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Tutkielman aiheena on yhteisöoikeuden vaikutukset Suomen työsuojelulainsäädän-
töön ja erityisesti työsuojelun puitedirektiivin vaikutus keskeisiin työsuojelulakeihin,
työturvallisuuslakiin ja työsuojelun valvontalakiin. Tutkielmassa selostetaan myös
komission valvontamenettelyä jäsenvaltiota kohtaan silloin, kun sen mielestä jäsen-
valtio ei ole täyttänyt direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä vaatimuksia.

Tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen; asioita pyritään selvittämään oikeusnormien
sisältöä tutkimalla. Lähdemateriaalina on käytetty EY-oikeutta käsittelevää kirjalli-
suutta sekä Suomen viranomaisten ja komission asiaa koskevaa kirjeenvaihtoa ja
muistioita. Osa tiedoista on hankittu haastattelemalla sosiaali- ja terveysministeriön
virkamiehiä, jotka ovat olleet pitkään mukana integraatioyhteistyössä ja valmistele-
massa kansallisia lainsäädäntömuutoksia. Pääosin tutkimus perustuu työsuojelulain-
säädännön ja yhteisön työsuojelua koskevien säädösten tutkimiseen ja vertailuun.

Työsuojelun kannalta merkittävät EY:n perustamissopimuksen artiklat ovat 95 ja 137.
Artikla 95 (ent. 100 a) liittyy yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja sen tarkoituksena
on poistaa sisämarkkinoilta kaupan esteet ja toteuttaa tavaroiden vapaa liikkuvuus.
Samalla se kuitenkin pyrkii sovittamaan yhteen työsuojelua ja vapaita markkinoita se-
kä sisämarkkinatavoitteen toteutumista. Komission on lainsäädännön yhdenmukais-
tamistoimia tehdessään otettava huomioon terveyden ja turvallisuuden korkea taso.

Perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla annetut säännökset kuuluvat yleensä unio-
nin yksinomaisen toimivallan piiriin. Periaatteessa tähän artiklaan perustuvat direktii-
vit eivät salli niitä tiukempia tuotteita koskevien määräysten antamista jäsenmaissa,
nämä direktiivit ovat siis harmonisointidirektiivejä. Perustamissopimuksen 30 artiklan
mukaan jäsenvaltio voi poiketa vapaan liikkuvuuden periaatteista perustellusta syystä
ja soveltaa omia kansallisia määräyksiään esimerkiksi työympäristön suojelun perus-
teella. Se ei saa johtaa kuitenkaan mielivaltaiseen kaupan rajoittamiseen, jota yritetään
työsuojelunäkökohdilla naamioida.

Artiklan 137 (ent. 118 a) perusteella annetut säännökset kuuluvat jäsenvaltion ja unio-
nin jaetun kompetenssin piiriin ja sen nojalla annetut direktiivit ovat selkeästi vähim-
mäisvaatimusnormeja. Niiden perusteella jäsenvaltiot voivat kehittää työsuojelulain-
säädäntöään tiukemmilla vaatimuksilla. Näissä direktiiveissä tulee kuitenkin välttää
säätämästä sellaisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten
perustamista tai kehittämistä. Työsuojelun kannalta tärkein tämän artiklan nojalla an-
nettu direktiivi on neuvoston antama ns. työsuojelun puitedirektiivi sellaisten toimen-
piteiden käyttöön ottamiseksi, jotka edistävät työntekijöiden turvallisuuden ja terveel-
lisyyden parantamista työssä (89/391/ETY). Puitedirektiivin perusteella on annettu
useita täydentäviä muita työolodirektiivejä. Direktiivin täytäntöönpanemiseksi Suo-
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messa muutettiin työturvallisuuslakia ja työsuojelun valvontalakia. Näiden muutosten
kuvaaminen on keskeisellä sijalla tässä tutkimuksessa.

Direktiivin määräykset sisällytettiin suomalaiseen työsuojelulainsäädäntöön niin, ettei
vakiintunutta säädösrakennetta muutettu, vaan direktiivin edellyttämät muutokset teh-
tiin jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Direktiivin sisältö on jakautunut useisiin eri
lakeihin ja alemman asteisiin säädöksiin. Keskeisin laki tässä on työturvallisuuslaki,
johon tehtiin työsuojelun toimintaohjelmaa, riskien ennalta arvioimista, työsuojelun
yhteistoimintaa ja tuotteiden valvontaa koskevia muutoksia ennen liittymistä unioniin.
Muutokset tehtyään Suomi oletti, että kansallinen lainsäädäntö vastaa yhteisölainsää-
däntöä, mutta komissio oli eri mieltä. Se käynnisti valvontamenettelyn Suomea koh-
taan puitedirektiivin täytäntöönpanosta.

Komissio on valvontatoimessaan hyvin perusteellinen. Työturvallisuuslain pykälät
puitedirektiivin toimeenpanon selvittämiseksi käytiin lävitse yksityiskohtaisesti ensin
komission ja Suomen välisissä neuvotteluissa, jonka jälkeen saatiin yksityiskohdat si-
sältävä kirjallinen kysely. Selvityksistä ja vuonna 1999 ja 2000 tehdyistä lakimuutok-
sista huolimatta komissio antoi Suomelle ensin kirjallisen huomautuksen vuonna 1998
ja sen jälkeen perustellun lausunnon vuonna 2001 puitedirektiivin täytäntöönpanosta.
Valvontaprosessin aikana tuli selvästi ilmi, että Suomessa omaksuttu näkemys direk-
tiivin määräysten toteutumisesta tulkintakäytännön kautta ei vastaa komission näkö-
kantoja. Se edellyttää selvästi työntekijöiden turvaksi säädettyjen direktiivien sana-
muodon tarkkaa ja täsmällistä kirjaamista kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi tulisi
voida osoittaa, että oikeuskäytännössä sovelletaan yhteisöoikeutta direktiivien tavoit-
teiden mukaisesti. Lopulta ainoaksi erimielisyyden aiheeksi jäänee vuoropuhelun jäl-
keen työturvallisuuslain 9 §:n sanamuoto ”kohtuudella on tarpeellista”, minkä komis-
sio olettaa tuovan subjektiivisia piirteitä työnantajan vastuuseen. Suomi on tätä asiaa
selvittänyt komissiolle useaan otteeseen tuloksetta. Jollei Suomen vastaus perusteltuun
lausuntoon tyydytä komissiota, se voi viedä asian EY:n tuomioistuimeen, jossa eri-
mielisyys lopullisesti ratkaistaan.

Työturvallisuuslaki tehtiin alunperin aivan toisenlaisia olosuhteita varten
ja sitä on muutettu useita kertoja aina mahdollisimman ajanmukaisella
tavalla. Vaikka se on puitelaki, siinä on hyvin yksityiskohtaisia säännök-
siä, jopa yksityiskohtaisempia kuin sen nojalla annetuissa valtioneuvos-
ton päätöksissä. Lainsäädäntö on osaksi päällekkäistä ja vaikuttaa nykyi-
sellään sekavalta ja epäyhtenäiseltä. Lainsäädännön rakenteellinen toi-
mivuus paranisi, jos työturvallisuuslaki sisältäisi vain eri osapuolten pe-
rusvelvoitteet ja niiden pääsisällön sekä muut periaatteelliset tärkeät sei-
kat, jotka edellyttävät lain tasoista sääntelyä. Lakia täydentävät säännök-
set voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksina ja teknisiä yksityiskohtia
koskevat säännökset ministeriön asetuksilla. Työturvallisuuslaki olisi
kokonaisuudistuksen tarpeessa, samalla siihen voisi sisällyttää säännök-
set työn henkisestä kuormittavuudesta, työpaikkakiusaamisesta ja väki-
vallan uhasta työpaikalla sekä työssä jaksamisesta ja työkyvyn ylläpi-
dosta. Myös koneiden ja laitteiden valmistajien perusvelvoitteiden mah-
dollinen sääntely lakitasolla tulisi selvittää. Lisäksi työterveyshuollon,
työpaikan työsuojeluhenkilöstön ja työsuojeluviranomaisten yhteistyötä
tulisi jotenkin koordinoida, jotta resurssit saataisiin paremmin hyödyn-
netyksi ja päällekkäiseltä työltä vältyttäisiin.
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1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä ETA-sopimuksen solmiminen vuonna

1994 ja Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 merkitsivät maamme

työsuojelulainsäädännölle. Työ jakaantuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa (luvut

1-4) selvitetään yhteisöoikeuden sisältöä pääpiirteittäin ja sen vaikutusta työsuojeluun

yleensä ja toisessa osassa (luvut 5-8) yhteisöoikeuden vaikutuksia erityisesti työsuo-

jelun keskeisimpiin lakeihin, työturvallisuuslakiin (299/1958) ja työsuojelun valvon-

nasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annettuun lakiin (131/1973, myöh. työ-

suojelun valvontalaki). Tutkimuksessa selvitetään myös komission valvontamenette-

lyä Suomea kohtaan ns. työsuojelun puitedirektiivin täytäntöönpanon osalta.

Tein kandidaatintyöni vuonna 1995, jolloin Suomi oli juuri liittynyt Euroopan unio-

niin ja tarvittavat säädösmuutokset oli tehty liittymistä silmälläpitäen. Tuolloin arvel-

tiin, että tarvittavat toimenpiteet työsuojelulainsäädännössäkin oli jo tehty ja Suomi

olisi yksi kuuliaisimmista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Yleisesti myös uskottiin,

että Suomen työsuojelun taso olisi keskimääräistä korkeampi tai että ainakin sen ke-

hitys hidastuisi jäsenyyden myötä. Mutta kuinka kävi?

Työsuojeluasioita valmistellaan niin EU-tasolla kuin Suomessakin kolmikantaisesti.

Haastattelin vuonna 1995 työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajia siitä, mitä he arve-

livat Euroopan unioniin liittymisen vaikuttavan Suomen työsuojeluasioihin.

Työntekijäpuolen haastateltavana oli SAK:n lakimies Janne Metsämäki1, joka oli jä-

senenä EU:n työsuojelun neuvoa-antavassa komiteassa. Hän korosti, että EU:n työ

elämää koskevassa uudistuksessa SAK:n lähtökohta on Suomen voimassa oleva lain-

säädäntö, jota EU-säädöksillä voidaan parantaa. SAK ei hyväksy, että EU-säädöksiin

                                                          
1Lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK ry, haastattelu huhtikuussa 1995
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vedoten voimassa olevaa normistoa ja työlainsäädäntöä heikennetään. Kysymykseen

EU:n vaikutuksista työsuojelun tasoon Suomessa Metsämäki vastasi, että vaatimusta-

so joissakin asioissa nousi kun liittymissopimus tehtiin. Työsuojelun suunnitelmalli-

suutta korostavat lainmuutokset edellyttävät aktiivisuutta työpaikoilta ja viranomai-

silta. Siirtyminen pois ennakko- ja tyyppitarkastuksista valmistajan vastuuseen edel-

lyttää tehokasta markkinavalvontaa. SAK:n yleisarvio EU:n vaikutuksista työsuojelun

tasoon oli positiivinen (erityisesti työsuojeluohjelma). Myös muutos ETA:sta EU:hun

paransi Suomen vaikutusmahdollisuuksia myös työsuojeluasioissa.

Metsämäki piti myös SAK:n vaikutusmahdollisuuksia selvästi parantuneina. Vaikka

järjestö onkin ollut jo pitkään yhteistyössä työsuojeluasioissa eurooppalaisen ay-liik-

keen (ETUC) kanssa, vasta jäsenyys on tuonut mahdollisuuden osallistua kolmikantai-

siin EU:n toimielimiin. Tämä merkitsee parempaa tietojen saantia ja mahdollisuutta

vaikuttaa asioihin. Jäsenmaan edustajina suomalaisia myös kuunnellaan enemmän

kuin ennen pelkästään ay-liikkeen sisällä. SAK voi vaikuttaa valmisteltaviin EU-

määräyksiin myös Suomen kannanottojen kautta, koska ne työsuojeluasioissa valmis-

tellaan kolmikantaisesti.

Työnantajapuolen haastateltavana oli TT:n asiamies Tapio Kuikko2. Hän arvioi, ettei-

vät EU-normiston vaikutukset turvallisuustasoon Suomessa näyttäisi muodostuvan

ongelmaksi. TT painotti kuitenkin, että kotimaiset turvallisuusnäkökohdat eivät saa

muodostaa teknisen kehityksen tai kaupan estettä. Kansallinen työturvallisuusnormisto

sekä tarkastusmääräykset tulee näiltä osin sopeuttaa vastaamaan euronormeja. TT piti

tärkeänä, että teollisuudella on riittävät resurssit osallistua direktiivien ja standardien

valmistelutyöhön.

Kysymykseen EU:n vaikutuksista työsuojelun tasoon Suomessa Kuikko vastasi, että

koska työsuojelulainsäädäntömme sopeutettiin jo ETA-sopimusta solmittaessa EU-

lainsäädäntöön, ei jäsenyys tuonut mitään uutta. Jo ETA-muutoksia valmisteltaessa

todettiin, että Suomen lainsäädäntö ja sen vaatimustaso on lähes kaikilta osin EU-

lainsäädännön tasoista. Monin osin se on ylittänytkin EU-tason.

                                                          
2Asiamies Tapio Kuikko, Teollisuus ja Työnantajat, TT, haastattelu huhtikuussa 1995
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Kuikon näkemys oli, että sen enempää ETA-sopimuksella kuin EU-jäsenyydellä ei

juurikaan ole vaikutusta Suomen työsuojelulainsäädännön tasoon. Sen arvioiminen,

mitä jäsenyys esim. kilpailusyistä vaikuttaa työsuojelun tosiasialliseen tasoon, on hä-

nen mielestään erittäin vaikeaa. Kuikon arvio oli, että myös tosiasiallinen taso Suo-

messa on kansainvälisesti vertaillen niin hyvä, että se kestää vertailun ja kilpailun.

Kysymykseen TT:n vaikutusmahdollisuuksista EU:n työsuojelulainsäädäntöön Kuik-

ko vastasi seuraavasti: Kansallisen lainsäädännön valmistelu tapahtuu myös jäsenyys-

olosuhteissa kolmikantaisesti. Tähän jäsenyys ei sinänsä tuonut muutosta. Eri asia on,

että kotimaisenkin lainsäädännön substanssi hyvin pitkälle ellei kokonaan määräytyy

EU-tasolla ja tällöin viidestätoista jäsenmaasta yhden työnantajatahon tosiasialliset

mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännön sisältöön ovat ehkä pienemmät kuin aikai-

semmin puhtaasti kotimaisessa valmistelussa. Toisaalta vaikutusmahdollisuudet ovat

lisääntyneet sitä kautta, että vaikuttaminen tapahtuu täysivaltaisena jäsenenä työnan-

tajapuolella EU-tasolla. Tässä suhteessa jäsenyys on tuonut huomattavan parannuksen

vaikutusmahdollisuuksiin verrattuna lyhyeksi jääneeseen ETA-vaiheeseen.

Jo parin vuoden jäsenyyden jälkeen komissio pyysi lisäselvityksiä Suomelta mm. työ-

suojelun puitedirektiivin (89/391/ETY)3 voimaansaattamisesta. Komissio käynnistää

vuosittain yhteensä noin 1000 valvontamenettelyä. Tässä työssä on tarkoitus selostaa

tätä komission ja Suomen välistä vuoropuhelua puitedirektiivin täytäntöönpanosta.

Samalla kuvataan komission valvontamenettelyn muotoja.

Tutkimuksessa selvitän yhteisöoikeuden luonnetta yleensä ja niitä Rooman sopimuk-

sen artikloita ja näiden perusteella annettuja muita säädöksiä, joilla on merkitystä työ-

suojelun kannalta. Lisäksi tarkastelen yksityiskohtaisemmin näiden johdosta tehtyjä

muutoksia työturvallisuuslakiin ja työsuojelun valvonnasta annettuun lakiin ja niiden

perusteella suoritettavaan tuotevalvontaan. Lisäksi kuvaan lyhyesti myös muita EU:n

jäsenvaltioiden työsuojelun edistämiseksi tehtyjä toimenpide-ehdotuksia.

Varsinaisena tutkimusongelmana on selvittää miten EU:n työympäristösääntely on

vaikuttanut kotimaiseen sääntelyyn. Toisin sanoen kartoitan yhteisöoikeuden johdosta

                                                          
3 Direktiivi 89/391/ETY: Neuvoston direktiivi sellaisten toimenpiteiden käyttöön ottamiseksi, jotka edistävät työnteki-
jöiden turvallisuuden ja terveyden parantamista työssä, EYVL L 183, s. 1, 29.6.1989
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tehtyjä muutoksia ko. lakeihin sekä selvitän syitä näihin muutoksiin. Tutkimuskohtee-

na on erityisesti työsuojelun puitedirektiivin vaikutukset työturvallisuuslain muutok-

siin ja yhteisön suhtautuminen niihin. Samalla kuvaan komission toimenpiteitä jäsen-

valtiota kohtaan tilanteessa, jossa komission mielestä kansallinen lainsäädäntö ei vas-

taa yhteisöoikeutta. Lisäksi pyrin löytämään joitakin konkreettisia esimerkkejä käy-

tännön työsuojelun valvontatyöstä, joissa yhteisöoikeuden säännöksillä on erityistä

merkitystä esim. ratkaisuihin tai menettelytapoihin.

1.2. Työsuojelu Suomessa

Lakisääteinen työsuojelu alkoi kehittyä Suomessa 1870-luvun lopulla niihin aikoihin,

jolloin teollistumisen mukana seuranneet sosiaaliset haitat alkoivat tulla näkyviin. La-

kien toimeenpanon valvontaa koskeva lainsäädäntö muotoutui  viime vuosisadan al-

kuvuosikymmeninä. Tärkein työsuojelun valvontaa tarkoittava laki, ammattientarkas-

tuslaki vuodelta 1927, pohjautui vuonna 1917 annettuun ammattientarkastusasetuk-

seen.

Ammattientarkastuslaki (72/1927) säilyi asiallisesti muuttumattomana yli 40 vuotta.

Vuosien kuluessa tosin tehtiin useita yrityksiä lain muuttamiseksi ja järjestelmän uu-

distamiseksi. Kaikkiaan neljä komiteaa käsitteli kysymystä ja jätti ehdotuksensa jär-

jestelmän kehittämiseksi vuosina 1935, 1947, 1958 ja 1967. Komiteoiden työ ei kui-

tenkaan johtanut niiden esittämiin kokonaisuudistuksiin, vaan vain vähäisiä osakorja-

uksia tehtiin ja järjestelmä säilyi olennaiselta osaltaan muuttamattomana. Vuonna

1971 sosiaali- ja terveysministeriö asetti kaksi toimikuntaa uudistamaan sekä ammat-

tientarkastuslakia että työsuojelun organisaatiota kokonaisuudessaan. Toimikuntien

ehdotusten pohjalta säädettiin kaksi lakia: laki työsuojeluhallinnosta (574/72) ja laki

työsuojeluvalvonnasta (131/1973). Työsuojelutyötä johtamaan perustettiin vuonna

1973 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle työsuojeluhallitus alaisenaan työ-

suojelupiirit.4 Työsuojeluhallituksen lakkauttamisen jälkeen tätä työtä jatkoi työmi-

nisteriön työsuojeluosasto vuodesta 1993. Vuonna 1997 työsuojeluosasto siirrettiin ta-

kaisin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen.

                                                          
4 Työsuojelun historiasta ks. tarkemmin Helena Hoskola, 1989, s. 40-80
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Eino Kuusi määritteli 1930-luvulla työsuojelun seuraavasti: ”Työsuojelulla tarkoite-

taan työntekijän suojelemista itse työssä niitä työntekijän henkeä, terveyttä, työkykyä,

henkistä ja siveellistä kehitystä vaarantavia haittoja vastaan, jotka aiheutuvat työstä ja

niistä olosuhteista, missä työ tehdään. Työsuojelu jakautuu työaikasuojeluun ja työ-

turvallisuussuojeluun. Viimeksi mainittu jakautuu työterveyssuojeluun (ammattihy-

gieniaan) ja tapaturmavaaralta suojeluun”.5

Uudemmissa määritelmissä työsuojelun käsite on laajentunut ja siihen on tullut uusia

ulottuvuuksia. Työsuojelulla lyhyesti määriteltynä tarkoitetaan työntekijän fyysistä,

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia työssä ja sen parantamiseen tähtääviä toimenpi-

teitä. Tavoitteena on työolojen kehittäminen työn terveellisyyttä ja turvallisuutta pa-

rantamalla, lainsäädäntöä kehittämällä ja valvontaa parantamalla. Myös toimivan työ-

suojeluyhteistyön saavuttaminen eri osapuolien välillä on tärkeätä. Työsuojeluviran-

omaisina Suomessa toimivat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja 11

työsuojelupiiriä, jotka alueellisesti noudattavat entistä lääninjakoa. Työsuojelupiirit

huolehtivat käytännön ohjauksesta ja valvonnasta työpaikoilla. Työsuojelun päätavoite

on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä ja ehkäistä

työtapaturmia ja ammattitauteja. Erityisinä kehityskohteina työsuojeluhallinnossa ovat

tällä hetkellä työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy, henkinen hyvin-

vointi työssä ja  työntekijän jaksaminen työssä6.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto vastaa työsuojelulainsäädännön ja

kansallisen työsuojelupolitiikan valmistelusta ja kehittämisestä sekä koordinoi työ-

suojelututkimusta ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä7. Osasto myös ohjaa työ-

suojelupiirejä mm. tulosneuvotteluin. Työsuojeluhallinnon tehtävänä on varmistaa la-

kisääteisen työsuojelun toteutuminen valvomalla, että säädöksiä ja työsuojelumäärä-

yksiä noudatetaan sekä kehittää turvallisuutta ja terveellisyyttä työssä. Työsuojeluvi-

ranomaisten valvottavana on noin kuudenkymmenen säädöksen noudattaminen. Kes-

keisiä näistä ovat työturvallisuuslaki ja sen alaiset valtioneuvoston päätökset, työ-

aikalaki (605/1996), vuosilomalaki (272/1973), työsopimuslaki (320/1970), työterve-

yshuoltolaki (743/1978) sekä laki nuorten työntekijäin suojelusta (998/1993). Suurin

                                                          
5 Eino Kuusi, 1931, s. 491, 592
6 STM:n hallinnonalan työsuojelustrategia, 1998, Julkaisuja 1998:10, s. 7
7 Laki työsuojeluhallinnosta 16/1993 ja asetus työsuojeluhallinnosta 176/1993
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osa työntekijöitä ja työoloja koskevista säädöksistä valmistellaan yhteistyössä työ-

markkinaosapuolten kanssa.

