
Uusi lainsäädäntö

▪ Panostajalaki 423/2016 
– Säädetään pätevyyskirjan myöntämisestä, uusimisesta ja 

peruuttamisesta

▪ Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 

458/2016
- Säädetään tarkemmin panostajalain nojalla

▪ Muutossäädös 484/2016 räjäytys- ja louhintatyön                                                 

turvallisuudesta  annettuun valtioneuvoston asetukseen 

644/2011 
– tehosteräjäytyksen määritelmä- ja turvallisuus, panostajaluokan 

muutokset, räjäytystyön johtaja ja vastuuhenkilö

– ei muutoksia työn suunnitteluun ja suorittamiseen
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Panostajan pätevyyskirjat  

▪ Pätevyyskirjat myöntää, uusii ja peruuttaa Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

▪ Pätevyyskirja voimassa 5 vuotta (aikaisempi10 v)

▪ Pätevyyskirjan voimassaolo päättyy, kun panostaja täyttää 

68 vuotta (aikaisempi 65 v)

▪ Poikkeuslupa yli 68 vuotiaalle, kun kyseessä tosiasiallinen 

ammatinharjoittaminen

▪ Ennen 1.9.2016 myönnetyt pätevyyskirjat ovat voimassa 

enintään 1.9.2021 saakka
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Panostajan pätevyyskirjat  

▪ Tehosteräjäyttäjä 

▪ Nuorempi panostaja 

▪ Vanhempi panostaja maanalaiseen ja maanpäälliseen työhön

▪ Ylipanostaja maanalaiseen työhön ja maanpäälliseen työhön

▪ Räjäytystyön vastuuhenkilö
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Pätevyyskirjan hakeminen  

▪ Hakemuslomake

▪ Terveydellinen sopivuus
– lääkärintodistus, mistä ilmenee soveltuvuus panostajan työhön          

(T-lomake) 

▪ Hyvämaineisuus 
– Suppeamuotoinen turvallisuusselvitys täytettynä ja allekirjoitettuna

– Tietynlainen rikollinen menneisyys ja rikokset voivat olla esteenä 

pätevyyskirjan myöntämiselle
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Pätevyyskirjan hakeminen  

▪ Koulutuksellinen pätevyys 
– Panostajakurssi- ja kuulustelutodistukset

▪ Työkokemus
– 6 kk/12 kk/18 kk/ 24kk

▪ Poikkeukset koulutus- ja työkokemusvaatimuksista, ns. 

insinööripolku

▪ Passikuvat 2 kpl paperisena
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Pätevyyskirjan uusiminen  

▪ Voidaan uusia hakemuksesta pätevyyskirjan 

voimassaoloaikana

▪ Edellyttää kahdeksan tunnin kertauskurssia

▪ Kurssille osallistuttava pätevyyskirjan voimassaoloaikana 

▪ Muut liitteet
– Lääkärintodistus  (T-lomake) panostajan työtä varten 

– Suppea turvallisuusselvitys 

– Työtodistus ammattitaidon ylläpidosta, yrittäjältä tilaajan todistus

– Todistus kertauskurssista

– Passikuvat 2 kpl paperisena
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Pätevyyskirjat ja uusiminen

▪ Tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja

– Erotettu omaksi ryhmäkseen pätevyyskirjan ja koulutuksen osalta

– Räjäyttäjäluokka E pätevyyskirja vaihdetaan tehosteräjäyttäjäksi

– Laboratorioräjäytyksiä tehnyt saa nuoremman panostajan pätevyyden 

laboratorioräjäytyksiin 

– Panostaja ja ylipanostaja saa tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjan, kun 

työkokemus 6 kk täyttyy  
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Pätevyyskirjat ja uusiminen

▪ Nuoremman panostajan pätevyyskirja

– Räjäyttäjäluokka A-D ja pätevyyskirja vaihdetaan nuoremman 

panostajan pätevyyskirjaksi koskemaan työkokemuksen perusteella;

- raivausräjäytykset

- hyydepatoräjäytykset

- laboratorioräjäytykset

- seismiset räjäytykset

- kallioräjäytykset

- liitosräjäytykset

- rakenteiden räjäytykset

- kovettuneiden ja kuumien aineiden räjäytykset  
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Pätevyyskirjat ja uusiminen

