaan lisättäväksi 
työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
työsuojeluasioissa annettuun lakiin. Tällöin 
velvoite kattaa kaikki lain mukaan valitut 
työsuojeluvaltuutetut ja heidän estyneenä 
ollessaan tehtäviä hoitamaan joutuvat vara
valtuutetut. 

Ehdotetut säännökset muodostavat asian
mukaisen koulutuksen vähimmäistason. Ne 
eivät vähennä työmarkkinajärjestöjen oikeut
ta sopia koulutuksen tarkemmasta sisällöstä 
ja siinä noudatettavista menettelytavoista 
eivätkä vaikuta nykyisiin sopimuksiin. Ny
kyisissä työsuojelua koskevissa sopimuksis
sa, muun muassa Teollisuuden ja Työnanta
jien Keskusliiton ja Suomen Ammattiliitto
jen Keskusjärjestö SAK:n heinäkuun 4 päi
vänä 1997 sovitun yleissopimuksen mukaan 
osapuolten hyväksymään yhteiseen työsuoje
lun peruskoulutukseen pääsevät työsuojelu
valtuutetun lisäksi myös työsuojelutoimikun
nan jäsen, varavaltuutettu ja sopimusperus
teinen työsuojeluasiamies. Työsuojeluvaltuu
tettu voi saada lisäksi erityiskoulutusta. 

Asianomaisella koulutuksella tarkoitetaan 
ehdotuksessa soveltuvin osin koulutusta, jo
ka vastaa työsuojeluvaltuutetuille valtakun
nallisten työmarkkinajärjestöjen sopimusten 
mukaan annettavaa koulutusta. Niiden työ
paikkojen osalta, joissa edustettavien työnte
kijöiden määrä on vähäinen eikä työn laatu 
ja työolosuhteet ole muutenkaan kovin han
kalia, koulutus voi olla paikallista perehdyt
tämiskoulutusta. Muutenkin asianmukainen 
koulutus tapahtuu tarkoituksenmukaisimmal
la tavalla työpaikkakohtaisesti, jolloin pai
kalliset olosuhteet tulevat parhaiten huomi
oon otetuiksi. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi JO a §,joka 
sisältäisi perussäännöksen siitä, että työ
suojeluvaltuutetulla on mahdollisuus saada 
asianmukaista koulutusta. Säännös koskee 
myös työsuojeluvaltuutetun tehtäviä hoitavia 
varavaltuutettu ja. Varavaltuutetun koulutus
tarpeeseen vaikuttaa ennen muuta se, missä 
laajuudessa hän joutuu hoitamaan työsuoje
luvaltuutetun tehtävää varsinaisen valtuute
tun ollessa estynyt. Työsuojeluvaltuutetun ja 
varavaltuutetun koulutukseen olisi soveltuvin 
osin noudatettavissa samat periaatteet kuin 
lain 11 §:n 2 ja 3 momentissa työsuojeluval
tuutetun tehtävien hoitamisesta on säädetty. 

Ehdotetun ·pykälän 2 momentin mukaan 

koulutuksen suunnittelua ja järjestämistä tu
lee käsitellä työpaikalla työntekijöiden tai 
heidän edustajiensa kanssa. Yhdessä käsitte
lemisen osalta säännös on työturvallisuuslain 
9 §:n 5 momenttia vastaava. Koulutuksen 
suunnittelulla tarkoitetaan muun muassa työ
suojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun koulu
tustarpeen selvittelyä, koulutustarjontaa ja 
koulutukseen osallistumisen ajoitusta. 

Ehdotetun 10 a §:n 3 momentin mukaan 
koulutuksen tulee tapahtua työaikana, jollei 
lain 8 §:ssä tarkoitettujen osapuolten välillä 
muuta sovita. Koulutukseen osallistumisesta 
ei saa aiheutua kustannuksia työ
suojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetuille. 

3. Esityksen vaikutukset 

Työturvallisuuslakiin ehdotetut uudet yhtä
jaksoisesti ja yksipuolisesti kuormittavaa 
työtä (9 b §) ja työsuojeluperiaatteita koske
vat (9 c §) säännökset ovat sisältyneet tä
hänkin asti noudatettuun työsuojelun valvon
takäyttäntöön. Ne ovat olleet hyväksyttyjä 
tavoitteita, vaikka niitä ei ole nimenomaises
ti lakiin kirjoitettu. Tämä koskee myös 
17 §:ään ehdotettua muutosta. Tässä muu
toksessa on kysymys enemmänkin vakiintu
neiden periaatteiden kirjaamisesta lakiin kuin 
asiasisältöisestä uudistuksesta. Näin ollen 
muutoksilla ei ole sanottavia taloudellisia tai 
muita vaikutuksia. 

