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työturvallisuuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n 1 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 47 §

seuraavasti:

10 §

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista,
työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolo-
suhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät
sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava
niiden merkitys työntekijöiden turvallisuu-
delle ja terveydelle. Tällöin on otettava huo-
mioon:

1) tapaturman ja muu terveyden menettä-
misen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti
kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5
luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin;

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja
työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito
ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyk-
sensä;

4) työn kuormitustekijät;
5) mahdollinen lisääntymisterveydelle ai-

heutuva vaara;
6) muut vastaavat seikat.

— — — — — — — — — — — — —

14 §

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä työntekijälle annetta-
vasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjalli-
sista työohjeista sekä niistä ammateista ja
tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä päte-
vyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittami-
sesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään
myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus
tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen
mukaisesti kuin siitä säädetään ammattipäte-
vyyden tunnustamisesta annetussa laissa
(1093/2007) tai määrätään Suomea sitovissa
kansainvälisissä sopimuksissa.

47 §

Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen

Työnantajan on, jos työntekijöiden luku-
määrä, työn luonne ja työolosuhteet sitä edel-
lyttävät, nimettävä ensiapu-, palontorjunta- ja
pelastustoimenpiteiden täytäntöönpanemi-
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seksi yksi tai useampi työntekijä, jollei työn-
antaja ole pelastuslaissa (379/2011) tarkoite-
tussa suunnitelmassa osoittanut suojeluhenki-
löstöä vastaaviin tehtäviin. Näiden työnteki-
jöiden lukumäärän ja koulutuksen sekä hei-
dän käytettävissään olevien varusteiden on
oltava asianmukaiset ottaen huomioon työn

luonne ja siihen liittyvät erityiset vaarat sekä
työpaikan koko. Henkilöitä nimettäessä tulee
ottaa huomioon 17 §:n säännökset.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.
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