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Panostajalainsäädäntö
Muuttunut panostajalainsäädäntö on

• Panostajalaki 219/2000 -> 423/2016

• VN asetus Panostajien pätevyyskirjoista 122/2002 -> 458/2016

• STM:n asetus Panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja 
pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta (124/2002)
(poistunut)

Panostajalainsäädäntöön läheisesti liittyen päivitettiin

• Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011

– päivitysasetus 484/2016 voimaan 1.9.2016. Päivityksiä vain räjäytystyön 
tekijän ja räjäytystyön johtajan pätevyyden sekä tehosteräjäytyksien osalta



• Pätevyyskirjaluokat jatkossa
– Tehosteräjäyttäjä (ent. räjäyttäjä E-lk.)
– Nuorempi panostaja (ent. räjäyttäjä muut lk.)
– Vanhempi panostaja (ent. panostaja)
– Ylipanostaja (ent. ylipanostaja)

• VP ja YP luokissa erikseen maanalaisen ja maanpäällisen 
työn pätevyys

• Myönnettävä pätevyys määräytyy työkokemuksen 
perusteella

• VP pätevyyteen edellytetään 12 kk ja YP 18 kk 
työkokemusta, joista vähintään 3 kk tulee olla haettavaa 
pätevyyttä vastaavasta työstä

• Molempia pätevyyksiä voi hakea, jos on esittää vähintään 3 
kk molempia pätevyyksiä vastaavaa työkokemusta

• Vedenalaiset työt edellyttävät maanpäällisen työn 
pätevyyden

– Räjäytystyön vastuuhenkilö…

Alalle merkittävimmät muutokset

• Pätevyyskirjaluokat jatkossa
…Räjäytystyön vastuuhenkilö (uusi)

• 644/2011 päivitetty ja RVH pätevyys edellytetään 
räjäytystyön johtajilta asutulla alueella (sekä 
kurssinjohtajilta)

– Nuoremman panostajan pätevyyskirjalla sallituissa töissä riittää 
edelleen NP pätevyyskirja myös räjäytystyön johtajille ja myös 
asutulla alueella samoin edellytyksin kuin aikaisemmin

• Pätevyysvaatimukset YP tai soveltuva tekninen 
peruskoulutus

• Työkokemusvaatimus 24kk asutulla alueella, josta vähintään 
3 kk avolouhintatöistä (6kk teknisellä tutkinnolla hakeville)

• Kurssin pituus 40 h (+ nuoremman panostajan kurssi 
insinööreille = 40 h)

• Tutkinto
• RVH pätevyys yksin sallii nuoremman panostajan 

pätevyydellä tehtävät panostustyöt ja räjähteiden käsittelyn

Alalle merkittävimmät muutokset



• Pätevyyskirjan myöntämis- ja peruuttamisperusteet
– Terveydelliset vaatimukset

• Lääkäreillä ja työnantajilla oikeus tehdä ilmoitus 
soveltumattomuudesta

• Pätevyyskirjan haltijalla ilmoitusvelvollisuus terveydentilan 
muutoksista

– ”Muut” edellytykset eli elämänhallinta ja turvallisuus
• Turvallisuusselvitys pyydettävä aina, myös poliisin lausunto saatetaan 

pyytää
• Turvallisuuteen liittyvien vaatimukset täsmennetty (vrt. aseluvat)
• Poliisilla velvollisuus ilmoittaa jos soveltuvuudessa tapahtuu 

muutoksia
– Insinööreille voidaan edelleen myöntää VP tai YP 

pätevyyskirja
• Koulutuksen sisältövaatimus sama kuin ennen
• Työkokemusvaatimukset samat kuin panostajakurssin 

käyneillä

Alalle merkittävimmät muutokset

• Pätevyyskirjat voimassa (eli kertauskurssien väli) 5 v
• Enimmäisikä 68 v
• Koulutus- ja työkokemusvaatimukset

– Pako-mietintö päivitetty (STM 2016:43) 
– Kurssien pituudet nyt (ennen)

• Nuorempi panostaja 40 h (26)
• Vanhempi panostaja min. 164 h (-224 h riippuen työkokemuksesta ja 

kurssin painotuksesta) (280)
• Ylipanostaja min. 80 h (-90 h riippuen työkokemuksesta) (160)
• Räjäytystyön vastuuhenkilö 40 h

– Työkokemusvaatimukset osin hieman pidentyneet
• Ylipanostajan pätevyyskirjaan 18 kk työkokemusta
• Pätevyyteen, joka oikeuttaa sekä maanpäälliseen että maanalaiseen 

työhön, tarvitaan jatkossa 3 kk enemmän panostustyökokemusta

Alalle merkittävimmät muutokset



• Panostajan pätevyyskirjaa on pidettävä mukana räjäytystyötä 
tehdessä

• Pätevyyden toteaminen edelleen tutkintokuulustelulla
– Kuulustelun suorittavat AVI:n nimeämät asiantuntijat
– Nykyiset kuulustelijat nimitetty asiantuntijoiksi

• Asiantuntijoille myönnetty automaattisesti RVH:n pätevyys
– Kuulustelumaksu 70 € + matkakustannukset

• Pätevyyskirjan (käyttäytymiseen liittyvät) myöntämisen 
edellytykset määritetty tarkemmin

• Pätevyyskirja voidaan peruuttaa väliaikaisesti tai toistaiseksi
– Peruuttamisen edellytykset kirjattu tarkemmin kuin aiemmin

• AVI voi antaa panostajalle huomautuksen
• Panostajalla  ilmoitusvelvollisuus, jos terveydentilassa on 

tapahtunut muutoksia
• Panostajakoulutuslautakunnan tehtävät määritetty tarkemmin
• AVI:lla oikeus valvoa koulutusta

Pienempiä muutoksia

• Pätevyyskirjat on uusittava viimeistään viiden vuoden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta

• Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat pätevyyskirjat vaihdetaan 
pätevyyskirjojen uusimisen yhteydessä seuraavasti:

– Räjäyttäjäluokka A-D ja F pätevyyskirjat vaihdetaan nuoremman panostajan 
pätevyyskirjaksi henkilön työkokemuksen perusteella koskemaan tiettyä työtä

– räjäyttäjäluokka E:n mukaiset pätevyyskirjat vaihdetaan tehosteräjäyttäjän 
pätevyyskirjaksi

– panostajan pätevyyskirjat vaihdetaan maanpäällisen ja maanalaisen vanhemman 
panostajan pätevyyskirjaksi;

– ylipanostajan pätevyyskirjat vaihdetaan maanpäällisen ja maanalaisen ylipanostajan 
pätevyyskirjaksi.

• Henkilöt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on ylipanostajan pätevyyskirja 
ja 24 kk työkokemus asutulta alueelta, saavat räjäytystyön vastuuhenkilön 
pätevyyskirjan, kun he ovat suorittaneet siihen liittyvän kuulustelun viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2019

• Ylipanostaja jolla on vähintään kahden vuoden kokemus ylipanostajana tai 
panostajana asutulla alueella saa toimia räjäytystyön johtajana asutulla alueella 
31 päivään joulukuuta 2019 asti (484/16)

Siirtymäsäännökset



Finnrock - ympäristön turvaksi ja 
työmaan parhaaksi jo 45v. 

Kiitos mielenkiinnosta!

Kysymyksiä?


