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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työturvallisuus-
lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi työtur-

vallisuuslakiin säännökset, joiden mukaan 
yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai val-
vovalla rakennuttajalla olisi velvollisuus huo-
lehtia siitä, että rakennustyömaalla työsken-
televillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä 
kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös 

työnantaja. Huolehtimisvelvollisuuden nou-
dattamisen tehosteena olisi rangaistusuhka. 
 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Osa talousrikollisuudesta keskittyy raken-
tamiseen, jossa on tyypillistä aliurakointiin 
liittyvät aliurakointiketjut. Näihin urakkaket-
juihin liittyy yhä useammin myös alihankki-
joina ulkomaalaisia yrityksiä, jotka muun 
muassa lähettävät työntekijöitään Suomeen 
töihin. Valvontaviranomaisilla ei ole tietoa 
palveluja tarjoavista yrityksistä taikka niiden 
työntekijöistä, minkä vuoksi valvontakeino-
jen käyttö voi olla hankalaa. 

Erityisesti harmaan talouden torjunnan 
kannalta on havaittu toimivaksi järjestelmäk-
si eräillä suurilla rakennustyömailla vapaaeh-
toisesti käyttöönotettu sähköinen kulkulupa-
järjestelmä, joka on kehittymässä henkilökor-
tiksi. Siinä on vähintään henkilön yksilöivä 
kuvallinen tunniste ja siitä käy ilmi työnteki-
jän työnantaja. Yrityskohtaiseen henkilökort-
tiin tai korttipohjaan voidaan sähköisesti oh-
jelmoida kulkulupa kullekin työmaalle. Näin 
henkilö tulee toimeen yhdellä kortilla eikä 
jokaiselle työmaalle tulevalle henkilölle tar-
vitse tehdä erillistä korttia, vaan ainoastaan 
myöntää automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla kortin haltijalle lupa päästä työmaalle 

tietyksi ajaksi. Aika voidaan rajoittaa kalen-
teripäiviksi ja myös vuorokauden eri ajoiksi. 

Erityisesti rakennusalalle kehitetyssä säh-
köisessä kulkulupajärjestelmässä yrityskoh-
taiseen henkilökorttiin ja siihen liittyvään 
etäkoteloon tallennetaan yrityksen nimi ja 
mahdollinen logo, yrityksen Y-tunnus, työn-
tekijän nimi, syntymäaika ja verotuskunta ja 
lisäksi yrityskohtaisen henkilökortin ID-
numero sekä korttiin myös työntekijän kuva. 
Järjestelmässä voidaan tulostaa kaikki edellä 
mainitut tiedot sisältäviä raportteja. Lisäksi 
raportteja saadaan muun muassa tulo- ja 
poistumisajoista, mitä portteja on käytetty 
mihinkin suuntaan, rajoitetuista kulkuporteis-
ta ja -ajoista ja voimassaoloajoista. Erikseen 
kirjattuna ja tarkistettuna voidaan järjestel-
mään sisällyttää tieto muun muassa työnteki-
jän perehdyttämisestä, tulityökortista, työtur-
vallisuuskortista, erikoistutkinnosta, ensiapu-
taidoista ja ulkomaalaisen työntekijän työs-
kentelyoikeudesta. Tarvittaessa tiedostosta 
saadaan koottuna kaikki yllä oleva tieto, 
työmaalla olevat yritykset, työmaalla kysei-
senä hetkenä olevat työntekijät ja henkilön 
läsnäoloajat yrityksittäin ja/tai erikseen. 

Tämän järjestelmän edut sekä yritys- ja 
työturvallisuuden että harmaiden markkinoi-
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den torjumisen kannalta ovat kiistattomat. 
Järjestelmän tiedot ovat myös käytettävissä 
työsuojeluviranomaisten ja verohallinnon 
työmaakäyntien yhteydessä ja ne voidaan toi-
mittaa sopimusperusteisesti verohallinnolle 
analysoitaviksi. 

Sähköinen kulkulupajärjestelmä on kuiten-
kin liian raskas pienemmille rakennustyö-
maille. 