Ministeriön yhteydessä on työsuojeluneuvottelukunta, joka käsittelee työsuojelua kos-

kevia periaatekysymyksiä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yh-

teistoimintaa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina keskeisimmät työmarkkinajär-

jestöt ja työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävimmät tahot. Työsuojelupiirien

yhteydessä edellä mainittuja tehtäviä hoitavat työsuojelulautakunnat, joiden kokoon-

panon asianomainen työsuojelupiiri määrää.8

Työsuojelun valvontalaki (131/1973) määrittelee työsuojeluviranomaisen toimival-

lan ja menettelytavat työsuojelun valvonnassa. Lakia sovelletaan myös haettaessa

muutosta työsuojeluviranomaisen päätökseen. Lisäksi valvonnassa ja päätöksenteossa

on noudatettava yleisiä hallinnollisia säädöksiä ja määräyksiä, joista tärkein on hal-

lintomenettelylaki (598/1982) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

(621/1999). Valituksista säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996; muutos

433/1999). Muutoksenhakuviranomaisina toimivat hallinto-oikeudet (430/1999) ja

korkein hallinto-oikeus (17/1993).

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä,

mutta myös työntekijällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja ilmoittaa ha-

vaitsemistaan puutteista työpaikan työturvallisuudessa. Työturvallisuusmääräysten

rikkomisesta voi seurata rangaistus ja/tai vahingonkorvausvastuu. Rangaistuksesta

säädetään rikoslaissa (47 luku) ja työturvallisuuslaissa. Seuraamukset voivat koskea

sekä työnantajaa että tietyin ehdoin myös työntekijää.

Tehostaakseen päätöstään työsuojeluviranomainen voi tietyin edellytyksin velvoittaa

työnantajan suorittamaan määrätyt toimenpiteet sakonuhalla, teettämisuhalla, kes-

keyttämisuhalla tai laitteen tai työmenetelmän käyttämisen estämisuhalla (työsuojelun

valvontalaki 15 §  2 mom.). Hallinnollisten pakkopäätösten tekemistä sääntelee myös

uhkasakkolaki (1113/1990).

                                                          
8 Laki työsuojeluhallinnosta (16/1993, 4 §)
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Työturvallisuuslaki (299/1958) on työturvallisuuden ja työympäristön suojelun pe-

ruslaki. Se määrittelee työturvallisuuden vähimmäistason lähes kaikessa työssä riip-

pumatta siitä, minkä oikeussuhteen perusteella työtä tehdään. Lähtökohtana on  työn-

antajan ja työntekijän välinen työ- tai virkasuhde. Lain säännökset ovat joustavia ja

yleisluonteisia.9

Työturvallisuuslaki on yleislaki ja se tuli voimaan 1.1.1959, minkä jälkeen sitä on

muutettu useita kertoja. Laajimmat muutokset tehtiin vuonna 1983 (27/1987), jolloin

lakia muutettiin työympäristölain suuntaan ottaen huomioon jo 1960-luvulta alkanut

rakennemuutos ja työympäristön kehittyminen10. Laajat muutokset tehtiin myös

vuonna 1993 ennen ETA:een ja EU:iin liittymistä (144/1993). Näiden muutosten li-

säksi on tehty suuri määrä yksittäisiä muutoksia. Lain uudistaminen kokonaan on tul-

lut esille useita kertoja yksittäisten muutosten yhteydessä, sillä alunperin laki laadittiin

tapaturmantorjuntapainotteiseksi tehdaslaiksi.

Työturvallisuuslaki on työympäristöä koskeva puitelaki, jossa tosin on hyvin yksityis-

kohtaisiakin säännöksiä. Lain nojalla on annettu lukuisia alemmanasteisia säädöksiä.

ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen useimmat lain nojalla annetut valtioneuvoston

päätökset on annettu yhteisön direktiivien täytäntöön panemiseksi. Muutokset työ-

suojelulainsäädäntöön tehtiin pääosin jo ennen liittymistä unioniin, mutta komission

virallisen huomautuksen johdosta työturvallisuuslakia muutettiin vielä vuoden 2000

alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on hallitusohjelman mukaisesti asettanut

15.6.2000 työryhmän11, jonka tehtävänä on “selvittää yhteistyössä työmarkkinajär-

jestöjen kanssa työturvallisuuslainsäädännön uudistamistarve ottaen erityisesti huomi-

oon EU-normisto ja työelämässä tapahtuneet muutokset“. Työryhmän tulee saada

työnsä valmiiksi 30.11.2001 mennessä.

Käytännön työsuojelutoiminta perustuu siis toisaalta virallisen hallinto-organisaation

harjoittamaan valvontaan ja sen kehittämistyöhön sekä toisaalta työnantaja- ja työnte-

kijäpuolen yhteistoimintaan työpaikoilla.

                                                          
9 Työterveyslaitos, Lait ja asetukset; Työturvallisuuslaki, 1998, s.7
10 ks. tarkemmin KM 1984:65, vuoden 1983 työsuojelukomitean mietintö
11 Sosiaali- ja terveysministeriö: asettamispäätös STM0305:00/17/06/2000
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1.3. Yhteisöoikeuden käsitteestä

Euroopan yhteisön ja unionin oikeusjärjestelmästä käytetään useaa eri nimitystä, joilla

tavallisessa kielenkäytössä tarkoitetaan usein suurin piirtein samaa asiaa. Puhutaan

EY- ja EU-oikeudesta, eurooppaoikeudesta, yhteisöoikeudesta ja integraatio-

oikeudesta.

EY-oikeus on Rooman sopimukseen perustuvaa unionin alueella voimassa olevaa yli-

kansallista oikeutta sekä tähän pohjautuvaa yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Myös yhteisöoikeutta voidaan käyttää tässä merkityksessä. Maastrichtin sopimuksella

perustettiin Euroopan unioni, EU. Tämän jälkeen alettiin puhua EU-oikeudesta. Kui-

tenkin yhtä oikein edelleenkin olisi puhua EY-oikeudesta, koska unionisopimuksen

mukaan ylikansallinen lainsäädäntövalta rajoittui unionin ensimmäiseen pilariin.

Vaikka tämä lähtökohta muutoin säilyi, Amsterdamin sopimus toi sääntelyyn uusia

ulottuvuuksia. Neuvosto voi poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikos-

asioissa annettujen määräysten toimeenpanemiseksi hyväksyä yhteisiä kantoja (com-

mon positions) tietyistä kysymyksistä tai tehdä puitepäätöksiä (framework decisions)

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Amsterdamin sopimuksella yhteisöjen

tuomioistuimen toimivaltaa laajennettiin kattamaan ensimmäisen pilarin asioiden

ohella myös sopimuksen VI osastoon sisältyvät asiat.12

Eurooppaoikeus on EY-oikeutta laajempi käsite. Eurooppaoikeuteen voidaan lukea

myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukset.

Tässä työssäni käytän pääasiassa yhteisöoikeus-termiä, mutta tarpeen vaatiessa myös

muita riippuen siitä, missä yhteydessä sitä käytetään tai mistä lähdeteoksesta kulloin-

kin on kysymys.

1.4. Tutkimuksen rajaus, tutkimusmenetelmä ja lähdeaineisto

Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollisuutta paneutua Euroopan yhteisön organisaati-

oon, toimielimiin tai päätöksentekomenettelyihin tarkemmin. Yhteisön oikeusperiaat-

teita, tuomioistuinkäytäntöä tai hallinnollista toimintaa ei juurikaan käsitellä. Ns. työ-

                                                          
12 Jürgen Schwarze, Seppo Laakso, Kirsi Kuuttiniemi, 1999, s. 27
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suojelun puitedirektiivi on keskeisessä asemassa tutkimuksessa, mutta muita työsuo-

jelua koskevia direktiivejä ei ole tarkoitus selvittää yksityiskohtaisesti. Työoikeuteen

liittyvät kysymykset rajataan myös pois tästä tutkimuksesta.

Tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen: pyrin selvittämään asiaa oi-

keusnormien sisältöä tutkimalla. Praktisen oikeusdogmatiikan avulla pyrin tulkitse-

maan oikeussäännösten sisältöä käytännön ongelmien valossa.

Oikeusdogmatiikka eli lainoppi vastaa kysymykseen voimassa olevan oikeuden sisäl-

löstä. Se on sääntötutkimusta, mutta nimenomaan sellaisten sääntöjen tutkimusta, jot-

ka kuuluvat voimassa olevaan oikeusjärjestykseen. Sisällön selvittämiseen tähtäävää

toimintaa kutsutaan tulkinnaksi. Kuten muutkin tutkimusalat lainoppi toimii syste-

maattisesti ja myös jäsentää, systematisoi kohdettaan eli voimassa olevaa oikeutta.

Lainoppia voidaan luonnehtia oikeustieteen haaraksi, jonka tehtävänä on oikeusnor-

mien tulkinta ja niiden systematisointi.13

Lainopin tieteenkuvaan (paradigma) kuuluu oletus tutkimuksen kohteesta eli siitä mitä

tutkitaan. Tämä merkitsee sitoutumista tiettyihin oikeusfilosofisiin oletuksiin siitä,

mikä on oikeusnormi ja mikä on oikeuden alkuperä ja sitovuus. Merkittävä tekijä on

oikeuslähdeoppi, joka määrittelee mihin lähteisiin pitää vedota ja mihin voi vedota.

Lainopin tiedekuva pitää sisällään myös määrätyt metodiset säännöt ja periaatteet. Ne

osoittavat karkeasti, millä tavalla oikeuslähteitä tulee ja voidaan käyttää päättelyssä.

Lainopin edustajan omaksumat metodiset säännöt ja periaatteet poikkeavat siitä, mitä

on voimassa esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Myös arvot ja arvostukset voivat kyllä-

kin olla mukana lainopillisessa päättelyssä.14

Lähdeaineistona tässä työssä käyttämäni kirjallisuus on suhteellisen uutta, yleensä 90-

luvulla kirjoitettu. Osan tiedoista olen saanut haastattelemalla niitä työminis-

teriön/sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston virkamiehiä, jotka ovat osal-

listuneet integraatioyhteistyöhön eri valmisteluelimissä. Työministeriö on julkaissut

ETA-tiedotesarjaa, jota olen myös käyttänyt. Oikeustapauksia olen etsinyt Finlex-

rekisterin FETS-tietokannasta ja EU:n CELEX-tietokannasta. EU:n monia eri sivuja

                                                          
13 Aulis Aarnio, 1989, s. 48
14 ks. tarkemmin Aulis Aarnio, 1989, s. 58-61
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internetissä olen hyödyntänyt erittäin paljon (esim. www.fi.osha.eu.int). Erityisen

käyttökelpoinen on ollut EU:n työsuojelun tietopankki internetissä. Amsterdamin so-

pimuksessa muutettiin artikloiden numerointia, joten selvyyden vuoksi ja käytännön

syistä olen sijoittanut vielä vanhan numeron sulkuihin.

Viranomaisten, komission ja Suomen pysyvän edustuston välistä kirjeenvaihtoa puite-

direktiivin täytäntöönpanosta olen seurannut viime vuosien ajalta. Samoin käytössäni

on ollut erilaisia valtioneuvoston tietokanavia internetissä.

Pääosin tutkimukseni pohjautuu suomalaisen työsuojelulainsäädännön, työturvalli-

suuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain tutkimiseen sekä yhteisön

työsuojelua koskeviin säännöksiin. Olen tutustunut myös suomalaisten keskeisten työ-

suojelulakien esitöihin. Käytössäni ovat olleet mm. työturvallisuuslakia uudistaneen

työryhmän valmisteluasiakirjat sekä paljon muita viranomaisten asiaa koskevia muis-

tioita, kirjeenvaihtoa yms. Nimenomaan yhteisöoikeuteen liittyvää työsuojelua koske-

vaa oikeuskäytäntöä ei Suomessa vielä juurikaan ole, mutta oletettavasti sitä on lähi-

aikoina tulossa mm. muuttuneen tuotevalvonnan johdosta.

2. YHTEISÖOIKEUS JA TYÖSUOJELU

2.1. Johdanto

Yhteisöoikeus kattaa enemmän tai vähemmän kaikki työturvallisuuden aspektit ja vai-

kuttaa siten kaikkeen alan kansalliseen sääntelyyn. Yhteisön toimivalta on joko yksin-

omaista tai jaettua perustamissopimuksessa määritellyillä aloilla. Kaikki jäsenmaat

ovat joutuneet muuttamaan työsuojelulakejaan ainakin joiltakin osin sisämarkkinaoh-

jelmaan liittyvien työsuojeludirektiivien johdosta. Rooman sopimuksen mukaan työ-

turvallisuuden vähimmäisvaatimusten sääntelyssä käytetään direktiivejä (RS 137).

Joissakin työturvallisuusasioissa ovat merkityksellisiä myös muut sisämarkkinaohjel-

massa käytetyt taloudellisen integraation välineet: muissa jäsenvaltioissa sovellettujen

vaatimusten vastavuoroinen tunnustaminen ja standardien käyttö sekä esimerkiksi

suositukset ja kommunikaatiot (soft law). Työolojen varsinaiseen parantamiseen täh-

täävät toimenpiteet suhteessa kilpailuehtojen harmonisointiin eivät välttämättä aina
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ole samansuuntaiset. Kansalliset ratkaisut riippuvat siitä, kuuluuko asia yhteisön yk-

sinomaiseen toimivaltaan vai jäsenvaltioiden kanssa jaetun kompetenssin piiriin.

Yhteismarkkinoiden toteuttaminen on EY:n perustamissopimuksen eli Rooman sopi-

muksen 2 artiklaan perustuva tavoite. Yhteismarkkinat perustuvat EY:n muodosta-

malle tulliliitolle, mutta se merkitsee myös pidemmälle menevää taloudellisten toi-

mintojen integroitumista. Yhteismarkkinoiden tavoitteena ei ole ainoastaan tavaroiden

vapaan liikkumisen toteuttaminen, vaan laaja-alaisempi tuotannontekijöiden vapaa

liikkuminen. Tavaroiden lisäksi tavoitteena on pääomien, palveluiden ja työnteki-

jöiden vapaa liikkuminen. Yhteismarkkinoiden toimintaa on täydennetty yhteisillä po-

litiikoilla.15

Tärkeimpinä tehtävinä yhteismarkkinoihin pyrittäessä sekä tavaroiden ja tuotannonte-

kijöiden vapaan liikkumisen varmistamisessa on kaupan erilaisten teknisten esteiden

poistaminen ja tällaisten esteiden ennaltaehkäisy. Samasta syystä tulee jäsenvaltioiden

yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöään. Tämä tarkoittaa samalla myös työsuoje-

lulainsäädännön uusimista ja yhdenmukaistamista. Taloudellisina kannustimina tässä

toimivat tapaturmien ja ammattitautien kustannukset, joita asianmukaisella työsuoje-

lusääntelyllä voidaan karsia.

EU noudattaa teknisten esteiden poistamisessa seuraavia periaatteita: määräykset ja

standardit yhdenmukaistetaan, yhdessä jäsenmaassa laillisesti markkinoille saatetun

tuotteen markkinointia ja käyttöönottoa ei saa estää teknisiin määräyksiin vedoten

muissa maissa ja yksi tarkastus EU:n sisällä riittää. Rooman sopimuksen artiklat 28-30

(ent. 30-36, artiklat 31-33 ja 35 on kumottu) käsittelevät kaupan teknisten esteiden

poistamista.

Teknisiä esteitä ovat tuotteiden teknisille ominaisuuksille ja valmistustavoille asetetut

viranomaismääräykset, standardit ja pakolliset hyväksymismenettelyt. Melko usein

niiden tarkoituksena on kansallisen turvallisuustason parantaminen. Usein on kyse uu-

sille tuotteille asetetuista turvallisuusvaatimuksista. EU-maat ovat hyväksyneet vuo-

desta 1993 alkaen vastavuoroisesti toistensa testaus- ja tarkastustulokset. Yksi tuotteen

                                                          
15Esa Paasivirta  teoksessa Niilo Jääskinen, Esa Paasivirta, Leif Sevon, 1994, s. 2
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tarkastus riittää koko EU-alueella. Kaupan helpottamiseksi hyväksymismenettelyjä on

yksinkertaistettu muutenkin, ellei kyse ole erityisen vaarallisista laitteista tai henkilön-

suojaimista, jolloin hyväksymismenettelyt ovat tiukentuneet esim. suomalaiseen käy-

täntöön verrattuna. Konedirektiivin mukaan pakolliset tarkastukset koskevat vain vaa-

rallisimpia laitteita, joille ei ole käytettävissä harmonisoituja standardeja tai joita ei ole

tehty näiden standardien mukaan. Valmistajan vastuu ja valmistuksen aikainen laa-

dunvalvonta ovat saaneet entistä suuremman huomion.16

EU:n sisämarkkinoilla tarkoitetaan aluetta, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroi-

den, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan EY:n perustamis-

sopimuksen mukaisesti. Tämä Rooman sopimuksen 18 (ent.8a) artiklan määräys otet-

tiin sopimukseen Euroopan yhtenäisasiakirjalla. Sisämarkkinoiden käsite ei eroa olen-

naisesti yhteismarkkinoiden käsitteestä. Se merkitsee yhteismarkkinoihin sisältyvää

neljää vapautta koskevien tavoitteiden loppuun viemistä. Esimerkiksi tavaroiden va-

paan liikkumisen suhteen tämä on merkinnyt määrällisiin tuontirajoituksiin verrattavi-

en tai muiden luonteeltaan epäsuorien vapaata liikkumista koskevien esteiden poista-

mista.  Sisämarkkinaohjelman toteuttaminen on tapahtunut sitä koskevan ns. Valkoi-

sen kirjan (The White Paper) sisältämän yksityiskohtaisen lainsäädäntöohjelman mu-

kaisesti, jonka komissio esitti vuonna 1985. Rooman sopimuksen 18 artiklan (artikla

kumottu Amsterdamin sopimuksessa) mukaan sisämarkkinat tuli toteuttaa 31.12.1992

mennessä.17

Komission työsuunnitelma sisämarkkinoiden yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta jul-

kaistiin 1988. Osa suunnitelman ehdotuksista koski myös työolojen kehittämistä.

Yleensä sosiaaliasioiden suunnitelmat eivät ole saaneet läheskään samaa painoarvoa

kuin Valkoinen kirja. Aikaisemmin uskottiin taloudellisen kasvun sinänsä riittävän

kehittämään kansalaisten hyvinvointia ja sosiaalisia oloja. Nykyisin toimitaan määrä-

tietoisesti kansalaisten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi muutenkin kuin

talouskasvua tukien. Eurooppa-neuvosto onkin todennut, että sosiaaliasioille ja talous-

asioille on sisämarkkinoiden muodostamisessa annettava yhtä suuri painoarvo. Sisä-

                                                          
16Työturvallisuuskeskus; Panu Hiltunen, Jukka Kallio, 1998, s. 32-33
17Esa Paasivirta teoksessa Niilo Jääskinen, Esa Paasivirta, Leif Sevon, 1994, s. 2
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markkinoiden tulee parantaa työllisyyttä ja saada parannuksia aikaan kansalaisten

elin- ja työoloissa.18

Koska yksi unionin tärkeimmistä tavoitteista on sisämarkkinoiden toteuttaminen, on

pyrittävä pääsemään eroon erilaisista kaupan teknisistä esteistä. Näitä kaupan esteitä

syntyy, kun jäsenmaissa on erilaiset tuotemääräykset ja niiden noudattamisen valvon-

ta. Siksi on pyritty siihen, että kun tuotteen määräystenmukaisuus on todettu yhdessä

jäsenmaassa, sitä ei enää tarkastettaisi muissa jäsenmaissa ja se voi vapaasti liikkua

EU-alueella. Käytännössä yhteisömaat joutuvat luottamaan toistensa tarkastuksiin,

mutta se ei tarkoita sitä, etteikö markkinoilla olevia tuotteita vielä voitaisi tarkastaa jä-

senmaissa. Tämä on työsuojelullisesti merkittävä asia tuotteiden valvonnassa. Jo tä-

män lyhyen jäsenyyskauden aikana on Suomessa tullut esiin joitakin tapauksia, jotka

antavat aiheen olettaa, että valvonta ei aina suju ongelmitta. Tuotevalvonnasta tehdään

tarkemmin selkoa luvussa 7.

Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvä tavaroiden vapaa liikkuminen edellyttää mark-

kinavalvontajärjestelmää, joka toimii kaikissa jäsenmaissa. Markkinavalvonnan toi-

meenpano puolestaan edellyttää tehokasta käytännön tasolla toimivaa yhteistyötä eri

viranomaisten välillä kansallisella tasolla ja unionitasolla. Myös pohjoismaissa on

käynnistetty yhteisiä markkinavalvontahankkeita työsuojelun alalla. Euroopan unionin

direktiiveihin perustuva lainsäädäntö lisää valmistajien vastuuta tuotteiden turvalli-

suudesta.  Työsuojeluviranomaisten tekemästä tuotteiden ennakkovalvonnasta on luo-

vuttu lähes kokonaan ja tuotteita valvotaan markkinoilla. Toimintatavan muutos on

pyritty tekemään niin, ettei turvallisuustaso Suomessa laske. Apuna käytetään tuotteita

koskevia eurooppalaisia standardeja.

2.2. Yhteisöoikeuden luonne

Euroopan yhteisön luoma oikeusjärjestys eli yhteisöoikeus ei ole tietyn valtion eikä

tiettyjen valtioiden säätämää ja alueellaan ylläpitämää oikeutta. Se ei näin ollen ole

rinnastettavissa kansallisiin oikeusjärjestyksiin. Se ei myöskään ole pelkästään kan-

sainväliseen tapaan tai yleisiin oikeusperiaatteisiin perustuvaa tai valtiosopimuksin

                                                          
18Jukka Kallio, 1992, s. 40
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luotua oikeutta, joten sitä ei näin ollen voida pitää myöskään yksinomaan osana kan-

sainvälistä oikeutta. Yhteisöoikeus on itse asiassa oma erityisluonteinen oi-

keusjärjestelmä, joka on syntynyt yhteisön jäsenvaltioiden keskinäisten sopimusten ja

yhteisön oman, kansallisista lainsäädäntöelimistä riippumattoman lainsäädäntötyön

sekä yhteisön oman, kansallisista lainkäyttöelimistä riippumattoman tuomioistuimen

laintulkinnan tuloksena.19

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen liitto, jonka jäsenvaltiot ovat vapaa-

ehtoisesti luovuttaneet huomattavan osan itsemääräämisoikeudestaan Brysselin kes-

kushallinnolle. Vaikka yhdentymisprosessi on kohdannut myös vastoinkäymisiä, jo-

kainen yksittäinen toimivallan siirto on merkinnyt unionin vallan kasvua jäsenmaiden

kustannuksella. Tosin merkittävin osa päätöksistä tehdään ministerineuvostossa, joka

edustaa jäsenmaiden intressiä ja ylintä päätöksentekovaltaa unionissa ja sen jäsenet

ovat viimekädessä vastuussa päätöksistään kansallisille parlamenteille (RS 203, ent.

146). Samoin huippukokous, Eurooppa-neuvosto, koostuu jäsenvaltioiden valtion- ja

hallitusten päämiehistä. Eurooppa-neuvosto on yhdentymisprosessin tärkein suunta-

viivojen hahmottaja ja poliittisten ristiriitojen sovittelija, vaikkakaan se ei ole unionin

varsinainen toimielin eikä tee oikeudellisesti sitovia päätöksiä (paitsi talouspoliittisissa

ja EMU-asioissa). Perustamissopimusten muuttaminen edellyttää jäsenvaltioiden yk-

simielistä päätöstä ja muutokset tehdään erikseen koolle kutsuttavissa hallitustenväli-

sissä konferensseissa.20 Voidaan siis sanoa, että jäsenvaltioilla on niin sanottu kom-

petenssi-kompetenssi eli toimivalta päättää sopimuksista.

EY-oikeuden säännökset eivät sulaudu kansalliseen lainsäädäntöön, vaan ne muodos-

tavat kussakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa oman EY-oikeuden osastonsa, ja

kunkin jäsenvaltion tuomioistuinten on sitä sovellettava EY-oikeutena. Tästä seuraa,

että jokaisessa Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa on kaksi limittäistä oikeusjärjestystä:

oma kansallinen lainsäädäntö ja tätä hierarkkisesti ylempänä oleva EY-oikeus.

Perustamissopimuksen artikla 10 velvoittaa jäsenvaltion viranomaisia ja tuomiois-

tuimia noudattamaan jäsenyysvelvoitteita ja pidättymään kaikista toimenpiteistä, jotka

vaarantavat sopimuksen tavoitteiden saavuttamista (yhteistyö- ja lojaliteettivelvoite).

                                                          
19 Asia 6/64, Costa v. Enel, ECR 1964, s. 585 ja asia 26/62, van Gend en Loos, ECR 1963, s. 1
20 Heidi Kaila, Antti Satuli, Alexander C-G. Stubb teoksessa Tapio Raunio ja Matti Wiberg (toim.), 1998, s. 145-146
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Artiklaan 10 perustuva lojaliteettiperiaate liittyy kiinteästi yhteisön oikeuden tehok-

kuusperiaatteeseen. Ne ovat koko yhteisön oikeusalueen toiminnan keskeisiä lähtö-

kohtia ja koskevat myös jäsenvaltioiden viranomaisia oikeudellisina toimijoina.21

Esimerkiksi Suomen oikeudessa näiden normien velvoittavuus on liittymissopimuksen

valtionsisäistä voimaan saattamista tarkoittavassa voimaansaattamislaissa

(1540/1994), joka hyväksyttiin valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentin mukaisessa

ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Liittymissopimuksen voimaan-

saattamislaki on blankettilaki, mutta liittymissopimuksen 1 artiklasta sekä tarkempia

liittymisehtoja sisältävästä liittymisasiakirjasta käy ilmi, että Suomi on sitoutunut

noudattamaan EY:n oikeutta.22

Jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten velvollisuus on tulkita kansallista oi-

keutta yhteisöoikeuden tavoitteiden mukaisesti. Tulkintavaikutus on käytännössä kos-

kenut yleensä direktiivien kansallista toimeenpanolainsäädäntöä, mutta yhteisöoikeus

vaikuttaa kaikenlaiseen kansalliseen oikeuden tulkintaan, olipa tämä sitten lainsää-

däntöä, oikeuskäytäntöä, tapaoikeutta tai yleisiä oikeusperiaatteita (ns. välillinen oike-

usvaikutus, indirect effect).23

Yhteisöoikeuden välitön oikeusvaikutus (direct effect) ei ilmene kirjoitetusta yhteisön

oikeudesta, vaan se on kehittynyt yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä pe-

rustamissopimuksen 234 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä. Perintei-

sesti siinä on ollut kysymys yhteisön oikeuden kyvystä luoda tietyin edellytyksin tuo-

mioistuinteitse täytäntöönpanokelpoisia yksilöllisiä oikeuksia joko jäsenvaltion lu-

kuun laskettavia tahoja (ns. vertikaalinen välitön vaikutus) tai toisia yksityisiä oikeus-

subjekteja vastaan (ns. horisontaalinen välitön vaikutus). Välitön oikeusvaikutus on

ratkaistava yhteisön oikeuden mukaan vasta konkreettisessa lainsoveltamistilanteessa,

eikä sitä voida arvioida yleisellä tasolla etukäteen. Välittömän oikeusvaikutuksen kri-

teerit ovat: yhteisön oikeuden säännökset ovat riittävän yksityiskohtaisia ja täsmälli-

siä, ehdottomia sekä riippumattomia EY:n toimielinten ja jäsenvaltioiden toimeenpa-

                                                          
21 Tuomas Pöysti, 1999, s. 162
22 Tuomas Ojanen, Juristprudentia 1999, XXXII, s. 224-225
23 ks. tarkemmin Tuomas Ojanen, Juristprudentia 1999, XXXII, s. 226-241
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nosta. Lisäksi direktiivin välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä on se, että di-

rektiivin toimeenpanolle asetettu määräaika on kulunut umpeen.24

EY:n oikeuden etusija ristiriitaiseen kansalliseen oikeuteen nähden ei ole ollut tulkin-

tavaikutuksen ja välittömän oikeusvaikutuksen tapaan luettavissa perustamissopimuk-

sesta, vaan se perustuu yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Kansallisen tuomioistuintoiminnan näkökulmasta yhteisön oikeuden etusija on ehkä

selväpiirteisin ja yksinkertaisin yhteisön oikeuden vaikutustapa. Jos kansallisen oi-

keuden ja yhteisön oikeuden välistä jännitettä ei voida purkaa normiharmoniaa ta-

voittelevalla tulkinnalla, kansallisen oikeusnormin on aina väistyttävä, olipa kansalli-

sen oikeuden voimaantuloajankohta tai asema valtionsisäisessä normihierarkiassa mi-

kä tahansa. Yhteisöoikeuden etusijan toteuttamisvelvollisuus kuuluu jäsenvaltioiden

kaikille tuomioistuimille.25

EY perustuu lähtökohtaisesti Rooman sopimukseen, jonka pohjalta se tuottaa uusia

normeja. Euroopan talousyhteisön perustamissopimus eli Rooman sopimus solmittiin

valtioiden välisenä kansainvälisoikeudellisena sopimuksena. Nykyään EY-oikeus ei

enää kuitenkaan ole kansainvälistä oikeutta, sillä yhteisön tuomioistuin 1960-luvulta

lähtien korostanut yhteisön oikeusjärjestelmän autonomista luonnetta.26

Van Gend en Loos (26/62) –ratkaisussa27 yhteisön tuomioistuin totesi, että yhteisö

muodostaa uuden kansainvälisoikeudellisen oikeusjärjestelmän, jonka hyväksi jäsen-

valtiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan rajallisilla aloilla, ja jonka kohteena

ovat jäsenvaltioiden ohella myös niiden kansalaiset. Jäsenvaltioiden lainsäädännöstä

riippumaton yhteisöoikeus ei siksi pelkästään perusta velvollisuuksia yksilöille, vaan

sen tarkoituksena on myös luoda heille oikeuksia, joista muodostuu heidän kulttuuri-

perintönsä osa. Costa v. Enel (6/64) -ratkaisussa28 yhteisön tuomioistuin puolestaan

totesi, että tavallisista kansainvälisistä sopimuksista poiketen Euroopan talousyhteisön

perustamissopimus on luonut oman oikeusjärjestelmän, josta sopimuksen voimaan-

                                                          
24 Tuomas Ojanen, Lakimies 6-7/1999, s. 1077-1078
25 Tuomas Ojanen, Juristprudentia 1999, XXXII, s. 288-289
26Tuomas Ojanen, 1993, s. 30
27 ECR 1963, s. 1
28 ECR 1964, s. 585
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tullessa tuli erottamaton osa jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä ja jota niiden tuomiois-

tuinten on sovellettava.

EY:n tuomioistuin totesi tässä tapauksessa, että EY:n oikeusjärjestys kokonaisuudes-

saan tulee tulkita hierarkkisesti primääriksi suhteessa kaikkeen kansalliseen oikeuteen.

Tätä tulkintalinjaa kuitenkin pidettiin ongelmallisena mm. Italiassa ja Saksassa, mitä

tulee materiaalisiin valtiosääntöoikeudellisiin normeihin, mm. kansalaisten perusoike-

uksiin.

EY:n tuomioistuin on pyrkinyt vakuuttamaan dualistisia, kansalaisten perusoikeuk-

sista huolestuneiden jäsenvaltioiden tuomioistuinlaitoksia siitä, että EY:n oikeus-

järjestelmään omaksutaan tulkinnan välityksellä jäsenvaltioiden kansalliset ja myös

Strasbourgin Euroopan ihmisoikeuskonventioiden perusoikeusmääräykset yleisten oi-

keusperiaatteiden välityksellä.

Tässä tulkintalinjassaan EY:n tuomioistuin on vähitellen onnistunut luomaan jonkin-

laisen työnjaon jäsenvaltioiden perusoikeusnormiston, Euroopan Neuvoston konventi-

oiden ja EY:n materiaalisen normiston välille. EY:n tuomioistuin pyrkii omaksumaan

ensiksi mainitut normistot "suurimman yhteisen nimittäjän" periaatteen mukaisesti

sellaisenaan EY-oikeuteen (ts. laventamaan jossain yksittäisessä EY-maassakin esiin-

tyvän perusoikeuden koskemaan koko EY-normistoa). Käytännössä tämä EY:n tuo-

mioistuimen linja on merkinnyt hierarkkisen lomittaisuuden myöntämistä siten, että

hierarkkisesti ylimpänä EY-alueen normistona ovat rinnakkain sovellettavina järjes-

telminä jäsenvaltioiden materiaaliset valtiosääntöoikeudelliset sekä Euroopan Neu-

voston konventioiden perusoikeusnormit. Tämän jälkeen hierarkiassa seuraa koko

EY-normisto ja sen jälkeen jäsenvaltioiden parlamentti- ja alemmanasteinen normis-

to.29

Euroopan unionin yhtenä tavoitteena on järjestää jäsenvaltioiden kansojen väliset

suhteet ja lujittaa jäsenvaltioidensa kansalaisten oikeuksia ja suojaa. Näiden tavoittei-

den saavuttamiseksi otettiin unionisopimuksella käyttöön uusi käsite, unionin kansa-

laisuus. Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat yhteisön oikeusjärjestelmässä yleisiin oike-

                                                          
29Kari Joutsamo, 1991, s. 36-37; ks. myös Joutsamo-Aalto-Kaila-Maunu, 2000, s. 27, 90-92



19

usperiaatteisiin, mikä on kirjattu unionisopimuksen 6 artiklan 2 kohtaan. Artiklassa

viitataan Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtio-

sääntöperinteeseen. Unionin voimassa olevat perusoikeudet on koottu perusoikeus-

kirjaan, joka on poliittisesti sitova.30

Yhteisöoikeus jaetaan toisaalta alkuperäiseen oikeuteen eli primaarioikeuteen ja toi-

saalta johdettuun oikeuteen eli sekundaarioikeuteen. Yhteisöoikeuden perustana ole-

vaa primäärioikeutta ovat yhteisöjen perustamissopimukset ja niihin rinnastettavat jä-

senvaltioiden väliset sopimukset, jotka kaikki jäsenvaltiot ratifioivat kukin oman val-

tiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä. Primäärioikeutta voidaan pitää yhteisön toi-

minnan oikeudellisena perustana; unionin ja sen toimielinten tehtävät ja toimivalta

määritellään perustamissopimuksissa. Toimielinten toimenpiteet ovat pätemättömiä,

jos ne eivät tarkoituksensa tai sisältönsä puolesta ole johdettavissa perustamissopi-

muksista.

Tärkeimmät yhteisöoikeutta koskevat sopimukset ovat Rooman sopimus (1957), Yh-

distämissopimus (1965), Yhtenäisasiakirja (1986), Maastrichtin sopimus (1992),

Amsterdamin sopimus (1999) ja Nizzan sopimus (2001), joka tulee voimaan kun jä-

senvaltiot ovat ratifioineet sen kukin oman valtiosääntönsä mukaisesti.

Sekundaarioikeuteen kuuluvat asetukset, direktiivit ja päätökset. Rooman sopimuksen

249 (ent. 189 artiklan) 2 kohdan mukaan asetukset ovat kokonaisuudessaan velvoitta-

via ja kaikissa jäsenvaltioissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Yhteisöjen tuomio-

istuin on korostanut, että jäsenvaltio ei saa ryhtyä valtionsisäisiin lainsäädäntötoimen-

piteisiin asetusten voimaansaattamiseksi, jos kansalliset toimenpiteet vaarantavat ase-

tuksen yhtenäistä soveltamista koko yhteisön alueella.

Rooman sopimuksen 249 artiklan 3 kohdan mukaan direktiivi sitoo saavutettavan

päämäärän osalta jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten

viranomaisten valittavaksi toteutumisen muodot ja menettelytavat. Direktiivin tarkoi-

tuksena on siis yhtenäistää (lähentää ja harmonisoida) jäsenvaltioiden lainsäädäntöä

yhteismarkkinoihin liittyvillä aloilla. Se ei suoraan muuta valtionsisäistä lainsäädäntöä

                                                          
30 Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 91



20

vaan se sisältää velvoitteen saattaa sisäinen oikeus direktiivin määrittämää oikeustilaa

vastaavaksi.31

Euroopan yhteisö on ryhtynyt aktiivisesti kehittämään työolojen vähimmäisvaatimuk-

sia sen jälkeen kun yhtenäisasiakirja vuonna 1987 antoi mahdollisuuden antaa työ-

oloja koskevia määräyksiä määräenemmistöpäätöksellä. Työolodirektiivit ovat vä-

himmäisvaatimusdirektiivejä, eivätkä ne estä jäsenvaltiota ylläpitämästä tai ottamasta

käyttöön tiukempia työoloja koskevia määräyksiä.

Yleisiä määräyksiä tai yksityiskohtaisia ohjeita voidaan antaa myös päätösten muo-

dossa, edellyttäen että ne sitovat niitä, joille päätös on kohdistettu. Päätösten antami-

seen täytyy olla valtuutus perustamissopimuksessa tai ko. asiaa koskevassa asetukses-

sa tai direktiivissä. Tehokkaita ja paljon käytettyjä välineitä ovat myös suositukset,

vaikka ne eivät olekaan sitovia, eikä direktiivien implementointi voi tapahtua yksis-

tään niitä käyttäen.

Maastrichtin unionisopimuksen mukaan ylikansallinen lainsäädäntövalta rajoittui

unionin ensimmäiseen pilariin. Vaikka tämä lähtökohta säilyi, Amsterdamin sopimus

toi sääntelyyn uusia instrumentteja. Unionisopimuksen 34 artiklan mukaan neuvosto

voi poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa annettujen määrä-

ysten toimeenpanemiseksi hyväksyä yhteisiä kantoja sekä tehdä puitepäätöksiä jäsen-

valtioiden lainsäädännön lähentämiseksi. Puitepäätökset velvoittavat jäsenvaltiota

saavutettavaan tulokseen nähden, mutta ne jättävät kansallisten viranomaisten valitta-

vaksi muodot ja keinot. Puitepäätöksistä ei seuraa välitöntä oikeusvaikutusta.32

2.3. Muut oikeuslähteet

EY:n oikeusjärjestelmässä yleisillä oikeusperiaatteilla on oma erityinen merkityksen-

sä. Tämä johtuu osittain siitä, että perustamissopimukset ovat luonteeltaan ns. traité-

cadre-tyyppisiä puitesopimuksia, joissa ei alunperin pyrittykään säätämään kaikista

asioista kovin yksityiskohtaisesti. Siksi EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön samoin

                                                          
31Antti Maunu, 1993, s. 36
32 Seppo Laakso, 2001, s. 3
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kuin yleisten oikeusperiaatteidenkin merkitys on kasvanut.33 Yhteisön sisäisen oikeu-

den lisäksi voidaan sekundaarioikeuteen lukea kansainväliset sopimukset, joita yhteisö

voi solmia primäärioikeuden nojalla.

EY-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet koostuvat osittain periaatteista, jotka perustuvat

ko. oikeuden erityiseen luonteeseen, osittain jäsenvaltioiden erityiseen luonteeseen ja

osittain jäsenvaltioiden yhteiseen oikeusperinteeseen.

Tapaoikeudella on EY:n oikeuslähteiden joukossa melko vähäinen merkitys verrattuna

tilanteeseen yleisessä kansainvälisessä oikeudessa. Tämä johtuu siitä, että EY:n pe-

rustamissopimuksissa on säädetty keskeisistä asioista ja on annettu myös yhteisön

toimielimille lainsäädäntövaltaa, joten tapaoikeuden kehittymiselle ei siten jää tilaa.34

Sen sijaan oikeuskäytäntö on erittäin merkittävä oikeuslähde EY-oikeudessa. Euroo-

pan yhteisön tuomioistuimella on hyvin vahva asema yhteisössä. Rooman sopimuksen

234 (ent.177) artiklan mukaan tuomioistuin voi antaa ennakkoratkaisuja kansallisille

tuomioistuimille EY-oikeuden tulkinnasta. Tuomioistuin ei ole pelkästään passiivinen

laintulkitsija vaan myös merkittävä yhteisöoikeuden kehittäjä. Selitys tälle on ensin-

näkin ollut EY:n muiden toimielinten ajoittaisessa kyvyttömyydessä tai haluttomuu-

dessa käyttää riittävän tehokkaalla tavalla niille kuuluvaa päätöksentekovaltaa ja toi-

sena tekijänä on yhteisöoikeuden luonne, jolle on leimaa-antavana piirteenä tavoit-

teellisuus ja tulevaisuussuuntautuneisuus35. Tuomioistuin on omaksunut jossain mää-

rin ”lainsäätäjän” roolin36. Teleologisella (päämäärähakuisella) laintulkinnallaan se

varmistaa integraatiokehityksen toteutumisen samanlaisena koko unionin alueella.

