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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain

(44/2006) 13 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1334/2007, seuraavasti:

13 §

Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen

Jos työnantaja ei noudata hänelle työsuoje-
luviranomaisen valvontaan kuuluvissa sään-
nöksissä asetettuja velvollisuuksia, tarkasta-
jan on annettava työnantajalle kirjallinen toi-
mintaohje poistaa tai korjata säännösten vas-
tainen olotila.

Jos säännösten vastaisesta olotilasta joh-
tuva vaara tai haitta on 3 momentissa tarkoi-
tetuissa asioissa vähäistä suurempi, tarkasta-
jan on annettava toimintaohjeen sijasta kirjal-
linen kehotus poistaa tai korjata säännösten
vastainen olotila. Samoin tarkastaja voi antaa
kirjallisen kehotuksen, jos työnantaja ei nou-
data 1 momentissa tarkoitettua toimintaoh-
jetta.

Kehotus voidaan antaa asiassa, joka kos-
kee:

1) työympäristöön ja työyhteisön tilaan

liittyvää työntekijän turvallisuuteen ja tervey-
teen vaikuttavaa seikkaa;

2) työaika- tai vuosilomakirjanpitoa tai
muuta kirjaamisvelvoitetta;

3) työsopimuslaissa tarkoitetun palkkalas-
kelman, työtodistuksen taikka työnteon kes-
keisiä ehtoja koskevan kirjallisen selvityksen
antamista;

4) työterveyshuollon järjestämistä;
5) yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) tar-

koitettua syrjinnän kieltoa, vastatoimien kiel-
toa tai syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa
taikka mainitun lain 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua velvollisuutta laatia suunnitelma yh-
denvertaisuuden edistämiseksi tai 7 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettua henkilöstön edustajien
tiedonsaantioikeutta;

6) tässä laissa säädettyä velvollisuutta.
Toimintaohjeessa ja kehotuksessa on yksi-

löitävä sovellettavat säännökset sekä niiden
noudattamisessa havaitut puutteet. Kehotuk-
sessa on lisäksi asetettava määräaika, jonka
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kuluessa työnantajan on saatettava olotila
säännösten mukaiseksi, jollei se ole mahdol-
lista heti.

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.
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