Kulkulupajärjestelmillä on merkitystä eri-
tyisesti työturvallisuuslaissa (738/2002) tar-
koitettujen yhteisten työpaikkojen työturval-
lisuuden toteuttamisessa. Lupajärjestelmän 
käyttöönottaneilla rakennuttajilla on merkit-
tävästi aikaisempaa paremmat mahdollisuu-
det valvoa työmaalla liikkuvia yrityksiä ja 
henkilöitä. Kulkulupajärjestelmän sisältämät 
tiedot mahdollistavat myös käynnissä olevien 
työmaiden, työmaalla toimivien kotimaisten 
ja ulkomaisten työnantajien sekä niiden pal-
veluksessa olevien työntekijöiden työehtojen 
ja työolosuhteiden reaaliaikaisen valvonnan. 
Kulkulupatiedot antavat myös verohallinnol-
le mahdollisuuden toteuttaa työmaiden koko-
naisvaltaisempaa valvontaa. 

Tämän vuoksi on perusteltua säätää kulku-
lupien käyttö yhteisille rakennustyömaille 
pakolliseksi. Lainsäädännöllä ei kuitenkaan 
ole tarkoituksenmukaista rajoittaa tai vaike-
uttaa rakennusalalla sopimusjärjestelyin ke-
hittyviä järjestelmiä vaan turvata tietty vä-
himmäistaso, jonka perusteella järjestelmiä 
voidaan edelleen kehittää vapaaehtoisuuden 
pohjalta. Suuremmilla työmailla kulkulupa-
järjestelmä tullee olemaan sähköinen. Pie-
nemmillä työmailla kulunvalvonta voidaan 
toteuttaa muita kulkulupajärjestelmiä hyö-
dyntäen. 

Kulkulupa on tarpeen vain yhteisillä työ-
paikoilla, joilla työskentelee usean työnanta-
jan palveluksessa olevia työntekijöitä. Yhtei-
sen työpaikan käsite on määritelty työturval-
lisuuslain 49 §:ssä työpaikaksi, jolla yksi 
työnantaja käyttää pääasiallista määräysval-
taa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toi-
mii useampi kuin yksi työnantaja tai korvaus-
ta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuo-
rittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten 
työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. 
Työpaikat, joissa on aliurakointia, ovat tyy-
pillisiä tässä pykälässä tarkoitettuja työpaik-
koja. 

Rakennustyön turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston päätöksen (629/1944, muu-
tettuna valtioneuvoston asetus 426/2004) 
10 §:n 3 momentin mukaan päätoteuttajan on 
varmistettava tarpeellisin toimenpitein, että 
sillä on tiedossaan työmaalla työskentelevät 
työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat ja että 
perehdyttämistä varten on tarpeelliset tiedot. 
Työnantajien on annettava työntekijöistä ja 
itsenäisten työnsuorittajien omalta osaltaan 
tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä 
päätoteuttajan tietoon. Lähetetyistä työnteki-
jöistä annettua lakia (1146/1999) on tarkoitus 
ehdottaa myös muutettavaksi siten, että lähe-
tettyjen työntekijöiden tiedot ovat Suomessa 
olevalla lähettävän työnantajan edustajalla, 
jolloin ne ovat helpommin päätoteuttajan 
saatavissa. 