2.4. Valvonta

Komission yleinen valvontavalta vaikuttaa epäsuorasti myös kansallisen toimeenpa-

novallan käyttöön. Komissiolle on perustamissopimuksen 211 (ent. 155) artiklassa

määritelty suhteellisen avoimet valtuudet yhteismarkkinoiden moitteettoman toimin-

nan ja kehityksen turvaamiseksi ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin. Artiklan mukaan

komissio huolehtii siitä, että tämän sopimuksen määräyksiä sekä toimielinten sen no-
                                                          
33ks. tarkemmin Kari Joutsamo-Pekka Aalto-Heidi Kaila-Antti Maunu, 2000, s. 27-43
34 Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 94-95
35 Tuomas Ojanen teoksessa Tapio Raunio ja Matti Wiberg (toim.), 1998, s. 191
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jalla antamia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Komissiolla ei tämän normin

määrittelemän yleisen valvontavallan nojalla ole kuitenkaan katsottu olevan yleistä

ohjaus- ja johtovaltaa suhteessa yhteisön oikeutta toimeenpaneviin jäsenvaltioiden vi-

ranomaisiin. Komission valvonta rajoittuu lähinnä laillisuusvalvontaan ja sen kohtee-

na on jäsenvaltion toiminta. Komissiolla ei ole valvontavaltansa puitteissa esimerkiksi

toimivaltaa muuttaa jäsenvaltion hallintoviranomaisen päätöstä tai korvata kansallisen

viranomaisen päätöstä omalla päätöksellään edes yhteisön keskitetyn hallinnon alal-

la.37

Yleisen valvontavaltansa vuoksi komissiota voidaan myös pitää yleisenä kanteluvi-

ranomaisena kansallisten viranomaisten toiminnasta tai laiminlyönneistä yhteisöoi-

keudellisissa asioissa. EU:n komissio valvoo, että Rooman sopimuksesta johtuvat vel-

voitteet toteutuvat unionin alueella. Komissiolla on oikeus nostaa EY-

tuomioistuimessa kanne (RS 226 ent.169) jäsenvaltiota vastaan, jos tämä on jättänyt

jäsenvelvoitteensa täyttämättä. Komissio myös seuraa ilmoitusmenettelyn (notifiointi)

avulla, miten esim. direktiiveihin sisällytetyt velvollisuudet sisämarkkinaohjelman

toteutumiseksi on jäsenvaltioissa sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön. Jos täytän-

töönpano ei ole direktiivin mukainen, komissio käynnistää valvontamenettelyn Roo-

man sopimuksen 226 artiklan mukaan. Myös jäsenvaltion kansalainen voi nostaa tie-

tyin edellytyksin vahingonkorvauskanteen ao. valtiota vastaan, jos se on laiminlyönyt

direktiivin täytäntöönpanon38. Tämä on tehokas keino pakottaa jäsenvaltio mukautu-

maan yhteisöoikeuteen. Yhteisön oikeudessa tunnustetaan vahinkoa kärsineelle yksi-

tyiselle oikeus vahingonkorvaukseen, jos rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa

oikeuksia yksityisille, rikkominen on riittävän ilmeinen ja aiheutunut vahinko on vä-

littömässä syy-yhteydessä kyseiseen rikkomukseen39.

Työpaikkojen olosuhdevalvonnan ja tuotevalvonnan EU on jättänyt pääosin kansal-

listen päätösten varaan. Valvonta kuuluu jäsenvaltioiden viranomaisille ja valvonnan

käytännön järjestämisestä jäsenmaat päättävät itsenäisesti. Edellytyksenä on, että val-

vonta hoidetaan tehokkaasti.

                                                                                                                                                                                                
36Päivi Saarinen teoksessa  Minna Aaltonen, Päivi Saarinen, Marjo Waismaa, 1993, s. 15
37 Olli Mäenpää, 1996, s. 149-150
38 ks. esim asiat C-6/90 ja C-9/90 Francovich, ECR 1991, s. I-5357
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Aikaisemmin korostettiin tuomioistuimen roolia yhteisöoikeuden kehittämisessä ja

common law -tyyppisessä ennakkoratkaisumenettelyssä. Kansallinen tuomioistuin

pyytää lausuntoa EY-oikeuden alaan kuuluvasta asiasta yhteisöjen tuomioistuimelta,

joka antaa lausuntonsa ko. asiasta, minkä jälkeen kansallinen tuomioistuin ratkaisee

asian EY-tuomioistuimen lausunnon mukaisesti. Ensimmäisen asteen kansallisella

tuomioistuimella on tähän oikeus, mutta viimeisen asteen tuomioistuimella siihen vel-

vollisuus. Koska EY-oikeudella on etusija kansalliseen lainsäädäntöön nähden ja välit-

tömiä oikeusvaikutuksia, kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet ovat velvollisia

soveltamaan sitä ja kansalaiset oikeutettuja vetoamaan siihen. Suomen työsuojelua

koskevia asioita ei EY:n tuomioistuinkäsittelyssä ole vielä ollut, mutta muiden maiden

kylläkin

Rooman sopimuksen artiklassa 227 (ent. 170) on säädetty myös toiselle jäsenvaltiolle

mahdollisuus reagoida, jos jäsenvaltio rikkoo sopimusvelvoitteitaan. Toiset jäsenval-

tiot voivat nostaa kanteen yhteisön tuomioistuimessa. Käytännössä tällaisia kanteita

toinen jäsenvaltio nostaa melko harvoin, mutta komissio sitäkin useammin valvonta-

tehtävänsä vuoksi. Tuomioistuin ei siis voi itse alkaa tutkia mitään asiaa, vaan jonkun

on pantava asia virallisesti vireille säädetyllä tavalla. Vireille tulo voi olla komission

kanne jäsenvaltiota vastaan, jäsenvaltion kanne toista jäsenvaltiota vastaan, kanne

yhteisön toimielintä vastaan (RS 230, ent. 173), velvoittamiskanne yhteisön toimie-

lintä vastaan (RS 232 ent.175), kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö

(RS 234 ent. 177) ja vahingonkorvauskanne (RS 235 ent. 178 ja 288 ent. 215).

Vuodesta 1989 lähtien Euroopan yhteisössä on ollut myös ensimmäisen asteen tuo-

mioistuin (RS 225 ent. 168a). Se käsittelee vain sille määrätyt asiat (mm. kilpailuasiat

ja henkilöstöasiat), sen päätöksiin voi tietyin edellytyksin hakea muutosta yhteisön

tuomioistuimelta.

2.5. Direktiivien voimaan saattamisen valvonta

Direktiivi velvoittaa välittömästi jäsenvaltioita, joiden on huolehdittava, että direktii-

vissä määritellyt tavoitteet toteutuvat. Tämä tapahtuu yleensä antamalla kansallisia

sitovia säädöksiä (direktiivin implementointi). Direktiivien täytäntöönpanon valvonta
                                                                                                                                                                                                
39 ks. tarkemmin Pekka Aalto, 1999, s. 57-59
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kuuluu ensisijaisesti komissiolle, jolla on valta täytäntöönpanovelvoitteen laiminlyön-

titapauksessa nostaa jäsenvaltiota vastaan kanne yhteisöjen tuomioistuimessa (RS 226,

ent. 169). Jäsenvaltioiden on myös raportoitava direktiivien toteuttamisesta komissi-

olle määräajoin. Työsuojelun puitedirektiivin soveltamisesta jäsenvaltion on raportoi-

tava viiden vuoden välein. Suomi raportoi siitä vuoden 1997 lopussa, joten seuraavan

kerran direktiivin soveltamisesta Suomessa on raportoitava vuonna 2002.

Direktiivin täytäntöönpanon sisällöllisillä vaatimuksilla pyritään siihen, että kansalli-

set säännökset turvaavat riittävän tehokkaasti direktiivin päämäärän toteutumisen. Di-

rektiivin sisällölliset täytäntöönpanovaatimukset määräytyvät kunkin direktiivin eri-

tyispiirteiden mukaan. Jäsenvaltion harkintavalta täytäntöönpanon muotojen ja keino-

jen suhteen vaihtelee direktiivien välillä suurestikin. Yhteisöjen tuomioistuin on joh-

tanut jäsenvaltion harkintavaltaa rajoittavia periaatteita EY:n perustamissopimuksen

10 (ent. 5) artiklan lojaliteettiperiaatteesta40.

Direktiivin päämäärä voi olla siinä määrin yksityiskohtaisesti määritelty, että se on

mahdollista saavuttaa vain tietyin keinoin, esimerkiksi säätämällä sanasta sanaan di-

rektiiviä vastaava sisäinen normi.41

Jos täytäntöönpano ei ole ilmoitusten mukaan direktiivien mukaista, komission tulee

käynnistää valvontamenettely (RS 226). Valvontamenettely jakautuu esiprosessuaali-

seen vaiheeseen ja varsinaiseen tuomioistuinmenettelyyn. Ennen esiprosessuaalisen

vaiheen käynnistämistä komissio ottaa yhteyttä jäsenvaltioon ja pyytää selvitystä.

Suuri osa epäillyistä rikkomuksista selviää jo tässä vaiheessa. Esiprosessuaalinen vai-

he käynnistyy komission jäsenvaltiolle lähettämällä virallisella huomautuksella (re-

quest for written observations), jossa komissio yksilöi havaitsemansa puutteet mah-

dollisimman tarkasti, jotta jäsenvaltio voi valmistautua mahdolliseen tuomioistuinme-

nettelyyn tai ryhtyä lainsäädäntövalmisteluihin. Komissio antaa jäsenvaltiolle 1-2

kuukauden pituisen määräajan huomautukseen vastaamista varten.

Mikäli jäsenvaltion viralliseen huomautukseen antama vastaus ei tyydytä komissiota,

se lähettää jäsenvaltiolle perustellun lausunnon (reasoned opinion), jossa yksilöidään
                                                          
40 ks. tarkemmin lojaliteettiperiaatteesta Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 33-35
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kaikki kanneperusteet. Komissio voi yksilöidä perustellussa lausunnossaan myös ne

toimenpiteet, joita se pitää tarpeellisena. Jäsenvaltion tulee vastata myös perusteltuun

lausuntoon määräajassa ja jos se vastaa komissiota tyydyttävällä tavalla, jäsenvaltio

voi välttää oikeudenkäynnin.

Ellei epäiltyä oikeudellista rikkomusta saada selvitettyä valmistelevan vaiheen aikana,

komissio voi nostaa jäsenvaltiota vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan

perustuvan kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa. Komissiolla on harkintavalta päät-

tää, pitääkö se kanteen nostamista tarpeellisena vai onko se vielä valmis odottamaan

jäsenvaltion toimenpiteitä. Komissio aloitti vuonna 1998 yhteensä 1105 rikkomusme-

nettelyä, antoi 674 perusteltua lausuntoa ja saattoi 114 asiaa yhteisöjen tuomiois-

tuimeen. Komission käynnistämien menettelyiden määrä on kasvanut komission uu-

distettua vuonna 1996 sisäisiä toimintatapojaan valvonta-asioissa.42 Tuomioistuimessa

on aikaisemmin Espanjan katsottu laiminlyöneen työsuojeludirektiivien siirtämistä

kansalliseen lainsäädäntöön (asia C-79/95, 20.6.1996, komissio vastaan Espanjan ku-

ningaskunta).

Tuomioistuimen päätös jäsenvaltiota vastaan on vahvistuskanteen luonteinen. Mikäli

jäsenvaltio häviää komission käynnistämän prosessin, tuomiossa todetaan, että jäsen-

valtio on rikkonut jäsenvelvoitteitaan. Päätökseen sisältyy myös usein velvoite ryhtyä

tiettyihin toimenpiteisiin. Ellei jäsenvaltio ryhdy niihin, komissio voi nostaa jäsenval-

tiota vastaan uuden kanteen EY:n perustamissopimuksen 228 (ent. 171) artiklan no-

jalla.43

3. TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄT YHTEISÖOIKEUDELLISET SÄÄDÖKSET

Työntekijöiden terveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi sekä oikeuksien takaa-

miseksi luotu lainsäädäntö on yksi Euroopan unionin tärkeistä aikaansaannoksista so-

siaalialalla. Tarkoituksena on taata, etteivät työolot heikkene eikä kilpailu vääristy

yhtenäismarkkinoilla, lisäksi sillä on keskeinen merkitys pyrittäessä lisäämään kil-

pailukykyä. Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä toimintaohjelmissa erityis-
                                                                                                                                                                                                
41Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 71-72
42 Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 238



26

tavoitteina on kehittää työoloja turvallisemmiksi työn organisoinnilla sekä lisäämällä

tietämystä ammattitautien ja työtapaturmien syistä, jotta havaitaan riskit ja voidaan

ottaa käyttöön tehokkaita valvonta- ja ehkäisymenetelmiä.44

Yhtenäisasiakirja (Single European Act, 1986) antoi sysäyksen työsuojelulainsää-

dännön kehittämiselle. Tällöin Rooman sopimukseen lisättiin artiklat 95 (ent. 100 a)

ja 137 (ent. 118 a), jotka koskevat suoranaisesti työturvallisuutta: molemmat artiklat

tähtäävät työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseen ja työympäristön

kehittämiseen sekä turvallisuusvaatimusten yhtenäistämiseen yhteisön alueella. Sa-

malla ne ottavat huomioon myös sisämarkkinatavoitteen.

Integraatiokehityksen välivaiheena Suomen osalta voidaan pitää ETA-sopimusta, joka

oli voimassa vain yhden vuoden (1994). Sopimus säänteli EFTA-valtioiden välisiä

suhteita sekä niiden suhteita EY:öön. ETA-sopimukseen kuului pääsopimus, pöytä-

kirjoja sekä liitteitä, jotka sisälsivät luettelot niistä EY-säädöksistä, jotka sisältyivät

ETA-sopimukseen. Kansallisia määräyksiä yhtenäistettiin ja tullit, kaupparajoitukset

ja säännölliset rajatarkastukset poistettiin asteittain ETA:ssa muilta tuotteilta kuin

maataloustuotteilta. EY:n työsuojelumääräykset kuuluivat myös ETA-sopimukseen.

Suomessa oli muutettu parissa vuodessa kymmeniä työsuojelua koskevia lakeja, ase-

tuksia ja päätöksiä vastaamaan EU:n työsuojelulainsäädäntöä.  Ne tulivat suurelta osin

voimaan 1.1.1994, jolloin ETA-sopimus astui voimaan.

ETA-sopimuksen työsuojelua koskeva artikla 67 kuului seuraavasti:

1. Sopimuspuolet pyrkivät parantamaan erityisesti työympäristöä työn-
tekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Tämän tavoitteen
toteutumisen edistämiseksi sovelletaan vähimmäisvaatimuksia, jotka
pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin sopimuspuolen
edellytykset ja sen voimassa olevat tekniset säännöt. Tällaiset vähim-
mäisvaatimukset eivät estä sopimuspuolia pysyttämästä tai toteuttamasta
tiukempia työsuojelua koskevia toimenpiteitä, jos ne ovat sopusoinnussa
tämän sopimuksen kanssa.

                                                                                                                                                                                                
43 Kari Joutsamo, Pekka Aalto, Heidi Kaila, Antti Maunu, 2000, s. 239
44 Komission tiedotuslehti, Työllisyys & sosiaaliasiat, Työterveys ja työturvallisuus, kesäkuu 1999, s. 7
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2. Liitteessä XVIII määrätään tarkemmin säännöksistä, jotka pannaan
täytäntöön 1 kohdassa tarkoitettuina vähimmäisvaatimuksina.

Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alussa ei työsuojelulain-

säädännön sisällön suhteen tullut silloin olennaisia muutoksia. Varsinaiset muutokset

oli tehty jo ETA-sopimusta solmittaessa siten, että mahdollinen liittyminen EU:n var-

sinaiseksi jäseneksi otettiin huomioon. Olennainen muutos oli siinä, että osallistumi-

nen päätöksentekoprosessiin tuli mahdolliseksi ja suomalaisten asiantuntijoiden osal-

listuminen asioiden valmisteluun tehostui unioniin liittymisen jälkeen. Tosin Suomen

edustajat olivat osallistuneet jo usean vuoden ajan ennen liittymistä EU:n komission

asiantuntijakokouksiin. Heinäkuusta 1994 lähtien jäsenehdokasmaiden edustajat pää-

sivät tarkkailijoiksi EU:n päätöksiä tekeviin kokouksiin.

3.1. Rooman sopimuksen artiklat  95 ja 137

Artiklan 95 tarkoituksena on poistaa kaupan esteet sisämarkkinoilta ja toteuttaa tava-

roiden vapaa liikkuvuus. Periaatteessa tämän artiklan nojalla annetut direktiivit eivät

salli tiukempien tuotteita koskevien määräysten soveltamista jäsenmaissa. Samassa

artiklassa komissio kuitenkin perustaa edellä tarkoitetut terveyttä, turvallisuutta, ym-

päristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon.

RS 95 artiklan (lisätty EYA:n 18 artiklalla ja täydennetty Maastrichtin sopimuksen

G(22) artiklalla) mukaan:

1. Poiketen siitä, mitä 94 artiklassa määrätään, ja jollei tässä sopimuk-
sessa toisin määrätä, 14 (ent. 7a) artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Neuvosto toteuttaa
251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja sosiaaliko-
miteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat
toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määrä-
ysten lähentämiseksi.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata
liikkuvuutta eikä työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännök-
siin tai määräyksiin.

3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta,
ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun
korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon
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perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja neuvosto
pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.

4. Jos sen jälkeen, kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmu-
kaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 30 artiklassa tarkoite-
tuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tar-
peellisena pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jä-
senvaltio antaa nämä säännökset ja määräykset sekä perusteet niiden
voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.

5. Jos sen jälkeen kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmu-
kaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa käyt-
töön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan
tieteelliseen näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä
kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet
yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa
suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen pe-
rusteet tiedoksi komissiolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4
kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai mää-
räykset kuuden kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tie-
doksi antamisista todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syr-
jintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja
muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoi-
tettuja kansallisia säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa mää-
rättyä määräaikaa voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se
on perusteluta asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentämi-
nen vaaranna ihmisten terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa
tai ottamaan käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kan-
sallisia säännöksiä tai määräyksiä, komissio tutkii viipymättä, onko sillä
syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.

8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongel-
man alalla, jolla on aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä,
se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, olisiko neu-
vostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.

9. Poiketen 226 (ent. 169) ja 227 (ent. 170) artiklassa määrätystä menet-
telystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa asian suoraan yhteisön tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että jokin jäsenvaltio käyttää
väärin tämän artiklan mukaisia valtuuksiaan.
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10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään
aiheellisissa tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat,
yhteisön valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä
yhdestä tai useammasta 30 artiklassa mainitusta, muusta kuin taloudelli-
sesta syystä.

Artikla 95 pyrkii sovittamaan yhteen työsuojelua ja vapaita markkinoita ja sisämark-

kinatavoitteen toteutumista. Komission on lainsäädännön yhdenmukaistamistoimia

tehdessään otettava huomioon terveyden, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja ku-

luttajansuojelun korkea taso (kohta 3). Huomattava myös on, että se mitä kohdassa 1

säädetään toteutettavaksi määräenemmistöllä, ei koske kohdassa 2 mainittuja työnte-

kijöiden oikeuksia ja etuja, joista on päätettävä yksimielisesti.

Lisäksi po. artiklaan sisältyy ns. suojalauseke (kohta 10), jonka perusteella jäsenvalti-

ot saavat yhteisön valvontamenettelyn alaisena toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä

kansallisten erityisolosuhteiden (esim. kylmät sääolosuhteet) vuoksi, jos voidaan

osoittaa, että tuote on markkinoille luovutettaessa vaaraa aiheuttava. Suojalausekkeen

käyttö voi johtaa yhtenäistettyjen määräysten muuttamiseenkin. Jos toimenpide johtuu

kansallisista erityisolosuhteista, voidaan yksittäisessä maassa sallia poikkeavia vaati-

muksia.

Suomessa ainoa tällainen poikkeus on traktoreiden turvaohjaamot, joita vaadittiin pi-

dettäviksi lainsäädännössä juuri kylmien sääolosuhteiden vuoksi. Alun alkaen ne oli-

vat seurausta lukuisista kuolemaan johtaneista traktoreiden kaatumisonnettomuuksista

Suomessa.

RS artiklan 30 mukaan jäsenvaltio voi soveltaa omia kansallisia määräyksiään esim.

työympäristön suojelun perusteella, mutta se ei saa johtaa sellaiseen mielivaltaiseen

kaupan rajoittamiseen, jota yritetään työsuojelunäkökohdilla naamioida:

Mitä 28-29 (ent. 30-34) artikloissa määrätään, ei estä sellaisia tuontia,
vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat
perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden
kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemi-
seksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden
suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemisek-
si. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielival-
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taiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoitta-
miseen.

Perustamissopimuksen artikla 28 kieltää kaikki tuonnin määrälliset rajoitukset ja vai-

kutukseltaan vastaavat toimenpiteet (VVT) jäsenvaltioiden välisessä tavarakaupassa.

Määrällisten rajoitusten olemassaolo on helppo määrittää, mutta vaikutuksiltaan vas-

taavien toimenpiteiden määrittäminen onkin jo hankalampaa. Tähän on tuomioistuin

joutunut ottamaan kantaa usein, ensimmäisen kerran ns. Dassonville (8/74) -

ratkaisun45 yhteydessä.

Yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi kuitenkin myöhemmin Keck (267-268/91)-

ratkaisussa46 tietyt myyntijärjestelyt, joihin ei sovelleta ’vaikutukseltaan vastaava toi-

menpide’ –käsitettä. Edellytyksenä on, että myyntijärjestelyillä on sama vaikutus

kaikkiin jäsenvaltion alueella toimiviin tuotteiden markkinoijiin, niin kotimaisiin kuin

ulkomaisiin.47

Ratkaisevaa ei ole toimenpiteen muoto vaan sen vaikutus. Jos kotimaisten ja muista

jäsenmaista tulleiden tavaroiden käsittelyä koskeviin toimenpiteisiin sisältyy muodol-

linen ero ulkomaisten tavaroiden haitaksi, on erittäin vaikeaa löytää perusteita sille,

ettei kyseessä olisi yhteisöoikeuden vastainen diskriminointi. Sopimuksen 30 artiklas-

sa säädetään olosuhteista, jolloin rajoituksia tai vastaavan vaikutuksen omaavia toi-

menpiteitä sallitaan. Tällöin toimenpiteiden on katsottava olevan välttämättömiä eikä

niiden tule ulottua pidemmälle kuin on välttämätöntä.

Ihmisten terveyden suojelu kuuluu 30 artiklassa mainittuihin yleisiin etuihin, joiden

turvaamiseksi jäsenmailla on oikeus poiketa vapaan liikkuvuuden periaatteista. Jär-

jestelmälliset tarkastukset eivät kuitenkaan ole yhteisöoikeuden mukaisia niiden liial-

lisen tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavan vaikutuksen vuoksi. Järjestelmälliset

tarkastukset ovat mahdollisia ainoastaan, jos kansallisilla viranomaisilla on perusteltua

syytä vakavasti epäillä esimerkiksi ihmisten terveyden olevan uhattuna. Muussa tapa-

uksessa viranomaisten on tyydyttävä suorittamaan pistokokeita.48
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47 Risto Eerola-Tuomas Mylly-Päivi Saarinen, 2000, s. 248-249
48Päivi Saarinen teoksessa Minna Aaltonen, Päivi Saarinen, Marjo Waismaa, 1993, s. 74
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Eniten RS 30 artiklan nojalla asetettuja rajoituksia on annettu juuri ihmisten terveyden

suojelemiseksi. Tuomioistuin on todennut eräässä tapauksessa (Eyssen 53/80)49, että

mahdollisuus terveysriskiin oikeuttaa kauppaa rajoittavat toimenpiteet, vaikka täyttä

varmuutta terveyshaitoista ei olisikaan Aina ei kuitenkaan tämän artiklan perusteella

terveydellisillä syillä esitetyt vaatimukset ole tulleet hyväksytyiksi tuomioistuimessa.

Rooman sopimuksen 136 artiklan (ent. 117) mukaan yhteisön ja jäsenvaltioiden ta-

voitteena on työllisyyden edistäminen, elin- ja työolosuhteiden kohentaminen siten,

että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä kohennettaessa, riittävä sosiaalinen

suojeleminen, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, inhimillisten voimavaro-

jen kehittäminen tarkoituksena saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, ja syrjäyty-

misen torjuminen.

RS artiklan 137 perusteella annetut normit ovat selkeästi vähimmäisvaatimusnormeja.

Niiden perusteella jäsenvaltiot voivat kehittää työsuojelulainsäädäntöään tiukemmilla

vaatimuksilla. Samalla se kuitenkin edellyttää, että jäsenvaltiot eivät säädä sellaisia

hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat pienten ja

keskisuurten yritysten perustamista tai niiden kehittämistä. RS 137 artiklan (täyden-

netty Maastrichtin sopimuksen G(33) artiklalla) mukaan mm:

- Jäsenvaltiot pyrkivät parantamaan erityisesti työympäristöä työnteki-
jöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi, ja niiden tavoitteena
on olojen yhdenmukaistaminen niitä parannettaessa. Samoin yhteisö
kiinnittää tässä artiklassa huomiota työehtoihin, tasa-arvoon miesten ja
naisten välillä, työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa se-
kä työmarkkinoilta syrjäytyneisiin.

- Myötävaikuttaakseen 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseen
neuvosto 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja
sosiaalikomiteaa kuultuaan antaa direktiivien säännökset vähimmäis-
vaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kun-
kin jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevan
teknisen sääntelyn.

- Näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, talou-
dellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai kes-
kisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä.

                                                          
49 ECR 1981, s. 409
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- Tämän artiklan nojalla annetut säännökset eivät estä jäsenvaltioita py-
syttämästä tai toteuttamasta tiukempia työsuojelua koskevia toimenpi-
teitä, jos ne ovat sopusoinnussa tämän perustamissopimuksen kanssa.

Yhteisön tuomioistuimen ratkaisu asiassa Oebel (155/80)50 osoittaa, että valtio voi to-

teuttaa tiukempia työsuojelullisia vaatimuksia työskentelyolosuhteita parantaakseen:

Sergius Oebelia syytettiin Saksan leipomoalan työntekijöiden työskente-
lyajoista sääntelevän lainsäädännön rikkomisesta. Syytetyn viisitoista
työntekijää oli aloittanut työt hänen omistamassaan leipomoalan yrityk-
sessä jo kello 02.00 aamuyöllä, vaikka Saksan lainsäädäntö kielsi näin
varhaisen työskentelyn. Saksan lainsäädännön mukaan työskentely lei-
pomoissa oli sallittua vasta kello 04.00 lähtien. Oebel väitti Saksan lain-
säädännön olevan vastoin yhteisön lakeja, koska se rajoitti vapaata
kauppaa. Saksan hallitus totesi vasta-argumentissaan, etteivät Rooman
sopimuksen 28-30 artiklat soveltuneet tapaukseen, koska yötyökielto ei
toimi kaupan esteenä. Lisäksi tällaisilla yrityksillä ei ole varaa hankkia
riittävästi henkilökuntaa hoitamaan yövuoroja ilman, että työntekijöiden
terveys saattaisi vaarantua.

Tuomioistuin: Saksan lainsäädäntö ei ollut vastoin Rooman sopimuksen
tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta sääteleviä artikloita, koska toimenpi-
de (yötyökielto) oli välttämätön leipomotyöntekijöiden työskentelyolo-
suhteiden parantamiseksi. Tuomioistuin totesi myös, etteivät 28 ja 29
artikla soveltuneet tapaukseen, koska oli kyse leipomotuotteiden val-
mistamisesta ja kuljettamisesta, eikä varsinaisesti jäsenvaltioiden väli-
sestä kaupasta.

RS artiklojen 95 ja 137 nojalla on annettu useita työoloja ja -turvallisuutta koskevia

direktiivejä, jotka velvoittavat muuttamaan kansallista lainsäädäntöä direktiivien vaa-

timusten mukaiseksi. Lisäksi on yhdenmukaistettu lukuisa määrä erilaisia standardeja,

joiden avulla vaatimuksia ja niiden valvontaa yhteisön alueella säännellään.

                                                          
50 ECR 1981, s. 1993
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3.2. Rooman sopimuksen artiklojen 95 ja 137 perusteella annetut direktiivit

Artiklan 137 perusteella annetut säännökset kuuluvat jäsenvaltion ja unionin jaetun

kompetenssin piiriin, mutta 95 artiklan perusteella annetut yleensä unionin yksinomai-

sen toimivallan piiriin.

Direktiivien tarkoituksena on kansallisten lakien harmonisoiminen tietyllä alueella.

Liikkumavara, joka kansallisille lainsäädäntötoimille jätetään, vaihtelee huomattavasti

samoin kuin toimien toteuttamiseen varattu aika. Vallitsevan käsityksen mukaan di-

rektiivi tulee suoraan voimaan jäsenvaltioissa tietyin edellytyksin, luoden siis oikeuk-

sia näiden kansalaisille määräajan kuluttua, ellei kyseinen jäsenvaltio ole säätänyt tar-

vittavia toimia. Näin direktiivitkin voivat tulla sovellettaviksi kansallisissa tuomiois-

tuimissa, jotka myös joutuvat riitatapauksissa ratkaisemaan direktiivin pohjalta suori-

tettujen lainsäädäntötoimien yhteensopivuutta direktiivin kanssa.51

Direktiivit, myös työsuojeludirektiivit, muuttavat kansallista oikeuslähde- ja laintul-

kintaoppia tuoden siihen lisää kansainvälisiä aineksia. Direktiivit on otettava huomi-

oon sekä niissä tapauksissa, joissa kotimaisia työturvallisuusmääräyksiä on annettu tai

muutettu direktiiveissä asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi, että niissä tapauksissa,

joissa kotimaisten määräysten on harkittu jo entuudestaan vastaavan näitä vaatimuk-

sia. Direktiivejä on tulkittava sen mukaan, minkä sisällön EU:n tuomioistuin on niille

antanut.52

RS 95 artiklan tarkoituksena on poistaa sisämarkkinoilta kaupan esteet ja toteuttaa ta-

varoiden vapaa liikkuvuus. Kaupan teknisten esteiden poistamiseen pyritään määräyk-

siä ja standardeja yhdenmukaistamalla. Periaatteessa 95 artiklaan perustuvat neuvos-

ton direktiivit eivät salli niitä tiukempia tuotteita koskevien määräysten antamista jä-

senmaissa, joten kansallista lainsäädäntöä muokattaessa ei voida asettaa direktiiviä lie-

vempiä eikä tiukempia määräyksiä. Nämä direktiivit ovat siis harmonisointidi-

rektiivejä. Samassa artiklassa on määräys, että terveyttä, turvallisuutta, ym-
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päristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat ehdotukset perustuvat suojelun korkeaan

tasoon.

Komission luvalla voidaan kuitenkin poiketa direktiiveistä tiukempaan suuntaan kuten

yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu asiassa, joka koski Saksan PCP raja-arvoja

(41/93)53 osoittaa:

Saksassa hyväksyttiin vuonna 1989 asetus, joka kielsi mm. sellaisten yh-
disteiden valmistuksen, markkinoinnin ja käytön, jotka sisältävät yli 0,01
% PCP:tä. Neuvosto hyväksyi enemmistöpäätöksellä direktiivin
91/173/EEC, jolla muutettiin 9. kerran direktiiviä 76/769/EEC. Direktii-
vi kieltää sellaisten yhdisteiden markkinoinnin ja käytön, jotka sisältävät
PCP:tä yli 0,1 %. Neljä jäsenvaltiota mukaan lukien Saksa äänesti vas-
taan.

Direktiivi perustuu 95 artiklaan ja edellyttää siis määräysten harmoni-
sointia. Saksa kuitenkin ilmoitti komissiolle 95 (4) artiklan mukaisesti,
että se noudattaa omia kansallisia säännöksiään direktiivin  91/173 si-
jasta. Komissio hyväksyi Saksan menettelyn. Se katsoi, että Saksan me-
nettely oli 30 artiklan tärkeiden vaatimusten taikka ympäristön tai työ-
ympäristön suojelun vuoksi perusteltua, vaikka Saksan määräykset si-
nänsä rajoittivatkin kauppaa.

Ranska nosti kanteen komissiota vastaan vaatien päätöksen kumoamista
ensinnäkin sillä perusteella, että Saksan kielto ei ollut 95 (4) artiklan
mukaan oikeutettu eikä syntyneisiin kaupan esteisiin nähden kohtuulli-
nen, ja toiseksi sillä perusteella, että komission päätös oli 253 (ent. 190)
artiklan vastainen.

EY:n tuomioistuin kumosi komission antaman päätöksen muotovirheen
vuoksi. Tuomioistuin katsoi, että komissio oli rikkonut 253 artiklan mu-
kaista päätösten perusteluvelvollisuutta. Tuomioistuin ei ottanut kantaa
itse pääasiaan eli siihen, sallitaanko Saksan pitää voimassa direktiivin
vastainen kansallinen lainsäädäntö vaiko ei. Päätöksen perusteluissa
tuomioistuin katsoi tarpeelliseksi tutkia 95 (4) artiklan mukaista menet-
telyä ja määritellä tarkemmin tämän menettelyn tarkoitus ja muodot.
Tuomioistuin perusteli päätöstä mm. seuraavasti:

Ensin se viittasi 2 ja 3 artikloiden mukaiseen yhteismarkkinavelvoittee-
seen, joka vaatii tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
kaikkien yhteisön sisäisten kaupan esteiden poistamista. Se viittasi myös
18 (ent. 8a) artiklan sisämarkkinavelvoitteeseen ja 95 artiklaan, jonka
nojalla annettavilla direktiiveillä tämä pyritään toteuttamaan. Tuomiois-
tuin totesi, että 95 (1) artiklan tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, mu-
kaan luettuna neuvoston antamat direktiivit, joiden tarkoituksena on jä-
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senvaltioiden määräysten välisistä eroista johtuvien kaupan esteiden
poistaminen.

Seuraavaksi tuomioistuin käsitteli 95 (4) artiklaa. Se toi esiin, että artikla
sallii poikkeamisen yhtenäistetyistä toimenpiteistä, mikäli artiklassa
mainitut perusteet ovat olemassa. Koska tämä mahdollisuus tuomiois-
tuimen mukaan kuitenkin merkitsee poikkeamista sellaisista yhteisistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on toteuttaa perustamissopimuksen
yksi perustavoite eli kaikkien kaupan esteiden poistaminen  jäsenmaiden
välillä, niin tämä poikkeusmahdollisuus on alistettu komission ja tuo-
mioistuimen valvontaan.

Päätöksessä todettiin vielä, että komission on poikkeusta harkitessaan
vakuuttauduttava siitä, että poikkeaminen tapahtuu 95 (4) artiklan mu-
kaisella perusteella eikä kysymyksessä ole peitelty kaupan este. Kansal-
listen määräysten soveltaminen on oikeutettua vasta sen jälkeen kun
komissio on tehnyt vahvistavan päätöksen.

Tässä tuomioistuin päätyi siihen, että komission päätös ei täytä näitä
vaatimuksia, Sen vuoksi tuomioistuin ei ratkaissut itse pääasiaa, vaan
kumosi komission päätöksen muotovirheen perusteella.

Vaikka oikeustapaus koskee ympäristönsuojelua, se on myös työsuojelun kannalta
huomionarvoinen, koska 95 (4) artiklassa mainitaan nimenomaisesti, että paitsi ym-
päristön myös työympäristön suojelu voi olla sellainen peruste, joka oikeuttaa poik-
keamaan 95 -direktiivistä. Tuomioistuin käsitteli vain menettelykysymyksiä puuttu-
matta itse substanssiin. Näin ollen se mitä tuomioistuin lausui 95 (4) artiklan poik-
keusmahdollisuuden osalta, soveltuu sellaisenaan myös työympäristön suojeluun.

RS 95 artiklan nojalla annetusta direktiivistä voidaan kansallisilla määräyksillä poi-
keta tiukempaan suuntaan, mikäli tämän osoitetaan olevan välttämätön työympäristön
suojelemiseksi. Poikkeaminen voi tapahtua vain komission luvalla.

Juttua ei pidä sekoittaa Cassis de Dijon -ratkaisuun. Oikeudellisen perusteen osalta
kysymys on eri asioista: RS 95 (4) mukainen poikkeus koskee tapausta, jossa kyseinen
ala (PCP:n käyttö) harmonisoitiin 95 artiklan mukaisella direktiivillä. Cassis de Dijon
tapauksessa sen sijaan alaa (liköörin alkoholipitoisuus) ei ollut EU-tasolla säädelty
lainkaan. Cassis de Dijon -päätös perustuu 28 (ent. 30) artiklan sanamuodon "tuonnin
määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet" -tulkintaan. Toinen
asia on, että kummassakin tapauksessa poikkeamisen oikeuttavat perusteet ovat samo-
ja.

Vaikka artiklaan 95 pohjautuvien direktiivien tarkoitus on sisämarkkinoiden edistämi-

nen kaupan esteitä poistamalla, pyrkivät ne samalla turvaamaan sen, että markkinoille

saatettavat tuotteet ovat käyttäjälle turvallisia. Tämä merkitsee myös käytettävien työ-

välineiden turvallisuutta.
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Tuotteisiin liittyviä merkittävimpiä säädöksiä työsuojelun kannalta ovat konedirektii-

viin (98/37/EY; 98/79/EY) perustuva valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuu-

desta (1314/94, korvaa aikaisemmin annetun päätöksen 1410/93, muutos 1104/1999)

sekä henkilösuojaindirektiiviin (89/686/ETY; 96/58/EY) perustuva valtioneuvoston

päätös henkilönsuojaimista (1406/93, muutos 1209/1996).

RS 137 artiklan mukaan jäsenvaltiot pyrkivät parantamaan erityisesti työympäristöä

tavoitteena myös työolojen yhdenmukaistaminen. Tämän artiklan nojalla annetut di-

rektiivit vaikuttavat työpaikan olosuhteisiin ja työvälineiden käytön turvallisuuteen.

Näissä direktiiveissä asetetaan vähimmäistaso, jota kansallisesti ei saa alittaa, mutta

tason ylittäminen on mahdollista. Näitä direktiivejä voidaan siten pitää minimivaati-

musdirektiiveinä.

3.3. Työsuojelun puitedirektiivi

Pohjana RS 137 artiklan nojalla tapahtuneessa työympäristön sääntelyssä on

12.6.1989 annettu neuvoston direktiivi sellaisten toimenpiteiden käyttöön ottami-

seksi, jotka edistävät työntekijöiden turvallisuuden ja terveellisyyden paranta-

mista työssä (89/391/ETY)54. Tämä on ns. työsuojelun puitedirektiivi, joka on ta-

voitteita asettava ja menettelytapoja määrittelevä. Sitä täydentäviä muita työolodirek-

tiivejä on annettu useita. Direktiivin pohjalta on tehty muutoksia työturvallisuuslakiin

ja työsuojelun valvontalakiin sekä annettu työsuojelua koskevia valtioneuvoston pää-

töksiä. Useita säännöksiä on myös kumottu. Puitedirektiivin implementointia Suomen

lainsäädäntöön selostetaan tarkemmin seuraavassa jaksossa.

Työsuojelun puitedirektiivin lähtökohtana on kattaa laaja-alaisella ja yleisluontoisella

sääntelyllä työpaikan työsuojelun peruskysymykset. Direktiivi on saanut vaikutteita

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työturvallisuutta ja –terveyttä koskevasta yleisso-

pimuksesta no 155 ja työterveyshuoltoa koskevasta yleissopimuksesta no 161.

Direktiivin tavoitteita ovat mm. työympäristön ja työntekijöiden suojelun parantami-

sen tavoite, eri maiden lainsäädännön erilaisuuden ja tason vaihtelun haittojen poista-

minen, työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen sekä työntekijöille tiedottami-
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nen, vuoropuhelu ja työntekijöiden kouluttaminen. Direktiivissä on koottu yhteen pe-

russäännökset keskeisimmistä työsuojeluun vaikuttavista tekijöistä työpaikalla. Näitä

ovat työnantajan perusvelvoitteiden asettaminen, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi,

työsuojelutoiminnan organisointi ja asiantuntijapalvelun käyttö, tiedottaminen työnte-

kijöille ja työntekijöiden osallistuminen sekä työntekijöiden kouluttaminen ja työnte-

kijöiden velvollisuudet.

Direktiivi koskee yhtä hyvin julkisen kuin yksityisenkin sektorin työtä. Direktiivi

kattaa alueita, jotka Suomessa on järjestetty useissa eri säädöksissä. Keskeisin tässä

suhteessa on työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston päätökset. Tä-

män lisäksi direktiivi koskee asioita, joita Suomessa on järjestetty mm. työsuojelun

valvontalaissa, työsopimuslaissa, työterveyshuoltolaissa ja laissa yhteistoiminnasta

yrityksissä. Näiden lakien yksityiskohtiin ei tässä esityksessä ole mahdollista paneu-

tua. Sen sijaan säännöksiä työturvallisuuslaista ja työsuojelun valvonnasta ja muutok-

senhausta työsuojeluasioissa annetusta laista selvitetään myöhemmin yksityiskohtai-

sesti. Suomessa on monia direktiivissä mainittuja kysymyksiä järjestetty myös työ- ja

virkaehtosopimusteitse. Työmarkkinaosapuolten kesken on solmittu sopimuksia mm.

työsuojeluasioiden hoidosta. Ongelmana näissä sopimuksissa on kuitenkin se, että ne

koskevat vain sopimuksen piirissä olevia henkilöitä, ei siis kaikkia työntekijöitä.

Direktiivin mukaan suojelun tason parantamiseksi on työntekijöille tai heidän edusta-

jilleen tiedotettava heidän turvallisuuttaan ja terveyttään uhkaavista vaaroista ja niistä

toimenpiteistä, jotka tarvitaan näiden vaarojen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Hei-

dän on voitava myös osallistua em. toimenpiteitä koskeviin neuvotteluihin ja heillä

tulee olla oikeus tehdä ehdotuksia niistä kansallisten lakien tai käytännön mukaisesti.