Ehdotettu 23 § koskee henkilön ni
meämistä palontorjunta- ja evakuointitehtä
viin sekä menettelyä henkilöä nimettäessä. 
Ehdotuksen 36 §:ssä on kysymys menettely
tavasta ensiapuun perehtyneen henkilön ni
meämisessä. Säännökset eivät edellytä uusi
en henkilöiden nimeämistä nykyisiin sään
nöksiin verrattuna. Näin ollen säännöksistä 
ei aiheudu uusia hallinnollisia rasitteita yri
tyksille. Sama koskee työntekijöiden kuule
mista nimittämisen yhteydessä. Asia on hoi
dettavissa nykyisiä yhteistoimintaa ja tiedot
tamista koskevien menettelytapojen mukaan. 
Sanottu soveltuu myös ehdotetun lain 34 §:n 
muutokseen. 

Työsuojelun valvonnasta ja muutoksen
hausta työsuojeluasioista annettuun lakiin si
sällytettävä työsuojeluvaltuutetun koulutuk
seen osallistumista koskeva säännös on uusi 
vaatimus, joka aiheuttaa jossain määrin lisä
kustannuksia työpaikoilla. 

Nykyisin työmarkkinajärjestöjen soP.imuk
set kattavat noin 80 prosenttia työpatkoista. 
Näihin työpaikkoihin uusi säännös ei vaiku-
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ta. Toisaalta velvollisuus työsuojeluvaltuute
tun valintaan koskee vain työpaikkoja, joilla 
työskentelee säännöllisesti vähintään kym
menen työntekijää. Näin ollen säännös ei 
vaikuta alle kymmenen työntekijän työpaik
koihin, jolleivät työntekijät ole käyttäneet 
oikeuttaan valita työsuojeluvaltuutettu. 

Säännös vaikuttaa siten käytännössä niillä 
työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 
kymmenen työntekijää tai joissa työsuojelu
valtuutettu on muutoin valittu, mutta joita 
työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimuk
set eivät sido. Tässä kohderyhmässä muutos 
aiheuttaa jossain määrin kustannuksia koulu
tuksen järjestämisen ja työajan menetyksen 
muodossa. 

Kustannuksien määrää on kuitenkin vaikea 
arvioida. Vaadittavan koulutuksen laajuutta 
ja laatua ei ehdoteta säädettäväksi laissa. Se 
riippuu työpaikan koosta ja laadusta sekä 
siellä esiintyvien työsuojeluongelmien ja 
-tarpeiden laadusta. Lisäksi on otettava huo
mioon, että osa valtuutetuista on nykyisinkin 
osallistunut koulutukseen myös niissä työ
paikoissa, joissa säännöksen edellä sanotun 
mukaisesti lähinnä on tarkoitettu vaikutta
van. Tällöin sanottavia lisäkustannuksia ei 
aiheudu. 

Työsuojeluvaltuutetun koulutus voi tapah
tua työpaikalla tai se voidaan toteuttaa muu
alla. Koulutuksen suunnittelua ja järjestelyä 
on käsiteltävä työnantajan ja työntekijöiden 

tai heidän edustajiensa kesken. Koulutuksen 
järjestämismuoto ja aikataulu ja ajoitus, esi
merkiksi sen sijoittaminen muutoin hiljai
seen ajankohtaan, vaikuttavat kustannuksiin 
merkittävästi. Nämä seikat ovat säännöksen 
mukaan pitkälti työpaikalla sovittavissa. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu työturvallisuusmää
räyksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, 
jossa on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 
edustus. 

Ehdotuksesta on pyydetty sisäasiainminis
teriön lausunto. Ministeriö on ehdotettujen 
paloturvallisuutta koskevien säännösten osal
ta todennut, että ne eivät ole ristiriidassa 
pelastustoimen säädösten kanssa, vaan tuke
vat osaltaan niiden saavuttamista. Esityksen 
23 §:n mukaisena henkilönä voisi toimia 
pelastustoimen säännösten mukaan nimetty 
suojelujohtaja. Henkilön tulisi ministeriön 
mielestä pääsääntöisesti olla sama. 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensi ti
lassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 9 b §, 17 