Kulkuluvasta ehdotetaan säädettäväksi työ-
turvallisuuslain 6 luvussa, joka käsittelee eri-
tyisiä työn teettämistilanteita kuten yhteistä 
työpaikka. Lukuun lisättäisiin kulkulupaa 
koskeva uusi 52 a § yhteisellä rakennustyö-
maalla työskentelevän henkilön tunnisteesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan säännös kos-
kisi vain yhteistä rakennustyömaata. Raken-
taminen kattaisi talonrakentamisen, korjaus-
rakentamisen ja erikoisurakoinnin kuten lvi- 
ja sähkötyöt sekä maa- ja vesirakentamisen. 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai 
valvovan rakennuttajan olisi huolehdittava 
kulkulupajärjestelmän toteuttamisesta. Huo-
lehtimisvelvollisuus säädettäisiin nimen-
omaan rakennuttajalle, jolla tarkoitetaan 
henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy ra-
kennushankkeeseen tai muuta tahoa, joka oh-
jaa tai valvoo rakennushanketta. Vastuun 
asettamisella nimenomaan rakennuttajalle 
pyritään siihen, että tunnisteet tulevat var-
masti käyttöön. Rakennuttajina toimivat 
yleensä ammattirakennuttajat ja ammatti-
isännöitsijät, joilla on parhaimmat edellytyk-
set myös käytännössä huolehtia asiasta. Jär-
jestelmä olisi tehokas ja selkeä, koska raken-
nuttajan olisi otettava huomioon sopimuksis-
saan säännöksessä tarkoitettu velvoite, jonka 
tarkoituksena on työturvallisuuden varmis-
tamisen lisäksi harmaiden markkinoiden tor-
juminen. Rakennuttaja voisi siirtää kulkulu-
pajärjestelmän käytännön toteutuksen pääto-
teuttajalle, mutta huolehtimisvelvollisuus py-
syisi rakennuttajalla. 
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Rakennuttajan huolehtimisvelvoite käsittäi-
si myös sen, että hänen olisi huolehdittava ja 
omilla toimillaan varmistettava, että jokaisel-
la on myös tunniste työmaalla liikkuessaan 
näkyvillä. Konkreettinen valvonta kuuluisi 
kuitenkin pääsääntöisesti kunkin työntekijän 
työnantajalle tämän sopimusvelvoitteen pe-
rusteella, minkä vuoksi rakennuttaja ei pitäisi 
luetteloa henkilöistä, joille  tunniste on an-
nettu. Tunniste olisi oltava sekä yhteisen 
työmaan kaikilla työntekijöillä ja toimihenki-
löillä että itsenäisillä työnsuorittajilla heidän 
liikkuessaan työmaalla. Itsenäisellä työnsuo-
rittajalla tarkoitettaisiin urakkaa, aliurakkaa, 
hankintaa tai muuta sellaista sopimuksen pe-
rusteella työtä tekevää henkilöä, joka ei ole 
työsuhteessa ja jolla ei ole kyseessä olevalla 
työmaalla palveluksessaan työntekijöitä. 

Ehdotettava kulkulupa tarkoittaisi sitä, että 
jokaisella lain tarkoittamalla työpaikalla 
työskentelevällä olisi oltava henkilön yksi-
löivä kuvallinen tunniste. Siitä olisi käytävä 
ilmi myös  työsuhteessa olevan työntekijän 
työnantaja tai onko henkilö itsenäinen työn-
suorittaja. Itsenäisen työnsuorittajan osalta 
tämä merkitsisi muun muassa toiminimen tai 
vastaavan näkymistä. Siitä ei tarvitsisi näkyä, 
mitä rakennustyömaata se koskee. Tämä ei 
olisi tarpeen, koska päätoteuttajalla on oltava 
jo voimassa olevien säännösten mukaan tie-
dossaan yhteisellä rakennustyömaalla työs-
kentelevät henkilöt. Siten olisi aina tarkistet-
tavissa, onko kyseessä oleva henkilö sellai-
sen yrityksen palveluksessa, jonka työnteki-
jöillä on oikeus työskennellä sanotulla työ-
maalla tai onko hänellä itsenäisenä työnsuo-
rittajana työtä koskeva sopimus. Kortissa 
oleva työmaata koskeva tieto vaikeuttaisi 
myös sähköisen kulkulupajärjestelmän käyt-
tämistä ja estäisi yrityskohtaisen kulkuluvan 
käyttämisen. 

Tunnisteelle ei säädettäisi muotovaatimuk-
sia. Tunniste voisi olla siten pidikkeellinen 
muovinen, pahvinen tai sähköinen. Tunnis-
teen laatuvaatimuksena olisi kuitenkin, että 
sen tiedot ovat sellaisessa muodossa, että nii-
tä on vaikea muuttaa. 

Työturvallisuuslain perusteella säännöksen 
valvonta olisi työsuojeluviranomaisten tehtä-
vä. Koska huolehtimisvelvollisuuden laimin-
lyönnin voidaan katsoa vaikuttavan työnteki-
jän turvallisuuteen, työsuojeluviranomaisilla 

olisi myös käytössään hallinnolliset päätökset 
ja niiden tehosteena mahdollinen uhkasakko. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tunnis-
teen huolehtimisvelvoitteeseen poikkeuksia. 
Ensinnäkin kulkulupajärjestelmän tarkoitus 
huomioon ottaen olisi kohtuutonta edellyttää, 
että eri yritysten työntekijät tai itsenäiset 
työnsuorittajat, jotka vain kuljettavat tavaraa 
työmaalle, kuuluisivat säännöksen piiriin. 
Siksi ehdotetaan, että säännöstä ei sovellet-
taisi tavaraa työmaalle kuljettaviin. Edelly-
tyksenä olisi kuitenkin, että he eivät tee työtä 
tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käy-
vät siellä tilapäisesti. 