Direktiivissä todetaan, että työntekijän turvallisuuden ja terveyden parantaminen työs-

sä on päämäärä, jonka ei tule olla pelkästään taloudellisten seikkojen sanelema. Sa-

moin velvoitetaan työnantaja olemaan selvillä uusimmasta teknologiasta ja tieteen ke-

hityksestä uusia työpaikkoja suunniteltaessa. Työnantajalla on muutoinkin täysi vas-

tuu työsuojeluasioissa, eikä siihen vaikuta työntekijöiden velvollisuudet. Kaikki nämä

seikat on pyritty ottamaan huomioon lakimuutoksia tehtäessä.
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Direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa annetaan jäsenmaille mahdollisuus määrätä työnan-

tajan vastuun poistamisesta tai sen rajoittamisesta epätavallisissa ja ennalta arvaamat-

tomissa olosuhteissa tai tapahtumissa, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huoli-

matta kaikista kohtuullisista varotoimenpiteistä. Jäsenmaiden ei kuitenkaan tarvitse

käyttää em. rajoitusmahdollisuuttaan. Suomessa työnantaja on aina ollut viime kädes-

sä vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja työnantaja on voitu asettaa rikos- tai vahin-

gonkorvausoikeudelliseen vastuuseen tämän velvollisuuden laiminlyönnistä. Työnan-

tajan vastuu perustuu lakiin eikä siitä voida sopia (indispositiivista oikeutta).

Puitedirektiiviä täydentävistä erityisdirektiiveistä mainittakoon työpaikan fyysisiä

oloja koskeva direktiivi (89/654/ETY), joka koskee pysyviä tavanomaisia työpaikko-

ja. Direktiivi edellyttää, että työpaikat pidetään avoinna, puhtaina ja hyvässä järjestyk-

sessä, ja että ne tarkastetaan säännöllisesti terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Liitteissä on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä fyysisestä työympäristöstä, ilman-

vaihdosta, valaistuksesta, kulkuteistä, lepotiloista ja sosiaalitiloista. Vaatimuksia on

sovellettu vuoden 1993 alusta uusiin työpaikkoihin ja vuoden 1996 alusta niitä sovel-

lettiin kaikkiin työpaikkoihin.

Toinen erityisdirektiivi käsittelee työvälineiden turvallista käyttöä (89/655/ETY;

95/63/EY). Sen perusteella on annettu valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ko-

neiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

(856/1998, muutos 1175/2000), ns. käyttöpäätös. Direktiivin mukaan työnantajan on

varmistettava, että kaikki työvälineet sopivat hyvin tarkoitukseensa ja että niitä voi-

daan vaarattomasti käyttää. Uusien työvälineiden piti olla direktiivin mukaisia vuoden

1993 alusta ja käytettyjen vuoden 1997 alusta.

Direktiivit on hyväksytty yhtenäisasiakirjan yhteydessä. Yhteistä näille ryhmille on

myös se, että niihin kuuluvat direktiivit on mahdollista säätää määräenemmistöllä.

Kaupan teknisten esteiden poistamiseksi säädetyt direktiivit (RS 95) velvoittavat lä-

hinnä valmistajia ja maahantuojia, kun taas RS 137 artiklan pohjalta laaditut direktiivit

kohdistuvat nimenomaan työnantajiin ja osittain myös työntekijöihin.55

                                                          
55Markus Äimälä,1993, s. 138
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Koneita ja henkilönsuojaimia sekä niiden käyttöä koskevat direktiivit on mainittu esi-

merkkeinä EY:n tavasta sovittaa yhteen nämä kaksi periaatetta. Esimerkiksi tietylle

konetyypille voidaan asettaa vaatimus, että se ei saa ylittää käytettäessä tiettyä meluta-

soa, eikä yksikään jäsenvaltio voi vaatia alempaa melurajaa. Tämän konetyypin käyt-

töä koskeva 137 artiklaan perustuva direktiivi voi määrätä siitä enimmäisajasta, jona

työntekijää voidaan pitää työssä tämäntyyppisen koneen aiheuttaman melutason piiris-

sä. Kansallisesti puolestaan tämä aika voidaan määrätä lyhyemmäksi.56

3.4. Uusi lähestymistapa ja standardit

Teknisten määräysten harmonisointityön nopeuttamiseksi EY:ssä otettiin vuonna 1985

harmonisoinnissa käyttöön ns. uusi menettely (New Approach to technical harmoni-

zation).  Sen mukaan vain niitä tuotteita koskevat määräykset yhtenäistetään, joille on

asetettava terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevia

vaatimuksia. Direktiiveissä määritellään uuden menettelyn mukaan vain olennaiset

turvallisuusvaatimukset. Tekniset ratkaisut, joilla direktiivin vaatimukset voidaan

täyttää, esitetään puolestaan eurooppalaisissa standardeissa.57 Tällöin oletetaan peri-

aatteessa, että jäsenmaiden suojelutarpeet ovat kaikkialla samanlaisia; terveydelle

haitalliset aineet ovat yhtä haitallisia esim. kreikkalaiselle kuin saksalaiselle58. Stan-

dardi ei ole oikeudellisesti sitova. Tuotteita voidaan valmistaa myös standardeista

poikkeavalla tavalla, mutta tällöin valmistajan on voitava kuitenkin erikseen osoittaa,

että tuote täyttää direktiivin vaatimukset.

Uusi lähestymistapa merkitsee myös jäsenvaltioiden erilaisten teknisten määräysten ja

standardien sekä koestus- ja testausmenetelmien vastavuoroista tunnustamista. Peri-

aatteena on siis se, että jos tuote täyttää vaatimukset jossakin jäsenvaltiossa, se tulee

hyväksyä kaikissa muissakin jäsenvaltioissa.

Cassis de Dijon (120/78)59 -tapaus antoi komissiolle aiheen lähettää jäsenmaille tie-

donannon siitä, millaista politiikkaa se tulisi noudattamaan tulevassa toiminnassaan.

Tuomioistuimen Cassis de Dijon -oikeuskäytännön  perusteella yhdessä jäsenvaltiossa
                                                          
56Olavi Sulkunen, 1991, s. 104
57Markus Äimälä, 1993, s.139-140
58Antti Maunu, 1993, s. 55
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laillisesti valmistetun ja markkinoidun tuotteen on voitava liikkua vapaasti yhteisön

alueella. Laillisesti tuotettuja ovat valmistusmaassa tavanomaisesti ja perinteisesti hy-

väksyttyjen valmistussääntöjen ja -prosessien mukaiset tuotteet, joita markkinoidaan

valmistusmaan alueella. Toinen jäsenvaltio ei voi omiin kansallisiin teknisiin tai

markkinoille laskemista koskeviin määräyksiinsä vedoten estää tällaisten tuotteiden

pääsyä markkinoilleen, vaan jäsenvaltion on kansallisten vaatimustensa ohella huomi-

oitava myös muiden jäsenvaltioiden lailliset vaatimukset.60

Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun seurauksena oli siis kansallisten määräysten ja

päätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä periaate ei silti poista tarvetta harmo-

nisoida jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, vaan päinvastoin se lisää sitä.

Samoin edellytetään jäsenvaltioiden tunnustavan vastavuoroisesti myös tuotteiden

testitulokset. Tällöin vältytään päällekkäisiltä terveys-, turvallisuus- yms. tarkastusten

maahantuojille ja valmistajille aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

Kaikkien työpaikalla käytettävien tuotteiden vaatimuksia ei tietenkään ole yhdenmu-

kaistettu. Terveyden ja turvallisuuden suojelu on peruste, joka oikeuttaa - suhteelli-

suusperiaatteen rajoissa - pitämään yllä kansallisia turvallisuusvaatimuksia. Niitä ei

siis katsota perustamissopimuksen 28 (ent. 30) artiklassa kielletyiksi kaupan esteik-

si.61

Suoranaisesti työturvallisuuteen liittyi puuntyöstökoneita (188/84)62 koskeva tuomio-

istuimen ratkaisu, jossa hyväksyttiin ranskalaiset puuntyöstökoneita koskevat vaati-

mukset eikä niitä katsottu kielletyiksi kaupan esteiksi. Tapaus on ajalta, jolloin ei vielä

ollut harmonisoituja määräyksiä olemassa:

Ranska vaati valmistajien ja maahantuojien mukautuvan tiettyihin puuntyöstökonei-

den ja -laitteiden turvallisuusvaatimuksiin. Määräysten tarkoituksena oli suojella

työntekijöitä ja ne mm. luokittelivat koneet niiden terveydelle aiheuttaman vaaran as-

teen perusteella.
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Komission mielestä Ranskan asenne käyttäjien suojeluun oli, että konei-
den käyttäjiä täytyy suojella heidän omilta virheiltään, koska määräykset
vaativat valmistajia huomioimaan turvallisuuden koneiden valmistusvai-
heessa.  Muissa maissa suhtautuminen käyttäjien suojeluun on toisenlai-
nen. Esimerkiksi Saksassa perusperiaate on se, että käyttäjän pitäisi saa-
da perinpohjaista ja jatkuvaa koulutusta, jotta hän osaa toimia oikein ko-
neen toimiessa väärin. Komission mukaan jäsenvaltioiden tulisi joko
huomioida eri maiden erilaiset suhtautumistavat kansallisissa määräyk-
sissään tai sitten soveltaa kansallisia määräyksiään vain niiden omalla
alueella valmistettaviin tuotteisiin. Jäsenvaltiot eivät saisi estää sellaisten
tuotteiden maahantuontia, jotka on suunniteltu toisenlaisen suhtautu-
mistavan mukaan, mutta joiden on kuitenkin todistettu edustavan sa-
mantasoista turvallisuutta, ja jotka eivät aiheuta suurempaa onnetto-
muusriskiä kuin kansallisten määräysten mukaan valmistetut koneet.

Tuomioistuimen mukaan yhteisötason yhdenmukaistamistoimien puuttu-
essa jäsenvaltiot voivat päättää siitä, minkä tasoista terveyden ja elämän
suojaa tietyn tuotteen käyttäjät nauttivat. Jäsenmaiden toimenpiteiden
tulee kuitenkin olla oikeassa suhteessa suojan tarpeeseen, eivätkä toimet
saa olla mielivaltaista syrjintää tai kaupan peiteltyä rajoittamista.  Jäsen-
maa ei saa estää toisesta jäsenmaasta peräisin olevan tuotteen markki-
nointia, mikäli alkuperämaassa tuotteen käyttäjille taattu suojelun taso
vastaa maahantuontivaltion kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettua
suojelun tasoa. Jäsenvaltio rikkoo suhteellisuusperiaatetta, mikäli se
vaatii maahantuotujen tuotteiden täyttävän kirjaimellisesti kotimaisille
tuotteille asetetut määräykset ja tekniset vaatimukset. Tuomioistuimen
mukaan komissio ei tuonut valituksessaan esille, että muiden jäsenmai-
den turvallisuusmääräykset takaisivat tuotteille saman turvallisuustason
kuin Ranskan kansalliset määräykset. Siten tuomioistuin hylkäsi komis-
sion ensimmäisen väitteen, joka kohdistui Ranskan suojeluasenteeseen.

Toiseksi tuomioistuin totesi, että toistuvat ja tuntuvat hakemuksia sekä
tarkastuksia koskevat viivästykset viranomaisten taholta saattavat vai-
keuttaa maahantuontia ja aiheuttaa lisäkuluja muodostaen siten artiklassa
28 (ent. 30) kielletyn määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavan
toimenpiteen. Tuomioistuin katsoi kuitenkin asiakirjojen perusteella, että
aiheutuneet viivästykset olivat tässä tapauksessa kohdistuneet samalla
tavoin niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin valmistajiin.

Kolmanneksi tuomioistuin otti kantaa Ranskan turvallisuusmääräyksistä
aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuomioistuin ei katsonut kustannuksia yli-
suuriksi, eikä katsonut kustannusten myöskään kumuloituvan ulkomais-
ten valmistajien kohdalla, kuten komissio väitti. Tuomioistuin totesi
kuitenkin, että vaikka jäsenvaltio voi vaatia jo toisessa jäsenvaltiossa
hyväksytyltä tuotteelta uuden tutkimuksen tai hyväksymisen läpikäy-
mistä, tulee jäsenvaltion huomioida kontrollitoimien lieveneminen sisä-
markkinakaupassa.  Kansalliset viranomaiset eivät siis saa tarpeettomasti
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vaatia laboratoriotestauksia, jos samat testit on jo tehty toisessa jäsen-
valtiossa ja testien tulokset ovat viranomaisten saatavilla.

Komissio katsoi neljänneksi, että Ranskan viranomaisten hallintokäy-
täntö oli syrjivää. Viranomaiset saivat päättää sen, milloin asiapaperit
olivat riittäviä.  Hallintokäytäntö vaati uuden todistuksen ja testauksen
jopa koneille, jotka kuuluivat jo testatun koneen kanssa samaan "perhee-
seen" ja erosivat siitä lähinnä ulkonäön suhteen. Lisäksi osista koottujen
koneiden eri osille vaadittiin erillisiä testejä. Ranska kielsi syrjinnän ja
puolustautui väittämällä, että viranomaiset ryhmittelivät koneet niin pit-
källe kuin mahdollista ja tietyt erityisen vaaran omaavat koneen osat oli
tarkastettava erikseen. Tuomioistuin hylkäsi myös komission neljännen
väitteen ja totesi, että jos jäsenvaltio on oikeutettu tarkastamaan tuotteen,
niin se voi myöskin päättää noudattamastaan hallintokäytännöstä tuon
tarkastuksen yhteydessä. Silloinkin, kun vaadittavien asiapapereiden
tarkkaa sisältöä ei ole määritelty, niin ei hallintokäytännön itsessään voi-
da katsoa ehkäisevän jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Puuntyöstökoneet -tapauksessa oli kyseessä vastavuoroisen tunnustamisen periaate

liittyen kansallisten teknisten standardien ja muiden teknisten sääntöjen vastaavuuteen

eri jäsenvaltioiden välillä. Tuomioistuin hyväksyi Ranskan kansalliset tekniset määrä-

ykset, joilla pyrittiin työturvallisuuden takaamiseen. Tapauksen perusteella jäsenvalti-

on ei voida vaatia myöntävän tyyppihyväksyntää sellaisille vaarallisille koneille, joita

voidaan käyttää turvallisesti vasta perusteellisen ohjauksen jälkeen, mikäli tämän val-

tion yksityiskohtaisten ohjeiden mukaiset koneet eivät sellaista ohjausta vaadi. Tuo-

mioistuimen ei kuitenkaan voida katsoa antaneen hyväksyntää sellaisille kansallisille

säännöille, jotka käyttäjien tottumuksia hyväksikäyttäen asettavat kotimaiset valmis-

tajat etuasemaan.63

Aiemmin esimerkiksi valtioneuvoston päätökset, jotka oli annettu työturvallisuuslain

nojalla, saattoivat sisältää sitovia viittauksia standardeihin tai mahdollistaa tarkempien

määräysten antamisen työsuojeluhallituksen työturvallisuusmääräyksillä. Nykyään

tällaisia sitovia standardeja (poikkeuksena esim. työvälinepäätöksen edellyttämät tar-

kastusmenettelyt) tai työsuojeluviranomaisten antamia sitovia määräyksiä ei enää

käytetä. Muun muassa konepäätös sisältää sellaisia standardeja, joita koskevat viitta-

ukset on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja jotka on julkaistu kan-

sallisena standardina kyseisissä maissa. Nämäkään standardit eivät ole sitovia, vaan
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niiden mukainen menettely on vain yksi tapa saavuttaa säännösten edellyttämä turval-

lisuustaso.64

EU:n komissio on antanut Euroopan standardisoimisjärjestöille CEN:ille (European

Committee for Standardization), sähkölaitteiden osalta CENELEC:ille (European

Committee for Electrotechnical Standardization) sekä ETSI:lle (European Telecom-

munication Standards Institute) tehtäväksi valmistella yhdenmukaistettuja eurooppa-

laisia standardeja. Tuotteiden turvallisuuden alueelta on annettu mandaatit noin 700

standardisointikohteelle, jotka koskevat koneita, laitteita ja henkilönsuojaimia. Eu-

rooppalaisten standardien näin saaman virallisen aseman vuoksi Suomen työsuoje-

luviranomaisten on oltava perillä työturvallisuuden ja työsuojelun valvonnan kannalta

tärkeistä standardisointikohteista. Yhdenmukaistettu standardi on sellainen standardi,

jota koskeva viittaus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, Official

Journalissa. Yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukaan valmistetun tuot-

teen oletetaan täyttävän direktiivin olennaiset vaatimukset. Eurooppalaiset standardit

vahvistetaan Suomessa kansallisiksi standardeiksi SFS-EN -tunnuksella.

Vastuu turvallisuuteen liittyvien standardien valmistelun organisoinnista Suomessa on

Suomen Standardisoimisliitolla, SFS:llä ja sen toimialayhteisöillä.

4. MUUT TYÖSUOJELUA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET EU:SSA

4.1. Sosiaalisten oikeuksien peruskirja ja työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu on EU:ssa osa sosiaalipolitiikkaa. EY:n sosiaalisten oikeuksien peruskir-

ja65 julkaistiin vuonna 1989. Se perustuu Rooman sopimuksen artiklaan 136 (ent.

117). Peruskirja ei ole oikeudellisesti sitova vaan se on poliittinen julistus. Siinä sosi-

aalipolitiikan pääpaino on työelämän ja työllisyyden kehittämisessä.

Hyvä työympäristö on sosiaalisten oikeuksien peruskirjan tärkeimpiä tavoitteita. Pe-

ruskirjan mukaan työntekijällä on oikeus tyydyttäviin terveydellisiin olosuhteisiin var-

sinkin omassa työympäristössään. Tätä varten on ryhdyttävä sopiviin toimiin päämää-

ränä olojen yhdenmukaistaminen samalla kun säilytetään jo saavutetut parannukset.
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Peruskirja korostaa myös työntekijöiden oikeutta tiedonsaantiin erityisesti työolojen

muuttuessa.66

Julistus ei ole osa yhteisöoikeutta, eikä sitä voida soveltaa unionin tuomioistuimessa.

Julistus on toteutettava EU-elinten päätöksillä, jotka sisältyvät komission julistukseen

liittämään toimintaohjelmaan. Toimintaohjelmassa komissio on esittänyt joukon toi-

menpiteitä, jotka sen mielestä ovat välttämättömiä julistuksen kaikkein kiireisimpien

periaatteiden toteuttamiseksi. Vastuu sosiaalisten oikeuksien toteutuksesta on kuiten-

kin ensisijaisesti jäsenvaltioilla ja työmarkkinaosapuolilla ja toissijaisesti vasta EU:llä

toimivaltansa rajoissa.67

EU:n komissio hyväksyi vuonna 1994 työsuojelun puiteohjelman, joka jatkui vuoteen

2000 asti. Uutta ohjelmaa ollaan valmistelemassa. Komission tarkoituksena on sen

varmistaminen, että jäsenvaltiot tulkitsevat oikein yhteisön direktiivejä ja hoitavat

riittävän valvonnan avulla lainsäädännön täytäntöönpanon. Lisäksi tavoitteena on

EU:n työsuojeluun liittyvän toiminnan kehittäminen myös kansainvälisissä yhteyksis-

sä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että työsuojelun tasot eivät muodosta estettä

kaupalle ja kilpailulle, ja että riittävä työsuojelun taso saavutetaan maailmanlaajuises-

ti.

4.2. Euroopan työsuojeluvirasto

Euroopan unionin ministerineuvoston antamalla asetuksella68 perustettiin Euroopan

työsuojeluvirasto (European Agency for Safety and Health at Work). Sen tarkoitukse-

na on perustamissopimuksen ja toimintaohjelmien mukaan edistää työympäristön ke-

hittämistä toimittamalla yhteisön elimille, jäsenvaltioille ja muille alalla toimiville

työturvallisuuden ja –terveyden alaan kuuluvaa teknillistä, tieteellistä ja taloudellista

tietoa. Viraston tarjoaman tiedon levittämisen tärkein kanava on internet

(http://osha.eu.int). Koordinaatiokeskukset jokaisessa jäsenmaassa vastaavat kansallisten

www-sivujen ylläpidosta. Toimiston sijaintipaikkana on Bilbaon kaupunki Espanjassa

ja se aloitti toimintansa vuonna 1996.
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Viraston toiminnasta päättää hallintoneuvosto nelivuotisen toimintaohjelman ja yksi-

tyiskohtaisemman vuosittaisen työohjelman pohjalta. Näiden laatimisessa otetaan

huomioon eurooppalaisten toimielinten ja työmarkkinaosapuolten sekä muiden mer-

kittävien työturvallisuus- ja terveyslaitosten ja käyttäjäryhmien näkemykset.69 Hallin-

toneuvosto on kolmikantainen, sosiaali- ja terveysministeriöllä on toimiston hallinto-

neuvostossa edustajansa70.