▪ Vanhemman panostajan pätevyyskirja

– Panostajan pätevyyskirja vaihdetaan maanpäällisen ja maanalaisen 

vanhemman panostajan pätevyyskirjaksi

▪ Ylipanostajan pätevyyskirja

– Ennen 1.9.2016 myönnetty ylipanostajan pätevyyskirja vaihdetaan 

maanpäällisen ja maanalaisen ylipanostajan pätevyyskirjaksi
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Pätevyyskirjat ja uusiminen

▪ Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja

– Työmaan suunnittelu- ja johtotehtävät

– Asutulla alueella muulla kuin kaivoksessa räjäytystyön johtajalla on       

oltava räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyys

– Ylipanostaja voi toimia räjäytystyön johtajana 31.12.2019 saakka

– Henkilöt, joilla oli lain voimaan tullessa 1.9.2016 ylipanostajan 

pätevyyskirja ja 24 kk työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä 

edellyttävästä työstä, saavat vastuuhenkilön pätevyyden suoritettuaan 

kuulustelun 31.12.2019 mennessä.

▪ Jos YP-pätevyys päättyy ennen 31.12.2019, on lisäksi suoritettava 

kertauskurssi
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Pätevyyskirjat ja uusiminen

▪ Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja

– RTV-pätevyys myönnetään ylipanostajalle, jolla työkokemusta 24 kk 

ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä (vähintään 3 kk 

maanpäällistä, työkokemus hankittu ylipanostajana) ja suorittanut RTV-

koulutuksen (40 h) ja kuulustelun

– Ns. insinööripolku

▪ Soveltuva tutkinto

▪ RTV-kurssi ja kuulustelu

▪ Työkokemusta 24 kk ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä 

räjäytys- ja louhintatyöstä (vähintään 6 kk maanpäällistä)

▪ Vähintään nuoremman panostajan kurssi

▪ Rtv- pätevyyksiä 92, 10.1.2019
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Uusi Lupakortti 

24.1.2019



Pätevyyskirjan peruuttaminen

▪ Perutaan, kun
– Panostaja itse pyytää

– Hakemuksessa annettu virheellisiä tietoja

▪ Voidaan peruuttaa, kun
– Panostaja ei olennaisten muutosten vuoksi enää täytä myöntämisen 

edellytyksiä

– Panostaja rikkonut lakia

▪ Panostajaa kuullaan ennen päätöstä

▪ Peruuttaminen väliaikaisesti, määräajaksi tai toistaiseksi
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Väliaikainen peruuttaminen ja huomautus

▪ Pätevyyskirja voidaan peruuttaa väliaikaisesti

– Tullut esiin seikkoja, jotka voisivat johtaa pätevyyskirjan voimassaolon 

peruuttamiseen

– Peruutetaan ilman kuulemista välittömästi, koska taustalla kiireellisyys 

yleisen turvallisuuden vuoksi

– Maksimissaan kolme kuukautta

▪ Kuuleminen

▪ Lopullinen päätös

▪ Huomautus
– Jos pätevyyskirjan peruuttaminen tai väliaikainen peruuttaminen olisi 

kohtuutonta
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Ilmoitusoikeudet ja –velvollisuudet 
lupaviranomaiselle

▪ Panostajalla ilmoitusvelvollisuus terveydellisistä muutoksista

▪ Poliisilla ilmoitusvelvollisuus olennaisista seikoista, jotka 

voisivat vaikuttaa pätevyyskirjan voimassaoloon

▪ Työnantajan ilmoitusoikeus

▪ Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön 

ilmoitusoikeus
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1.9.2016

5 vuotta

1.9.2021

esim. lupakirjan viimeinen voimassaolo päivä 23.6.2024

lupakirja

31.12.2019

1) ylipanostajalla oikeus toimia räjäytystyön johtajana  asutulla alueella

Panostajalain tullessa voimaan 1.9.2016 ja voimassaolon 

muututtua 5 vuodeksi, kaikki panostajaluvat vanhenevat 

1.9.2021 mennessä (lupakirjan merkinnöistä huolimatta).

1)Henkilöt, joilla on ollut ennen uutta lainsäädäntöä 

ylipanostajan pätevyys ja työkokemusta asutulla alueella 

räjäytystyön johtajana, riittää kuulustelu RTV saamiseksi ennen 

31.12.2019

Jatkossa kaikilla asutulla alueella toimivilla räjäytystyön 

johtajilla pitää olla RTV pätevyys, eli viimeistään siirtymäkauden 

loputtua 1.1.2020 alkaen-

SIIRTYMÄAJAT



▪ Lisätietoja

– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

– P. 0295 018 450

– tyosuojelu.lansi@avi.fi

– www.tyosuojelu.fi
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