Toiseksi tunnistetta ei tarvitsisi olla sellai-
silla työntekijöillä tai itsenäisillä työnsuorit-
tajilla, jotka työskentelevät työmaalla, jossa 
rakennuttajana toimii yksityishenkilö tai yk-
sityishenkilöt. Siten kotitalouksien omakoti-
talojen, paritalojen tai vapaa-ajan asuntojen 
rakennus- ja remontointityössä samoin kuin 
asuntojen korjaustyössä rakennuttajana toi-
mivalla yksityishenkilöllä ei olisi pykälän 1 
momentissa tarkoitettua huolehtimisvelvolli-
suutta. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että ra-
kennusta tai sen osaa rakennettaisiin tai kor-
jattaisiin yksityishenkilön omaan ja henkilö-
kohtaiseen käyttöön. Huolehtimisvelvolli-
suudesta vapautettuja olisivat sekä huoneis-
ton tai rakennuksen omistajat että niiden 
vuokralaiset. Sen sijaan, jos esimerkiksi re-
montin toteuttajana on taloyhtiö, toiminimi 
tai elinkeinonharjoittaja, sovellettaisiin 1 
momenttia. Tunniste olisi siten oltava aina, 
jos toimintaa harjoitetaan minkä tahansa 
muotoisena liiketoimintana. 

Työturvallisuuslain rangaistussäännökseen 
lisättäisiin rangaistusseuraamus. Tämän 
vuoksi lain 63 §:n 1 momentin luetteloon li-
sättäisiin uusi 7 kohta, jonka mukaan raken-
nuttajana toimiva henkilö taikka hänen edus-
tajansa, joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta laiminlyö 52 a §:ssä tarkoitetun huolehti-
misvelvollisuutensa, olisi  tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, työturvallisuusrikkomuksesta 
sakkoon. 

Huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönnin 
tunnuspiirteitä olisi se, ettei rakennuttaja ole 
esimerkiksi ottanut pääurakoitsijan kanssa 
tekemässään sopimuksessa huomioon tunnis-
teen käyttövelvollisuutta eikä huolehtinut sii-
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tä, että tämän sopimuskumppanit ottavat vas-
taavasti huomioon omissa aliurakointisopi-
muksissaan tunnisteen käyttövelvollisuuden. 
 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
vuotuiseksi kokonaismääräksi on Suomessa 
viimeksi arvioitu noin 5 miljardia euroa. 
Harmaasta taloudesta arvioidaan koituvan 
yhteiskunnalle verojen ja maksujen menetyk-
siä 2—2,5 miljardia euroa vuodessa. Epäsuo-
ria yhteiskunnalle aiheutuvia vahinkoja voi-
vat olla työntekijöiden epätasa-arvoisen koh-
telun lisäksi esimerkiksi markkinoiden epä-
vakauden aiheuttama taloudellinen turvatto-
muus ja työpaikkojen epävarmuus. Myös 
kansainvälistyminen vaikuttaa sekä talous-
elämään että talousrikollisuuteen usealla eri 
tavalla. 

Osa harmaasta taloudesta keskittyy raken-
nustyömaiden aliurakointiin. Poliisin tutki-
musten mukaan aliurakointiin liittyvää yri-
tystoimintaa on siirtynyt jopa järjestäytyneen 
rikollisuuden käsiin. Rakentamisessa on ha-
vaittu myös valvontakeinojen riittämättö-
myyttä. Valvontaviranomaisilla ei ole mah-
dollisuuksia saada tietoa rakennuksilla toimi-
vista yrityksistä tai niiden työntekijöistä taik-
ka itsenäisistä työnsuorittajista. Erityisesti 
alihankintatoimintaan näyttää liittyvän myös 
vähimmäistyöehtojen noudattamisen laimin-
lyöntejä ja pimeiden palkkojen maksua. Tällä 
hetkellä viranomaiset eivät kykene valvo-
maan riittävän tehokkaasti rakennuksilla 
työskentelevien työolojen noudattamista eikä 
ulkomaisten työntekijöiden työnteko-
oikeuden perusteen laillisuutta. 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia on vai-
kea arvioida euromääräisesti, mutta kulkulu-
pajärjestelmän toteuttamisella on vaikutuksia 
erityisesti harmaan talouden torjunnassa ja se 
vaikuttaa suotuisasti myös yritysten väliseen 
kilpailutilanteeseen ja säännöksiä noudatta-
vien yritysten toimintaedellytyksiin. Sään-
nöksen vaikutukset näkyisivät myös työtur-
vallisuuden parantumisessa. 