4.3. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (European Foundation for the Improve-

ment of Living and Working Conditions) perustettiin vuonna 1975. Se sijaitsee Dub-

linissa Irlannissa. Säätiön tehtävänä on edistää parempien elin- ja työolojen suunnit-

telua ja luomista sekä levittää sitä tukevaa tietämystä.71

Dublin-instituutti tutkii työoloja, työmarkkinaosapuolten roolia ja vaikutusmahdolli-

suuksia työelämässä sekä työelämän ja muiden elämänalueiden yhteensovittamiseen

liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Tarkoituksena on lisätä tietoutta näillä alueilla ja

tarjota eri ratkaisuehdotuksia ja malleja tärkeimpien toimijoiden tarpeisiin. Samalla se

tarjoaa merkittävän välineen tulosten levittämiseen ja niistä keskustelemiseen. Säätiön

hallintoneuvostossa ovat edustettuina viranomaiset EU- ja kansalliselta tasolta sekä

työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.

4.4. Komiteat

Työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antava komitea

(Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work) perustettiin

neuvoston päätöksellä vuonna 197472. Sen tehtävänä on avustaa komissiota työturval-

lisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevan toiminnan valmistelemisessa ja

täytäntöönpanossa. Päätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan komitean tehtävänä on

erityisesti vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia voimassa olevista tai suunnitelluista
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säännöksistä ja edistää yhteisen lähestymistavan tärkeysjärjestyksen muodostamista

ko. asioissa. Komitean tulee kiinnittää huomiota asioihin, joissa uuden tiedon hankki-

minen ja koulutus ja tutkimustoiminta olisi tarpeellista, sekä määritellä toimintaohjel-

miin liittyen perusteet ja tavoitteet työtapaturmien ja terveydelle aiheutuvien vaarojen

torjumista varten. Lisäksi sen tulee edistää yhteisön toimenpiteistä tiedottamista kan-

sallisille hallintoviranomaisille ja työntekijä- ja työnantajajärjestöille. Komitea toimii

kolmikantaperiaatteella eli edustettuina ovat viranomaisten lisäksi sekä työntekijä- että

työnantajataho. Komitea voi muodostaa työryhmiä.

Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors’ Committee)

perustettiin komission päätöksellä vuonna 199573. Komitea avustaa komissiota anta-

malla lausuntoja kaikista ongelmista, jotka liittyvät työterveyttä ja työturvallisuutta

koskevan yhteisön oikeuden voimaan saattamiseen jäsenvaltioissa. Komitea tekee

komissiolle ehdotuksia, joiden se katsoo olevan aiheellisia työterveyttä ja työturvalli-

suutta koskevan yhteisön oikeuden tehokkaan ja tasapuolisen voimaan saattamisen

edistämisessä erityisesti kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien tiiviimmän yh-

teistyön avulla. Komitea toimii myös kolmikantaperiaatteella.

5. SUOMEN TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSIA

Suomen työsuojelulainsäädäntö koostuu useista eri laeista ja niitä täydentävistä alem-

manasteisista säädöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat työn turvallisuutta, työsuoje-

lun yhteistoimintaa työpaikoilla, työsuojelun valvontaa ja työterveyshuoltoa. EU:ssa

työympäristön puitedirektiivi (89/391/ETY), joka on annettu RS 137 artiklan nojalla,

määrää sellaisten toimenpiteiden käyttöönotosta, jotka edistävät työntekijöiden turval-

lisuuden ja terveyden parantamista työssä. Direktiivissä säädetään lisäksi, että se ei

oikeuta yksittäistä jäsenvaltiota laskemaan jo saavuttamaansa suojelun tasoa millään

tavoin, sillä jäsenvaltiot ovat perustamissopimuksessa sitoutuneet edistämään tämän

alueen olosuhteissa tapahtuvia parannuksia ja yhdenmukaistamaan olosuhteita saman-

aikaisesti säilyttäen saavutetut parannukset. Samoin on perustamissopimuksen 137 ar-

tiklan mukaan vältettävä sellaisten hallinnollisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten

pakotteiden asettamista, jotka haittaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perusta-
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mista ja kehittymistä. Kilpailun sallimisesta terveyden ja turvallisuuden kustannuk-

sella varoitetaan myös.

Direktiivin määräykset on tullut sisällyttää suomalaiseen työsuojelulainsäädäntöön. Se

tehtiin ennen ETA -sopimuksen solmimista pitäen lähtökohtana sitä, että lainsäädäntö

kaikilta osiltaan vastaa direktiivin periaatteita, tavoitteita ja yksityiskohtaisia työsuoje-

luvaatimuksia. Direktiivin implementoinnin lähtökohdaksi valittiin periaate, jonka

mukaan suomalaista vakiintunutta säädösrakennetta ei muuteta, vaan direktiivin edel-

lyttämät muutokset tehdään olemassa olevaan lainsäädäntöön. Näin ollen Suomessa ei

ole säädetty yhtä uutta lakia, joka sellaisenaan vastaisi direktiiviä, vaan direktiivin si-

sältö on jakautunut useisiin eri lakeihin ja alemmanasteisiin säädöksiin. Säädösten

valmistelutyössä on alusta alkaen ollut viranomaisten ja keskeisimpien työmarkkinoi-

den keskusjärjestöjen edustus ja kaikki muutokset on kolmikantaisesti hyväksyttyjä.

5.1. Muutokset työturvallisuuslaissa

Työturvallisuuslaki on työturvallisuuden ja työympäristön suojelun peruslaki. Se mää-

rittelee työturvallisuuden vähimmäistason lähes kaikessa työssä riippumatta siitä,

minkä oikeussuhteen perusteella työtä tehdään. Lähtökohtana on työnantajan ja työn-

tekijän välinen työ- tai virkasuhde. Työturvallisuuslain säännökset ovat joustavia ja

yleisluonteisia. Lain soveltamisesta ja täytäntöönpanosta annetaan yksityiskohtai-

sempia määräyksiä valtioneuvoston päätöksissä ja muissa alemman asteisissa säädök-

sissä. Teknisen tietämyksen lisääntyminen ja työsuojeluratkaisujen kehittyminen aihe-

uttavat muutoksia lain joustavien säännösten käytäntöön soveltamisessa, vaikka lain

säännöksiä ei muutettaisi.74

Työturvallisuuslaki sisältää useita puitedirektiivin käsittelemiä asiakokonaisuuksia,

kuten esimerkiksi työnantajan velvollisuuksia ja vastuuta työn ja työpaikan turvalli-

suudesta, työntekijän velvollisuuksia koskevat perussäännökset sekä keskeisimmät

työympäristön turvallisuusvaatimukset.  Laki sisältää myös työn ja työympäristön

suunnittelua, tarkkailua ja parantamista koskevat sekä tiedottamista ja työntekijöille

annettavaa opetusta ja ohjausta sekä perehdyttämistä koskevat perussäännökset.
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Työturvallisuuslakia on täydennetty eri töiden ja työalojen yksityiskohtaisia määräyk-

siä sisältävillä valtioneuvoston päätöksillä. Tällaisia päätöksiä on voimassa useita

kymmeniä, kuten esim. seuraavat: työntekijöiden suojeleminen kemiallisille tekijöille

altistumiseen liittyviltä vaaroilta (920/92), asbestityötä koskeva päätös (1380/94), ke-

mikaaleista aiheutuva suuronnettomuusvaaran torjuminen (1705/91) ja rakennustyön

turvallisuus (629/94).

Työturvallisuuslaki (299/58) muutettiin ETA-sopimukseen liittyvää yhteisölainsää-

däntöä vastaavaksi 29.1.1993 (144/93). Lain muutokset ja lain nojalla annetut valtio-

neuvoston päätökset tulivat voimaan 1.1.1994. Osittain valtioneuvoston päätökset ja

muut alemmanasteiset määräykset tulivat lopullisesti voimaan ylimenokauden jälkeen.

Työturvallisuuslakiin tehtiin muutoksia, jotka koskivat työsuojelun toimintaohjelmaa,

työsuojelun yhteistoimintaa, eräitä vaaratekijöitä sekä tuotteiden valvontaa. Merkittä-

vimmät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön tulivat juuri työsuojelun toimintaoh-

jelman säätämisestä pakolliseksi ja riskien ennalta arvioimisesta sekä tuotteiden val-

vonnassa.

Työsuojelun puitedirektiivin 6 artikla asettaa työnantajalle vaarojen ehkäisyperiaat-

teen sekä riskien arviointivelvoitteen, jota vastannee työturvallisuuslain jatkuvan tark-

kailun velvoite. Jatkuva arviointi tulisi olla osana työsuojeluohjelmaa ja se edellyttäisi

tarkkailupykälän tulkinnan uudistamista lain kirjainta muuttamatta. Direktiivin 9 ar-

tiklassa edellytetään riskien arvioinnissa kirjallista dokumenttia. Tässä lienee tapahtu-

nut implementoinnin laiminlyönti, koska vaatimusta ei ole otettu kansalliseen lainsää-

däntöön.75  Tosin esim. valtioneuvoston päätöksessä räjäytys- ja louhintatyön järjes-

tysohjeista (VNp 410/86) on 9 a §, joka edellyttää laadittavaksi turvallisuutta ja terve-

yttä koskevan asiakirjan, josta käy ilmi, miten työmaalla ilmenevät vaara- ja haittate-

kijät on määritelty ja arvioitu sekä miten asianmukaiset toimenpiteet työntekijöiden

turvallisuuden ylläpitämiseksi on toteutettava (VNp 49/95).
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Samoin työturvallisuuslaista puuttui kattava säännös yleisesti vaikuttavien toimenpi-

teiden suhteesta yksilöllisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset suo-

jaimet verrattuna yleisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin, teknisiin ja organisatorisiin toi-

menpiteisiin. Laki jäi silloin avoimeksi tällä kohtaa. Myöhemmin työturvallisuuslakiin

tehtiin tätä koskeva muutos (1001/1999; 9 c §). Työturvallisuuslaki on alunperin vuo-

delta 1958 ja se on nykytilaan verrattuna tehty aivan toisenlaisia työolosuhteita varten.

Tosin puutteita on yritetty korjata valtioneuvoston päätöksissä. Esimerkiksi valtioneu-

voston päätöksessä henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/93)

on maininta, että jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi

rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä tai työn or-

ganisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet (3 ja

4 §).

Hallituksen esityksestä (113/92) annettiin eduskunnassa työasiainvaliokunnan mie-

tintö, jossa esitystä pidettiin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.76 Mietinnössä

kiinnitettiin huomiota työturvallisuuslain ja kemikaalilain (744/89) päällekkäisyyteen,

mikä saattaa aiheuttaa ongelmia valvonnassa. Samoin päällekkäisyys ja koordinoi-

mattomuus saattavat mietinnön mukaan johtaa myös byrokratiaan ja aiheuttaa ristirii-

taisia tilanteita.

Valiokunta korosti, etteivät muutokset saa heikentää suomalaista työturvallisuuden ta-

soa. Valiokunta esitti muutamia muutoksia tehtyyn hallituksen esitykseen; ne koskivat

kemikaalin käsitettä (40a § ja 47 §) sekä muutamia tarkennuksia sanontoihin (9 §, 10

§ ja 27 §). Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että työturvallisuuslain 1 §:n 3

momentti käsittelee vain raskaana olevien naisten lepomahdollisuutta, vaikka ao. työ-

paikkadirektiivi koskee myös imettäviä äitejä. Suomessa äitiysloma on pidempi kuin

yleensä Euroopassa, joten lepomahdollisuuden järjestäminen ei teoriassa liene ongel-

ma.

5.2. Yksityiskohtaiset muutokset työturvallisuuslaissa (HE 113/92, 144/93)

Ennen liittymistä ETA:een tehtiin seuraavat muutokset:

                                                          
76TyVM 6/92
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Työnantajan edustaja (3 §)

Puitedirektiivi sisältää määräyksen työnantajan asettamista henkilöistä, joiden tehtä-

vänä on hoitaa työsuojeluun liittyviä asioita. Voimassa olevan lain mukaan työsuoje-

luasioiden hoitaminen liittyy työnantajan tai työnantajan edustajan yleisiin tehtäviin.

Työnantajan edustajasta on säännös työsopimuslain (320/70) 8 §:ssä ja hänen rikosoi-

keudellisesta vastuustaan rikoslain 47 luvussa.

Jotta lainsäädäntö vastaisi tältä osin direktiivin sisältöä, työturvallisuuslain 3 §:ään li-

sättiin säännös työsopimuslain 8 §:ssä tarkoitetun työnantajan edustajan työturvalli-

suuslaissa tarkoitetuista tehtävistä ja niiden määrittelystä. Säännöksen mukaan työn-

antaja voi panna sijaansa pätevän henkilön  tai henkilöitä huolehtimaan työtur-

vallisuusasioista. Direktiivin ja säännöksen mukaan vastuuhenkilöksi nimetyllä hen-

kilöllä tulee olla tarvittava pätevyys. Tehtävät on olosuhteet huomioon ottaen riittävän

yksityiskohtaisesti määriteltävä, samoin kuin niihin liittyvä päätösvalta. Lisäys ei

muuta työnantajan periaatteellista vastuuta työsuojeluasioista.

Puitedirektiivin artiklassa ei ole kyse työturvallisuusratkaisujen käytännön toteutus-

vastuusta, vaan tietynlaisesta asiantuntijaresurssista, joka työnantajan on järjestettävä

mm. suojelutoimien suunnittelua ja vaarojen arviointia varten.77

Työsuojelun toimintaohjelma (9 §:n 3 mom. )

Periaatteellisesti merkittävä uudistus johtui puitedirektiivin 6 artiklan 2 kohdasta, jos-

sa asetetaan työnantajalle velvollisuus ottaa käyttöön erityinen työsuojeluohjelma työ-

paikan turvallisuuden, organisaation ja sosiaalisten suhteiden kehittämiseksi. Työtur-

vallisuuslakiin omaksuttuna se siirtää työsuojelun kehittämistä valtakunnallisen nor-

miohjauksen piiristä työpaikoille. Ylipäätään EY:n työolojen puitedirektiivi on selke-

ämmin tavoitteiden ja keinojen varaan nojaava instrumentti kuin tähänastinen Suomen

työturvallisuuslainsäädäntö.78

Koska puitedirektiivin mukaan työpaikalla tulee olla turvallisuuden ja terveellisyyden

edistämiseksi työsuojelun toimintaohjelma, työturvallisuuslain 9 §:ään lisättiin uusi 3
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momentti, joka velvoittaa työnantajan laatimaan ohjelman työpaikan turvallisuuden ja

terveyden edistämistä varten. Lainsäädäntömme oli aikaisemminkin sisältänyt en-

nakoivan työsuojelun periaatteen, mutta varsinaista velvoitetta tällaisen toimintaohjel-

man laatimiseen ei ennen ollut.

Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti työpaikan työoloja, nii-

den jatkuva seuranta ja järjestelmällinen arviointi yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Ohjelman tulee tarvittaessa sisältää varautuminen tapaturmien ja onnettomuuksien uh-

kaan ja mahdollisten seurausten minimointiin sekä kuvaus mm. ensiavusta, palontor-

junnasta ja työntekijöiden evakuoinnista. Keskeisenä osana toimintaohjelmaa on mm.

työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja toimenpide-ehdotusten huomioon ottami-

nen. Työsuojelun toimintaohjelma on mahdollista sisällyttää muihin kehittämissuun-

nitelmiin tai laatujärjestelmään. Tärkeätä on, että johto ja koko henkilöstö sitoutuu sii-

hen, ja että myös työpaikalla toimivat muiden työnantajien työntekijät otetaan huomi-

oon.

Yhteistoiminta ja tiedottaminen (9 §:n 5 mom., 34 §:n 3 mom. ja 35 §)

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten soveltami-

nen on ollut yleensä yhteydessä työpaikan työntekijämäärään. Puitedirektiivi edellyt-

tää, että yhteistoiminta toteutuu myös niillä työpaikoilla, joilla ei sovelleta työsuojelun

valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) yhteis-

toimintaa koskevia erityissäännöksiä, eli pienillä työpaikoilla. Lakiin lisätty säännös

koskee näin ollen kaikkia työpaikkoja.

Työturvallisuuslain 9 §:n 5 momentin mukaan työnantajan velvollisuutena on huoleh-

tia siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa tiedon työturvallisuuteen ja terveelli-

syyteen vaikuttavista asioista, ja että nämä asiat käsitellään asianmukaisesti työnteki-

jöiden kanssa. Direktiivi edellyttää, että työntekijöitä kuullaan ja että heidän edusta-

jillaan on oikeus tehdä ehdotuksia, ja että heidän kanssaan neuvotellaan etukäteen kai-

kista toimenpiteistä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen

ja terveyteen. Lain 34 §:n 3 momentin mukaan työnantajan on varmistettava myös,

että työpaikan ulkopuolinen työnantaja ja työntekijä saavat tarpeelliset tiedot työpai-
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kan vaaroista. Aikaisemmassa lainsäädännössä ei ollut tästä aiheesta näin yksityis-

kohtaisia ohjeita.

Työturvallisuuslain vanha 35 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus koneiden, laitteiden

ja työvälineiden vioista ja puutteellisuuksista oli direktiivin vaatimuksia suppeampi.

Siinä ei ollut lainkaan työnantajan velvollisuutta ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin vi-

koja tai puutteita koskevan ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Tämä pykälä korjattiin

direktiivin vaatimuksia vastaavaksi.

Työntekijän velvollisuudet (9 §:n 4 mom., 21 § ja 35 §)

Puitedirektiivin mukaan myös työntekijän on itse omalta osaltaan huolehdittava

omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä noudatettava työturvalli-

suudesta annettuja ohjeita. Nämä velvollisuudet lisättiin lain 9 §:n 4 momenttiin.

Suojainten käyttödirektiivi sisältää työntekijän velvollisuuden käyttää suojaimia ohjei-

den mukaisesti. Sama velvollisuus sisältyy Suomen ratifioimaan Kansainvälisen työ-

järjestön rakentamisen työturvallisuutta ja terveyttä koskevaan yleissopimukseen no

167 (HE 239/89). Tämä velvollisuus lisättiin työturvallisuuslain 21 §:ään, joka jo ai-

kaisemminkin velvoitti työntekijää huolellisesti hoitamaan hänen käyttöönsä annettuja

henkilökohtaisia suojeluvälineitä. Tässä pykälässä aikaisemmin ollut vioista il-

moittamisvelvollisuus siirrettiin edellisessä kohdassa selostettuun lain 35 §:ään. Lain

49 §:n 1 momentissa säädetään rangaistuksesta mikäli joku turmelee tapaturman tai

sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen tai ohje- tai varoitusmerkinnän.

Fyysinen työympäristö (10 §, 11, 14, 24 ja 27a)

Nämä pykälät sisältävät uusia työpaikkadirektiivin mukaisia määräyksiä työhuoneiden

suunnittelusta, rakenteista ja puhdistettavuudesta. Työhuoneen ikkunoiden ja lasiseini-

en tulee olla sellaisesta materiaalista tai siten suojattu, että työntekijä välttyy työssään

haitalliselta auringon aiheuttamalta lämpökuormitukselta (14 §). Työpaikkadirektiivin

lisämääräyksiä on myös poistumisteistä ja niiden merkinnästä (24 §) sekä kuormaus-

laitureista ja silloista sekä nostoihin, kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvistä vaarojen vä-

hentämisestä (27a §:n 2, 4 ja 6 momentit). Tarkemmat määräykset turvamerkinnöistä

annetaan valtioneuvoston päätöksellä.
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Erityisryhmät työpaikalla (9b ja 10§)

Työturvallisuuslain 9b § pyrkii sovittamaan työn ihmisen edellytyksiä vastaavaksi

mitoittamalla työ ja työssä käytettävät välineet tarkoituksenmukaisella tavalla. Sään-

nöksessä ei aiemmin ollut erikseen mainittu apuvälineitä. Nyt ne lisättiin näyttöpääte-

ja taakkojenkäsittelydirektiivien (90/270/ETY ja 90/269/ETY) edellyttämällä tavalla

työturvallisuuslakiin.

Työpaikkadirektiivin (89/654/ETY) mukaan järjestelyissä on otettava huomioon

vammaiset työntekijät. Samoin direktiiviin sisältyy kohta raskaana olevien naisten

mahdollisuudesta mennä lepäämään. Nämä lisäykset sisällytettiin työturvallisuusla-

kiin. Lepohuoneita tai lepoalueita koskevat määräykset, joita direktiivi edellyttää,

otettiin myös mukaan lakiin, samoin määräykset tupakoimattomien työntekijöiden

suojaamisesta erityisesti lepo- ja oleskelutiloissa tarkoituksenmukaisin toimenpitein.

Tuoteturvallisuus (40, 40a ja 47 §)

Tuotteen valmistajan ja käyttöön luovuttajan velvollisuudet muuttuivat. Tarkemmat

määräykset tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetaan valtioneuvoston päätöksi-

nä. Tuotteiden valvontaan liittyviä määräyksiä selostetaan laajemmin myöhemmin

tässä esityksessä.

Esine saadaan kuitenkin asettaa nähtäväksi, vaikkei se täytä tässä pykälässä asetettuja

vaatimuksia, edellyttäen, että selvällä merkinnällä osoitetaan, ettei se ole vaatimusten

mukainen, ja ettei sitä saa luovuttaa toisen käyttöön ennen kuin se on saatettu vaati-

musten mukaiseksi (työturvallisuuslaki 40 §:n 3 mom.).