§:n 1 momentti, 23 §:n edellä oleva väliotsikko, 34 §:n 3 momentti ja 36 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 b §ja 34 §:n 3 momentti laissa 144/1993, sekä 

lisätään lakiin uusi 9 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, jolloin nykyinen 9 c § sellaisena 
kuin se on laissa 287/1988, siirtyy 9 d §:ksi ja nykyinen 9 c §:n edellä oleva väliotsikko siir
tyy 9 d §:n edellä olevaksi, ja 23 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

9b§ 
Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät 

koneet, laitteet ja tarpeelliset apuvälineet on 
pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan siten, 
että ne mahdollistavat työntekijöiden ruu
miilliset ja henkiset edellytykset huomioon 
ottaen työn tarkoituksenmukaisen suoritta
misen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
yhtäjaksoisesti ja yksipuolisesti kuormitta
van työn lieventämiseen ja sen aiheuttami
en terveyshaittojen vähentämiseen. Järjeste
lyissä on tarvittaessa otettava huomioon 
vammaiset ja muut työntekijät, joiden ter
veyden ja turvallisuuden varmistaminen 
työssä edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

Työolosuhteiden k ehittäm isperiaatteita 

9c§ 
Työnantajan on 9 §:n 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetun selvityksen ja arvioinnin perus
teella suunniteltava, valittava ja mitoitettava 
työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet seuraavien periaatteiden mukai
sesti: 

1) vaarojen torjuminen ennakolta jo niiden 
syntyvaiheessa; 

2) yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimen
piteiden ensisijaisuus yksilöllisiin verrat
tuina; 

3) vaarallisen korvaaminen vaarattomalla 
tai vähemmän vaarallisella; 

4) tekniikan kehityksen huomioon ottami
nen. 

17 § 
Milloin työssä joudutaan käsittelemään 

myrkyllistä tai muuta terveydelle vaarallista 
ainetta tai milloin työolosuhteista muutoin 
saattaa aiheutua myrkytyksen, tartunnan 
taikka hapen puutteen vaaraa, on ryhdyttävä 
9 c §:ssä mainitut periaatteet huomioon 
ottaen tarpeellisiin suojelutoimenpiteisiin. 

Paloturvallisuus ja pelastautuminen 

23 § 

Työnantajan tulee 9 §:n 5 momentti huo
mioon ottaen nimetä yksi tai useampi hen
kilö huolehtimaan palontorjuntaan ja työn
tekijöiden evakuointiin liittyvistä yhteyden
pito- ja muista käytännön tehtävistä työpai
kalla. 

34 § 

Työnantajan on varmistettava, että hänen 
työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen 
työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuoli
sen työnantajan työntekijä ovat saaneet tar
peelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvis
ta työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Työn
antajan on varmistettava myös, että ulkopuo
linen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työ
paikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evaku
ointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin 
tehtäviin nimetyistä henkilöistä. 
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36 § 

Milloin työntekijäin lukumäärä taikka työn 
laatu tai muut työolosuhteet niin vaativat, 
tulee työpaikalla olla ainakin yksi ensiavun 
antamiseen perehtynyt henkilö sekä siihen 

sopiva huonetila. Henkilöä nimettäessä tulee 
ottaa huomioon 9 §:n 5 momentti. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 
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2. 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmi

kuuta 1973 annettuun lakiin (13111973) uusi 10 a §seuraavasti: 

10 a § 
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työ

suojeluvaltuutetulla ja varavaltuutuutetulla 
on tehtävänsä hoitamiseksi mahdollisuus 
saada asianmukaista koulutusta työsuojelua 
koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä 
muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista 
asioista. 

Valtuutetun koulutuksen suunnittelua ja 
järjestelyä on asianmukaisesti ja riittävän 

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999 

ajoissa käsiteltävä työnantajan ja työntekijöi
den tai heidän edustajansa kesken. 

Kouluttamisen on tapahduttava työaikana, 
jollei 8 §:ssä tarkoitettujen osapuolten kes
ken sovita toisin. Koulutuksesta ei saa ai
heutua kustannuksia työsuojeluvaltuutetulle 
eikä varavaltuutetulle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
ta 

kuu-

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Peruspalveluministeri Eva B iaudet 
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Liite 1 

