
Uusi työturvallisuussäännöstö (10.04.2019)

Rakennusteollisuus RT 1

Aihe/ säädökset Uudet säädökset Aikataulu/ voimaan

Valtioneuvoston asetus työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(403/2008) eräät muutostarpeet

Mm. Koneiden määräaikaistarkastuksia, henkilö- ja 
tavaranostoja sekä nosturinkuljettajan pätevyyksiä koskevien 
määräysten muutosesityksiä.
Eri muutosesitykset STM:ssä on katsottu tarpeelliseksi käydä 
läpi kolmikantaisesti ja tarvittaessa työvälineiden turvallista 
käyttöä ja tarkastamista koskevaa sääntelyä tulee uudistaa

voimaantulo siirtyy 1.8. -> 
useita kuukausia

ASA-rekisteri
Työterveyslaitos on ylläpitänyt ASA-rekisteriä 
vuodesta 1979 lähtien. Toiminnan 
tehostamiseksi ja tietojen hyödyntämisen 
parantamiseksi ASA-rekisteri ja ASA-ilmoitukset 
on syytä saada digitaalisiksi. 
Syöpävaarallisuustietojen ja –luokitusten sekä 
markkinoilla olevien kemikaalien muututtua on 
syytä päivittää syöpävaarallisten tekijöiden listaa 
ja yhdenmukaistaa lista EU:n 
syöpävaarallisuusluokitusten kanssa.

Vuonna 2019 lainsäädännön uudistamista käsitellään 
työturvallisuussäännöksiä valmistelevass neuvottelukunnassa 
ja sen HTP-jaostossa. Nykyinen työministeriön päätös syöpä-
sairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä sulautetaan osaksi 
valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran 
torjunnasta (716/2000). Lisäksi tehdään tarvittavat 
muutokset lakiin 717/2001 syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan
altistuvien rekisteristä. Tarkoituksena on päivittää säädökset 
koordinoidusti vuoden 2019 loppuun mennessä samalla kun 
toimeenpannaan kohdassa 2.2. mainittu direktiivi EU:n
syöpädirektiivin muuttamisesta.

Tavoiteaikataulu:
Esittelyyn syksyllä 2019
Voimaan 1.1.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 
(538/2018) muuttaminen 

Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan 
HTP-jaosto valmistelee esityksen sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen haitallisiksi tunnetuista 
pitoisuuksista muuttamiseksi. HTP-arvoja koskeva 
säädösvalmistelu on jatkuva prosessi. Uuden asetuksen on 
tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020. Tällöin ilmestyy myös 
STM:n julkaisu HTP-arvot 2020

Tavoiteaikataulu: 
TTN:n käsittelyyn: 2019
Esittelyyn: 2019 
Voimaan: 2020

Hallinnollisten seuraamusmaksujen käyttö 
työsuojelun valvonnassa

Asiaa käsiteltiin työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa 
neuvottelukunnassa viimeksi syksyllä 2014. Silloin todettiin, 
että esitettyjen näkemysten perusteella laiminlyöntimaksun 
käyttöönotolle ei ollut edellytyksiä ja sovittiin asiaan 
palattavan myöhemmin.
Harmaan talouden rikoksiin liittyvän rikostorjuntaketjun 
vaikuttavuuden sekä hallinnollisten seuraamusten 
kehittämisen hankkeen osana selvitetään kolmikantaisesti 
hallinnollisten sanktioiden käyttömahdollisuudet 
työlainsäädännössä ja työsuojeluvalvonnassa 

Ei aikataulutietoa
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Rakennusteollisuus RT 2

Aihe/ säädökset Uudet säädökset Aikataulu/ voimaan

Valtioneuvoston asetuksen työhön liittyvän 
syöpävaaran torjunnasta
(716/2000) muuttaminen

Syöpädirektiiviä (2004/27/EY) on päivitetty 
27.12.2017 EU:n virallisessa lehdessä julkaistulla 
direktiivillä 2017/2398/EU. Direktiivi tulee saattaa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.1.2020 
mennessä. Direktiivissä muun muassa päivitettiin 
kahta aiempaa sitovaa raja-arvoa ja annettiin arvot 
11 uudelle syöpävaaralliselle aineelle. Direktiivi 
täytäntöönpannaan Suomessa päivittämällä 
valtioneuvoston asetukseen uudet sitovat raja-
arvot sekä mahdolliset muut tarvittavat 
muutokset.

Tavoiteaikataulu:
Esittelyyn syksyllä 2019 
Voimaan 1.1.2020

Terveiden tilojen vuosikymmen -
toimenpideohjelman toteuttaminen

Eduskunta antoi toukokuussa 2013 kannanoton 
(EK 5/2013 vp), jossa edellytettyihin 
toimenpiteisiin hallituksen tuli ryhtyä 
sisäilmaongelmiin liittyvän tilanteen 
parantamiseksi.

Työsuojeluhallinto osallistuu 
toimenpideohjelmaan. Osana ohjelmaa 
laaditaan lainsäädäntöselvitys 
mahdollisten säädösmuutostarpeiden 
kartoittamiseksi. Ei vielä 
aikataulutietoa.

Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston 
(työnimi LUOVA) perustamisesta aiheutuvat 
muutokset työsuojelulakeihin 

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla 
on valmisteltu uuden viraston perustamisesta 
johtuvia, suurelta osin teknisiä muutoksia 
työsuojeluilakeihin. 

Lakiehdotus oli lausuntokierroksella 
loppukeväällä 2017 osana laajempaa 
lakipakettia. Hallituksen esitys annettu 
eduskunnalle keväällä 2018. Aikataulu?

Rakennustyön turvallisuutta koskevien 
säännösten uudistamistarpeet
(Etenkin valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009)

Esitettyjä muutostarpeita ?
- Kirjallisten suunnitelmien laatimisvelvoite 

vaarojen poistamiseksi työturvallisuuslain 52§:n 
mukaan nykyisessä asetuksessa vain yhteisillä 
työpaikoilla / päätoteuttajalla

- Vastaavasti aluesuunnitelma sekä 4. luvun 
mukaiset työmaatarkastukset

- Mahdollisesti sääsuoja-asiaa
- Tekstien täsmennyksiä (suojalasit, leukahihna)

Ollut lausuntokierroksella, 
Rakennusteollisuus antanut lausuntonsa 
maaliskuussa 2019.
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Käyttöasetus (403/2008): Käsittely neuvottelukunnassa menossa,  rakennusalalle merkittävimmät esitetyt muutokset: 

1. Linkkunosturit ja alamies

1
• 14 § Erityiset pätevyysvaatimukset, esitetty:

…

Torninosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai suoritettuna sen soveltuva osa. Ammattitutkinnon tai sen
soveltuvan osan suorittamista ei kuitenkaan vaadita kuljettajalta, joka ohjaa kauko-ohjauksella itsensä kokoavaa ja 
kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturia.  
…

Työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa:
1) trukin käyttämiseen;
2) henkilönostimen ohjaamiseen;
3) kauko-ohjattavan, itsensä kokoavan ja kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetriä olevan torninosturin 
ohjaamiseen;
4) taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. 

Työnantajan on ennen 4 momentissa tarkoitetun luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on saamansa koulutuksen tai 
aikaisemman työkokemuksensa perusteella riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen.

2. Betonipumppuautojen määräaikaistarkastukset

Vuosi- ja kymppivuotistarkastusvaatimus (suhteellisen lyhyellä siirtymäajalla)

Voimaantulo on siirtynyt 1.8.2019 -> kuukausia ???  