Ehdotuksella luotaisiin rakennuttajille pa-
remmat mahdollisuudet valvoa työmaalla 
liikkuvia yrityksiä ja henkilöitä koko alihan-
kintaketjussa. Se voisi helpottaa myös työ-

suojeluviranomaisen toimintaa siirtäessä val-
vonnan painopistettä työpaikoille. 

Säännösten taloudelliset vaikutukset aiheu-
tuisivat yrityksille lähinnä kuvallisen tunnis-
teen hankinnasta. Henkilökortti voi olla  pe-
rinteinen henkilökortti tai sähköinen henkilö-
kortti, joka on liitetty yrityksen sähköiseen 
kulunvalvontajärjestelmään tai keskustieto-
koneelle. 

Yritysten henkilökortteihin rakennusalalla 
laitetaan yleensä yrityksen nimen ja Y-
tunnuksen lisäksi henkilön kuva ja kortinhal-
tijan nimi, syntymäaika ja henkilön ID-
numero ja työnantajan nimi. Henkilökortin 
väärentämismahdollisuuksien pienentämi-
seksi tavallisten henkilökorttien turvallisuutta 
voidaan lisätä laittamalla korttiin henkilön 
varjokuva, henkilön omakätinen allekirjoitus 
tai laminoimalla korttiin standardihologram-
mi. Henkilökorttien valokuvat voidaan tilata 
kortin valmistajalta tai valokuvausliikkeeltä 
tai tarvittavat kuvat voidaan ottaa henkilöistä 
yrityksen omalla kameralla. Henkilöstön va-
lokuvaus omalla digitaalisella kameralla on 
edullista, koska kuvien teettäminen maksaa 
noin 20 senttiä kuvalta ja niiden käsittely-
maksu on muutama euro. Useilla rakennus-
yrityksillä on käytettävissä tarvittavat laitteet 
valokuvien sähköiselle käsittelylle. 

Tavallisen henkilökortin kustannukset 
muodostuvat yrityksen henkilökortin pohjan 
eli formaatin luomisesta ja varsinaisten kort-
tien valmistuksesta. Pohjatietoja ovat logo ja 
kortin tilaajan kiinteät tiedot ja niiden kus-
tannus on noin 60—150 euroa. Pienissä tila-
uksissa henkilökortin kustannus on noin 
10—15 euroa. Tämän lisäksi korttiin tarvit-
tavat pidikkeet maksavat muutaman euron 
kappaleelta. Suuremmat tilaukset alentavat 
henkilökorttien yksikköhintaa. Mikäli henki-
lökorttien edellyttämä valokuvaus ostetaan 
joko kortin valmistajalta tai valokuvausliik-
keeltä, on edellä mainittuun 10—15 euron 
hintaan lisättävä valokuvauksesta aiheutuva 
noin 10—20 euron kustannus. Tunnisteen 
vähimmäiskustannukset eivät siten ole suu-
ret. 

Sähköinen kulkulupajärjestelmä muodos-
tuu kuvallisesta henkilökortista ja mikrosirun 
sisältävästä korttikotelosta, kortinlukijalait-
teesta ja ohjelmistosta, jolla hallitaan sekä 
kortteja että järjestelmään kytkettyjä portteja, 
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puomeja ja lukkoja. Sähköisen kulunvalvon-
tajärjestelmän laitehankintakustannukset ovat 
noin 7 000—9 000 euroa. Tämän lisäksi säh-
köiset henkilökortit maksavat noin 20—25 
euroa kappale. Käytännössä monilla isoilla 
työmailla on käytössä jo sähköinen kulun-
valvontajärjestelmä. 

Työnantaja voi käytännössä tilata tarvitse-
mansa henkilökortit henkilökortteja myyviltä 
yrityksiltä, joita on markkinoilla useita, tai 
tehdä kortit itse hankkimalla tätä tarkoitusta 
varten oman laitteiston tai vuokrata sen. 
Markkinoilla on saatavissa useita laitteita, 
joiden hankintahinta on noin 2 200 euroa. 
Laitteen käyttäminen edellyttää, että se voi-
daan yhdistää yrityksen omaan tietokonee-
seen ja tämän lisäksi tietokoneeseen on han-
kittava korttien käsittelyä varten oma ohjel-
ma. Tarvittava korttiohjelma maksaa alim-
millaan noin 100 euroa. 
 
