Uusi työturvallisuussäännöstö

(8.10.2018)

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

Valmistelevan neuvottelukunnan
käyttöasetusjaosto aloittanut työnsä
3.4.2017, EK:n edustajana jaostossa
Juha Suvanto.

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.

Vuonna 2018 lainsäädännön uudistamista
käsitellään työturvallisuussäännöksiä
valmistelevassa neuvottelukunnassa ja sen HTP‐
jaostossa. Tarkoituksena on päivittää aluksi
työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa
aiheuttavista tekijöistä. Siinä yhteydessä myös
harkitaan säädöksen sulauttamista 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 kaikki säädökset
koordinoidusti vuoden 2019 loppuun mennessä
samalla kun toimeenpannaan 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

Rakennusteollisuus RT

Jaoston esitys viimeistään 2018
loppuun mennessä.
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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
toimeenpannaan 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.

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

Valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta 205/2009

Muutostarpeet ?
‐ 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)

Rakennusteollisuus RT
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Käyttöasetus (403/2008): Käsittely neuvottelukunnassa menossa,

rakennusalalle merkittävimmät esitetyt muutokset:

•

Betonipumppuautojen määräaikaistarkastukset
•
Asiantuntijan suorittamat määräaikaistarkastus (vuosittain) ja perusteellinen määräaikaistarkastus (ns. kymppivuotistarkastus)
•
Tästä vallitsee jotakuinkin yksimielisyys

•

Ajoneuvonosturin määritelmän tarkastelu (Huom! kurottajat)
•
… pyörillä tai telaketjulla varustettua nosturia, jossa on ympäripyörivä ylävaunu ja jota voidaan oman voimakoneensa avulla tai
ajoneuvoon liitettynä siirtää paikasta toiseen
=> pätevyysvaatimus: Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli 5 tonnia, kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai
suoritettuna sen soveltuva osa
• SAK:n vaatimus: Kaikki pyörivällä vaunulla varustetut kurottajat ja jotka on mahdollista varustaa nostovinsseillä, kuljettajalla on aina oltava
ammattitutkinnon osa.

•

Torninosturin kuljettajan pätevyysvaatimukset
•
Esitetty: Torninosturin, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä, kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai
suoritettuna sen soveltuva osa
tällä olisi ns. linkkunostureita saanut työmailla käyttää ilman torninosturinkuljettajan pätevyysvaatimusta
• SAK:n vaatimus: Torninosturin kuljettajan pätevyys, kuten tähänkin asti

•

Alamiehelle pätevyysvaatimus
•
Esitetty: Työnantajan kirjallinen lupa asennusnosturin alamiehelle
•
SAK:n vaatimus: Ammattitutkinnon osa

•

Lisäksi SAK:n esittämiä vaatimuksia: Torninostureihin hissit (eri asetuksesta), moottorialustaisten henkilönostimien käyttäjille
ammattitutkinnon osa

Asioista ei ole saavutettu yhteistä näkemystä, seuraava kokous 22.10.
Rakennusteollisuus RT
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