1. 
Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 9 b §, 17 

§:n 1 momentti, 23 §:n edellä oleva väliotsikko, 34 §:n 3 momentti ja 36 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 b §ja 34 §:n 3 momentti laissa 144/1993, sekä 

lisätään lakiin uusi 9 c § ja sen edelle uusi väliotsikko, jolloin nykyinen 9 c § sellaisena 
kuin se on laissa 287/1988, siirtyy 9 d §:ksi ja nykyinen 9 c §:n edellä oleva väliotsikko siir
tyy 9 d §:n edellä olevaksi, ja 23 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9b§ 
Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät 

koneet, laitteet ja tarpeelliset apuvälineet on 
pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan siten, 
että ne mahdollistavat työntekijöiden ruu
miilliset ja henkiset edellytykset huomioon 
ottaen työn tarkoituksenmukaisen suorittami
sen. Järjestelyissä on tarvittaessa otettava 
huomioon vammaiset ja muut työntekijät, 
joiden terveyden ja turvallisuuden varmista
minen työssä edellyttää erityisiä toimenpitei
tä. 

292096E 

Ehdotus 

9b§ 
Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät 

koneet, laitteet ja tarpeelliset apuvälineet on 
pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan siten, 
että ne mahdollistavat työntekijöiden ruu
miilliset ja henkiset edellytykset huomioon 
ottaen työn tarkoituksenmukaisen suoritta
misen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
yhtäjaksoisesti ja yksipuolisesti kuonnitta
van työn lieventämiseen ja sen aiheuttami
en terveyshaittojen vähentämiseen. Järjeste
lyissä on tarvittaessa otettava huomioon 
vammaiset ja muut työntekijät, joiden ter
veyden ja turvallisuuden varmistaminen 
työssä edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

Työolosuhteiden kehittämisperiaatteita 

9c§ 
Työnantajan on 9 §:n 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetun selvityksen ja arvioinnin perus
teella suunniteltava, valittava ja m itoitettava 
työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet seuraavien periaatteiden mukai
sesti: 

1) vaarojen torjuminen ennakoltajo niiden 
syntyvaiheessa; 

2) yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimen
piteiden ensisijaisuus yksilöllisiin ve"at
tuina; 

3) vaarallisen korvaaminen vaarattomalla 
tai vähemmän vaarallisella; 

4) tekniikan kehityksen huomioon otta
minen. 
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Voimassa oleva laki 

17 § 
Milloin työssä joudutaan käsittelemään 

myrkyllistä tai muuta terveydelle vaarallista 
ainetta tai milloin työolosuhteista muutoin 
saattaa aiheutua myrkytyksen, tartunnan 
taikka hapen puutteen vaaraa, on tarpeelli
siin suojelutoimenpiteisiin ryhdyttävä. Jollei 
tällaisilla toimenpiteillä vaaraa voida riittä
vässä määrin poistaa, on vaarallinen aine 
korvattava muulla aineella. 

Paloturvallisuus 

Ehdotus 

17 § 
Milloin työssä joudutaan käsittelemään 

myrkyllistä tai muuta terveydelle vaarallista 
ainetta tai milloin työolosuhteista muutoin 
saattaa aiheutua myrkytyksen, tartunnan 
taikka hapen puutteen vaaraa, on ryhdyttävä 
9 c §:ssä mainitut periaatteet huomioon 
ottaen tarpeellisiin suojelutoimenpiteisiin. 

Paloturvallisuus ja pelastautuminen 

23 § 

Työnantajan tulee 9 §:n 5 momentti huo
mioon ottaen nimetä yksi tai useampi hen
kilö huolehtimaan palontorjuntaan ja työnte
kijöiden evakuointiin liittyvistä yhteydenpi
to- ja muista käytännön tehtävistä työpaikal
la. 

34 § 

Työnantajan on varmistettava, että hänen 
työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen 
työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuoli
sen työnantajan työntekijä ovat saaneet 
tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön koh
distuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. 

Työnantajan on varmistettava, että hänen 
työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen 
työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuoli
sen työnantajan työntekijä ovat saaneet tar
peelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvis
ta työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Työn
antajan on varmistettava myös, että ulkopuo
linen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työ
paikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evaku
ointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin 
tehtäviin nimetyistä henkilöistä. 

36 § 

Milloin työntekijäin lukumäärä taikka työn 
laatu tai muut työolosuhteet niin vaativat, 
tulee työpaikalla olla ainakin yksi ensiavun 
antamiseen perehtynyt henkilö sekä siihen 
sopiva huonetila. 

Milloin työntekijäin lukumäärä taikka työn 
laatu tai muut työolosuhteet niin vaativat, 
tulee työpaikalla olla ainakin yksi ensiavun 
antamiseen perehtynyt henkilö sekä siihen 
sopiva huonetila. Henkilöä nimettäessä tulee 
ottaa huomioon 9 §:n 5 momentti. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 