3.  Asian valmistelu 

Työministeriö asetti 16 päivänä huhtikuuta 
2004 kolmikantaisen työryhmän lainmukais-
ten palvelussuhteen ehtojen noudattamisen ja 
yritysten tasavertaisen kilpailuasetelman 
edistämisestä (Ulteva 2), jonka määräaika 
päättyy 31 päivänä tammikuuta 2006. Esitys 
perustuu työryhmän yksimieliseen ehdotuk-
seen, johon tosin liittyy sisäasiainministeriön 
täydentävä mielipide. Työryhmässä ovat 
edustettuina työministeriön edustajien lisäksi 
kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja 

terveysministeriö, valtiovarainministeriö, si-
säasiainministeriö, keskeiset työmarkkina-
keskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät sekä työn-
tekijöitä edustava Rakennusliitto ja työnanta-
jia edustava Rakennusteollisuus RT. 

Tämän työryhmän tehtäväksi asia on annet-
tu muun muassa sisäisen turvallisuuden oh-
jelman talousrikollisuuden vähentämistä 
koskevan alakohdan edellyttämien suositus-
ten täytäntöönpanoa koskevassa asiakirjassa, 
joka on käsitelty hallituksen iltakoulussa 15 
päivänä syyskuuta 2004. Lisäksi tulopoliitti-
sessa sopimuksessa vuosille 2005—2007 on 
sovittu, että tämä työryhmä selvittää ja tekee 
ehdotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutok-
siksi kulkulupamenettelystä. 

Esitysluonnoksesta on saatu Suomen Kiin-
teistöliitto ry:n, Asuntokiinteistö- ja raken-
nuttajaliitto ASRA ry:n ja Suomen toimitila- 
ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n yhteinen 
lausunto, jossa ehdotukseen suhtaudutaan 
kielteisesti siksi, että huolehtimisvelvollisuus 
kohdistuu rakennuttajaan. 
 
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 23 päivänä elokuuta 2002 annettuun työturvallisuuslakiin (738/2002) uusi 52 a § ja 

63 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti: 
 

52 a § 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän 
henkilön tunniste 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai 
valvovan rakennuttajan on huolehdittava sii-
tä, että jokaisella siellä työskentelevällä on 
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön 
yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta 
on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentele-
vä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäi-
nen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa 
tulee olla työnantajan nimi. 

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla: 
1) tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettaval-

la; 
2) sellaisella työmaalla työskentelevällä, 

jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai 
korjataan rakennettujana olevan yksityishen-
kilön omaan käyttöön. 

63 § 

Työturvallisuusrikkomus 

Työnantaja tai 7 §:ssä tarkoitettu henkilö 
taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa tai 
sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) yhteisellä rakennustyömaalla työskente-
levän henkilön tunnistetta koskevan huoleh-
timisvelvollisuuden, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, työturvalli-
suusrikkomuksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

200 . 

————— 

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Työministeri Tarja Filatov 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

työturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 23 päivänä elokuuta 2002 annettuun työturvallisuuslakiin (738/2002) uusi 52 a § ja 

63 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 52 a § 

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentele-
vän henkilön tunniste 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai 
valvovan rakennuttajan on huolehdittava 
siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä 
on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henki-
lön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnis-
teesta on käytävä ilmi, onko työmaalla 
työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä 
vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän 
tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. 

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla: 
1) tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljetta-

valla; 
2) sellaisella työmaalla työskentelevällä, 

jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan 
tai korjataan rakennettujana olevan yksi-
tyishenkilön omaan käyttöön. 

 
 

63 § 

Työturvallisuusrikkomus 

Työnantaja tai 7 §:ssä tarkoitettu henkilö 
taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa 
tai sen nojalla annetussa säädöksessä sääde-
tyn 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 

63 § 

Työturvallisuusrikkomus 

Työnantaja tai 7 §:ssä tarkoitettu henkilö 
taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa 
tai sen nojalla annetussa säädöksessä sääde-
tyn 
— — — — — — — — — — — — — — 

7) yhteisellä rakennustyömaalla työsken-
televän henkilön tunnistetta koskevan huo-
lehtimisvelvollisuuden, 
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on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, työturval-
lisuusrikkomuksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, työturval-
lisuusrikkomuksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 200 . 
——— 

 
 
 