Yhteisen rakennustyömaan vaatimukset (43a §)

Suomen lainsäädäntöä muutettiin Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n rakentamisen

työturvallisuutta ja terveyttä koskevan yleissopimusta 167 ja EU:n rakennustyödirek-

tiiviä (92/57) vastaavaksi. Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevä itsenäinen

työnsuorittaja tuli eräiden turvallisuuden kannalta keskeisten tekijöiden osalta työtur-

vallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten piiriin. Vastaavat

muutokset toteutettiin myös työsuojelun valvontalaissa.79

                                                          
79HE 249/92, lait 509/93 ja 510/93
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5.3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/73,
muutos 145/93)

Varsinaisiin viranomaisten suorittamiin työpaikkatarkastuksiin ei ole EU-säännöksillä

juurikaan puututtu. Puitedirektiivin 4 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot varmis-

tavat asianmukaiset tarkastukset ja valvonnan. Menettelytavat ovat kansallisen päätök-

senteon varassa. Samoin rangaistustehosteiden asettaminen on jäsenvaltioiden asia.

Suomessa rangaistussäännökset ovat rikoslain 47 luvussa. Näin ollen suomalainen val-

vonta- ja seuraamusjärjestelmä pysyvät näiltä osin ennallaan.

Tuntuvat muutokset tulivat voimaan työpaikoilla käytettävien tuotteiden valvonnassa,

jota selvitetään luvussa 7. Myös autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnasta on

tarkat määräykset unionitasolla (EY:n asetus 3820/85). Tieliikennelain muutoksella

(521/95) on asetuksen tarkoittama ajo- ja lepoaikojen valvonta siirretty osaltaan työ-

suojeluviranomaisille.

EU:ssa on keskusteltu valvonnan yhdenmukaistamisesta. Yhtenäisillä vaatimuksilla ei

kuitenkaan saavuteta tavoitteita, jos valvontaa ei mitenkään koordinoida. Euroopan

unionin johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors´ Com-

mittee) on laatinut työpaikan terveys- ja turvallisuustarkastuksia koskevat yleiset peri-

aatteet työsuojeluviranomaisia varten.80   

Työsuojeluviranomaisten toimivaltaa laajennettiin siten, että työsuojelun valvontalain

1 §:n mukaan viranomaisilla on oikeus työsuojelua koskevien tarkastusten toimittami-

seen työpaikkojen lisäksi myös muissa valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisissa koh-

teissa. Aikaisemmin työsuojeluviranomaisilla oli oikeus tarkastusten toimittamiseen

vain työpaikoilla. Lain 4 §:ään tehdyn muutoksen  mukaan tarkastuksen tai tutkimuk-

sen toimittajalla on myös oikeus päästä paikkaan, jossa valmistetaan tai jossa on

markkinoille tai käyttöön luovutettavaksi tarkoitettuja tuotteita, sekä oikeus ottaa

näistä näytteitä. Usein tuotteiden valmistus-, varasto-, esittely- ja myyntipaikat ovat

myös työpaikkoja.
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Joissakin tapauksissa on tarpeellista suorittaa tarkastuksia sellaisillakin varasto- ja

myyntipaikoilla, jotka eivät ole työpaikkoja. Euroopan yhteisön direktiivien nojalla

annettujen koneturvallisuutta, henkilönsuojaimia ja kemikaaleja koskevien valtioneu-

voston päätösten täytäntöönpano ja tuotevalvonta edellyttää työsuojeluviranomaisten

yleistä oikeutta tarkastaa markkinoilla olevia tuotteita. Siksi lain 1 ja 4 §:ien laajen-

nukset olivat tarpeen.

Valvontalain 23 §  korjattiin myös sanamuodoltaan paremmin vastaamaan Euroopan

yhteisöjen määräysten edellyttämää tavaroiden vapaan liikkumisen periaatetta. Aikai-

semmassa säännöksessä voitiin laite tai aine määrätä ennen käyttöön ottamista ja sen

jälkeen määräajoin tarkastettavaksi. Pykälä muutettiin siten, että työsuojeluviranomai-

nen voi määrätä tuotteen tai työmenetelmän turvallisen käytön varmistamiseksi asen-

nus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastuksia tai muita tarpeellisia käyttöön liittyviä

tarkastuksia.

Lakiehdotusta valmisteltiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Lisäksi sitä käsi-

teltiin työsuojeluneuvottelukunnassa, turvallisuusmääräyksiä valmistelevassa neuvot-

telukunnassa, kemian työsuojeluneuvottelukunnassa ja kuljetusalan työsuojeluneu-

vottelukunnassa, joissa olivat edustettuina tärkeimpien työmarkkinajärjestöjen lisäksi

alan viranomaiset sekä valmistajat ja maahantuojat.

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleella lailla työsuojelun valvonnasta ja muutoksenha-

usta työsuojeluasioissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (768/94) muutettiin

työnantajain ja työntekijäin yhteistoimintaa koskevia säännöksiä siten, että työsuojelu-

yhteistyön muodoista ja osallistumistavoista voidaan sopia paikallisesti mahdollisim-

man sopivin menettelyin.81 Tätä muutosta ei tehty direktiivin vuoksi.

5.4. Yhteenvetoa

Edellä selostettujen kansalliseen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten jälkeen Suomi

katsoi, että sen lainsäädäntö työsuojeluasioissa vastaa yhteisöoikeuden vaatimuksia ja
                                                                                                                                                                                                
80Johtaja, DI Jukka Kallio, STM, valvontayksikkö
81HE 53/94
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täyttää puitedirektiivin artikloiden yksityiskohtaiset määräykset. Mutta direktiivien si-

sällön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, että direktiivien vaatimukset

täyttyvät, on monimutkainen prosessi, eikä jäsenvaltion täydellinen onnistuminen sii-

nä aina ole varmaa. Helpointa olisi säätää direktiivin sisällön sanasta sanaan toistava

kotimainen säädös. Tämä ei kuitenkaan ole direktiivien tarkoitus, vaan tavoite on pan-

na ne täytäntöön kansalliseen lainsäädäntöön ja oikeuskulttuuriin sopivalla tavalla.

Saattaessaan direktiivin voimaan jäsenvaltio ei voi olla varma, tuleeko komissio ole-

maan samaa mieltä voimaansaattamisen tehokkuudesta ja oikeellisuudesta. Etenkin

uudet jäsenvaltiot ovat olleet kokemattomia ja osittain tietämättömiäkin, koska ne ei-

vät ole olleet mukana valmistelemassa niitä EY:n direktiivejä, jotka ovat tulleet voi-

maan ennen jäsenyyttä. Toisaalta komissiokin saattaa erehtyä tulkitessaan kansallista

lainsäädäntöä ja pitää direktiivin toimeenpanoa puutteellisena esimerkiksi tulkitse-

malla sanamuotoja eri tavoin kuin jäsenvaltio on tarkoittanut. Epäselvyyksiä saattavat

aiheuttaa myös kielivaikeudet, varsinkin se miten erikieliset termit vastaavat toisiaan.

Toisaalta vaatimusten vertailu keskenään on hyvin hankalaa ellei ole kyse mitattavista

suureista (vrt. työhygieeniset mittaukset yms./työntekijöiden osallistuminen ja muut

menettelykysymykset).

Kuitenkaan työsuojeludirektiivien huolellinenkaan implementointi kansalliseen lain-

säädäntöön ei vielä takaa, että vähimmäisvaatimukset toteutuvat yhtenäisinä myös

käytännössä. Olennainen merkitys on kansallisella valvonta- ja toimeenpanomekanis-

min tehokkuudella ja johdonmukaisuudella. Yhtenäinen direktiivien soveltaminen eri

jäsenmaissa vaatii valtioiden välistä yhteistyötä.

Edellä kuvatun perusteella direktiivin vaikutukset Suomen oikeusjärjestelmän raken-

teeseen jäivät melko vähäisiksi. Työsuojelua koskevan lainsäädännön perusrakennetta

ei muutettu, koska katsottiin, että se on niin vakiintunut, että rakenteelliset muutokset

olisivat omiaan pikemminkin haittaamaan kuin selkeyttämään tilannetta. Tähän arvi-

oon päätyminen johtui osaksi siitäkin, että tuossa vaiheessa arvioitiin Suomen lainsää-

dännön jo sellaisenaan kattavan direktiivin sisällön. Vaikka lain terminologiaa ei si-

nänsä muutettu, alettiin hallintokäytännössä korostaa direktiivin 6 artiklaan viitaten

riskien arvioinnin käsitettä ja tehdä sitä tunnetuksi. Laissa määrätyn toimintaohjelman

laatiminen osoittautui kuitenkin työpaikoilla käytännössä hankalaksi ja aikaa vieväksi.
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Työsuojeluviranomaiset panostivat erityisesti riskin arvioinnin ja työsuojelun toimin-

taohjelman tunnetuksi tekemiseen koulutuksella, esitteillä, neuvonnalla ja käytännön

valvonnassa työpaikoilla.82 Tosin esim. työsuojelun toimintaohjelman sisällöllä ei ole

oikeudellista sitovuutta, vaan sen vaikutus työoloihin käytännössä riippuu enemmän-

kin johdon ja henkilöstön sitoutumisesta siihen.

6. KOMISSION VALVONTAMENETTELY SUOMEA KOHTAAN

Komission tehtäviin kuuluu yhteisölainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon val-

vonta jäsenmaissa. Kansallinen lainsäädäntö on ilmoitettava (notifioitava) komissiolle

ja direktiivien käytännön soveltamisesta on määräajoin raportoitava komissiolle. Näin

saamansa informaation ja tarkastuskäyntien avulla komissio valvoo, että direktiivit on

asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Laiminlyönti tässä suhteessa

johtaa viralliseen huomautukseen, perusteltuun lausuntoon tai oikeudellisiin toimiin

EY:n tuomioistuimessa.

Yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännössä lähtökohtana on, että implementointi tu-

lee jäsenvaltioissa hoitaa oikeudellisilla säädöksillä ja määräyksillä. Ei riitä, että di-

rektiivien edellyttämä tulos käytännössä saavutettaisiin noudattamalla vakiintunutta

hallintokäytäntöä. Ei myöskään se, että kansallista oikeutta on mahdollista tulkita si-

ten, ettei ristiriitaa direktiivin säännösten kanssa synny, voi korvata direktiivin eri-

tyistä implementointia.83

Komissiolle on perustamissopimuksen 211 artiklassa määritelty suhteellisen avoimet

valtuudet yhteismarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja kehityksen turvaamiseksi.

Komissiolla ei ole yleistä ohjaus- tai johtovaltaa suhteessa yhteisön oikeutta toimeen-

paneviin jäsenvaltioiden viranomaisiin. Komission valvonta rajoittuu luonteeltaan

laillisuusvalvontaan ja sen kohteena on jäsenvaltion toiminta. Käytännössä komission

valvontatoimeen kuuluvat myös epäviralliset yhteydenotot, keskustelut ja kirjeen-

vaihto jäsenvaltioiden kanssa. Komissiota voidaan pitää myös yleisenä kanteluviran-

                                                          
82 Kertomus toimenpiteistä työsuojelun puitedirektiivin (89/391/ETY) soveltamisesta Suomessa, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, työsuojeluosasto
83 Outi Suviranta, 1996, s. 125
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omaisena, johon jäsenvaltioiden yksityiset henkilöt voivat ottaa yhteyttä yhteisöoike-

utta koskevissa asioissa.

Komissio on kohdistanut Suomeen valvontaa puitedirektiivin (89/391/ETY) ja erityis-

direktiivien täytäntöönpanon johdosta. Puitedirektiivin osalta komissio on tähän men-

nessä antanut Suomelle virallisen huomautuksen vuonna 1998 ja perustellun lausun-

non vuonna 2001. Virallinen huomautus johti työturvallisuuslain sekä työsuojelun

valvontalain muuttamiseen (lait 1001/1999 ja 1002/1999), lait tulivat voimaan

1.1.2000. Työpaikkojen turvallisuusvaatimuksia koskevan 2. erityisdirektiivin

(89/655/ETY) osalta komission valvontatoimien seurauksena annettiin valtioneuvos-

ton päätös työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista (728/1999). Muiden

erityisdirektiivien osalta valvonta ei ole johtanut säädösmuutoksiin.

Kuten Jorma Saloheimo kirjassaan ja Lakimies-lehden kirjoituksissaan jo heti Euroo-

pan unioniin liittymisen jälkeen ounasteli, ei Suomen tekemät säädösmuutokset tyy-

dyttäneet täydellisesti komissiota. Jo vuoden 1996 marraskuussa komissio halusi jär-

jestettäväksi transponointia koskevan kokouksen Suomen viranomaisten kanssa. Di-

rektiivi käytiin lävitse rivi riviltä ja haettiin vastaavaa tekstiä Suomen lainsäädännöstä.

Perusteellisuuttaan komission edustajat perustelivat jäsenmaiden yhdenvertaisuudella.

Keskusteluissa komissio haki selvityksiä myöhemmin kirjallisesti lähetettävistä ky-

symyksistä. Esiin nousi monta sellaista suomen kielistä termiä, joiden merkitys selvisi

komission edustajille vasta selvityksen jälkeen. Tällaisia olivat mm. perehdyttäminen,

palvelussuhteen käsite ja työnantajan velvollisuus antaa opastusta ja ohjeita työnteki-

jälle. Samoin komission edustajia kiinnostivat enemmän direktiivin mukaiset oikeudet

ja velvollisuudet yleensä kuin niiden tarkka aineellinen sisältö. Huomautuksia tuli

myös siitä, että virkamieslainsäädännöstä oli ilmoitettu puutteellisesti. Samoin tuli

esiin, että jos on riittävästi oikeustapauksia säännöksen tietystä soveltamiskäytännöstä,

se saattaa riittää osoittamaan vakiintunutta valvonta- ja oikeuskäytäntöä. Muutoin

edellytetään kirjoitettuja säännöksiä.84

                                                          
84 Johtaja, DI Leo Suomaa, STM, säädösyksikkö
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6.1. Komission kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Kirjallisessa kyselyssä tammikuussa 1997 komissio esitti listan (27 kohtaa) asioista,

jotka vielä olivat jääneet epäselviksi kokouksessa tai saadut vastaukset eivät olleet sitä

tyydyttäneet85. Suomi vastasi laajalla kirjelmällä, jota käsiteltiin myös työsuojeluneu-

vottelukunnassa86.

Seuraavassa selostetaan komission ja Suomen käymää vuoropuhelua niistä puitedi-

rektiivin kohdista, jotka komission mielestä antoivat aiheen epäillä direktiivin täydel-

listä implementointia Suomen lainsäädäntöön ja näin kaipasivat lisäselvitystä:

1. Direktiivin 3 artikla ‘Määritelmät’

- Komission mielestä tarkennusta vaativat työntekijän ja työnantajan määritelmät ylei-

sesti ja erityisesti koskien virkamiehiä, jotka eivät kuulu työsopimuslain sovelta-

misalaan.

Vastauksessaan Suomi viittasi työturvallisuuslain 1 §:ään, jossa on määritelty lain ja

sen nojalla annettujen alemmanasteisten säädösten soveltamisala. Lähtökohtana on

työsuhteessa tehtävä työ, jota työntekijä sopimuksen perusteella tekee vastikkeesta

työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Soveltamisalan määrittely vastaa

työsopimuslain (320/1970) 1 §:ssä olevaa työsuhteen määritelmää. Laissa on määri-

telty sekä työnantaja että työntekijä, jotka ovat työsopimussuhteen osapuolet. Lakia

sovelletaan myös virkasuhteeseen. Vastauksessa mainittiin myös valtion virkamieslaki

(750/1994) ja kuntalaki (365/1995), joissa on säädetty virkamiesten asemasta ja vel-

vollisuuksista. Lisäksi eriteltiin työturvallisuuslain 1 §:n 2 ja 3 kohtien erillisryhmät,

joihin lain soveltamisalaa on laajennettu.

2. Direktiivin 5 artikla ‘Työnantajien yleiset velvollisuudet’

- Työturvallisuuslain 9 §:ssä esiintyvä ilmaisu “Työnantajan on tarkoin otettava huo-

mioon kaikki, mikä kohtuudella on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi“ askarrutti

komissiota ja se halusi tarkennusta sen tulkinnasta. Suomen viranomaiset olivat selit-

                                                          
85 Komission kirje 8.1.1997, DG V (96)37863, EUE 0105
86 Suomen kirje komissiolle 11.4.1997
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täneet, että ilmaisulla ei ole samaa merkitystä kuin Ison Britannian ja Irlannin oikeus-

käytännössä syntyneellä periaatteella (“as far as reasonably practicable“), vaan sen

tarkoituksena on pikemminkin parantaa työntekijöiden suojaa. Tämän mukaan tar-

kastaja voi vaatia konkreettisessa tilanteessa työnantajalta lisätoimenpiteitä työturval-

lisuuden hyväksi. Lisäksi joustava muoto mahdollistaa sopeutumisen tekniseen kehi-

tykseen, eikä työnantaja missään tapauksessa voi poiketa lainmukaisista velvollisuuk-

sistaan. Tähän komissio halusi selvitystä.

Komissio oli erityisen kiinnostunut sanamuodosta “kohtuudella“ ja sen suhteesta di-

rektiivin 5 artiklaan, jossa vastaavaa ilmaisua ei ole. Se halusi erityisesti tietää tar-

koittaako kohtuusperiaate sitä, että lain vähimmäistaso voidaan alittaa taloudellisilla

perusteilla. Tämä tulkinta oli jo keskusteluissa kiistetty jyrkästi. Toisaalta oli todettu,

että säännös sallii tietyn punninnan hyödyn ja kustannusten välillä. Kysymys on yksi

keskeisimmistä kysymyksistä, jota on pohdittu myös työmarkkinaosapuolten välillä.

Kohtuusperiaatteen soveltamista ja sen sisältämää riskin arviointia oli pohdittu jo en-

nen lain säätämistä sitä valmistelleessa komiteassa 50-luvulla87. Komission kysymystä

pidettiin aiheellisena sinänsä.

Vastauksessa lain 9 §:n 1 kohdan selitettiin olevan vakiintunut työnantajan velvolli-

suuksia koskeva yleis- tai perussäännös, jota sovelletaan joko itsenäisenä säännöksenä

silloin kun yksityiskohtaista sääntelyä ei ole, tai sitä käytetään hyväksi muiden sään-

nösten tulkinnassa. Useimmiten säännös kuitenkin ohjaa muiden työturvallisuussään-

nösten tulkintaa ja sen merkitys on suurimmillaan silloin, kun sovelletaan työturvalli-

suuslain joustavia normeja, esim. termeissä riittävä, sopiva, tarpeellinen, tehokas tapa,

mikäli mahdollista jne. Soveltamistilanteessa näille sanoille joudutaan antamaan

konkreettinen sisältö. Tällöin säännös voi toimia komission epäilemällä tavalla. Yk-

sittäistapauksissa voidaan kuitenkin vaatimustaso asettaa niin, että tekniikan kehitys ja

työn turvallisuusvaatimukset tulevat huomioon otetuksi. Sopeutuminen tekniikan ke-

hitykseen tulee mahdolliseksi juuri tämän yleissäännöksen kautta ja sen avulla voi-

daan myös EY:n direktiivien tavoitteet ottaa huomioon soveltamiskäytännössä.

                                                          
87 Komiteanmietintö 1954:10, s. 47-50, 76
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Kohtuusperiaatteen kuvattiin olevan punnintaa, jossa työsuojelutoimien kustannusvai-

kutuksia ja teknisiä toteuttamismahdollisuuksia verrataan saavutettavissa olevaan

hyötyyn. Lain perusteella on työturvallisuustoimenpiteiden vähimmäistasoa määrättä-

essä otettava huomioon ja suhteutettava toisiinsa paitsi työturvallisuuden ja terveyden

vaatimukset, myös teknisen ja taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden asettamat ra-

joitukset. Mitä yksityiskohtaisempia säännöksiä näistä asioista on, sen vähemmän jää

tilaa kohtuusperiaatteelle ja tulkinnalle yleensäkin. Missään tapauksessa tätä ei voida

soveltaa niin, että säädetyn vaatimustason alittaminen työnantajan taloudellisten tai

muiden resurssien puutteen vuoksi voisi tulla kysymykseen.

- Komissio pyysi lähettämään myös tapaturmavakuutuslain, työsopimuslain ja rikos-

lain selvittääkseen miten työnantajan absoluuttinen vastuu työturvallisuus- ja terveys-

asioissa ilmenee Suomen oikeusjärjestyksessä.

Vastauksessa painotettiin, että työnantaja vastaa kaikista lain ja sen nojalla annettujen

säännösten noudattamisesta työpaikoilla ja että tehtäviä delegoidaan ainoastaan riittä-

vän pätevyyden omaaville henkilöille. Myös ulkopuoliset palvelujen tuottajat ovat

vastuussa omista laiminlyönneistään, mutta tämä ei vähennä työnantajan vastuuta.

Myös pakkokeinojen adressaattina on työnantaja. Lisäksi viitattiin työsopimuslakiin,

rikoslakiin ja vahingonkorvauslakiin.

- Direktiivin 5.3. artiklan mukaan työntekijöiden velvollisuudet työsuojeluasioissa ei-

vät vaikuta periaatteeseen työnantajan vastuusta. Suomen viranomaiset selittivät tä-

män olevan vakiintuneen periaatteen, jonka Työneuvosto päätöksessään (7.12.1950)

on vakiinnuttanut. Tähän komissio halusi täydennystä.

Vastauksessaan Suomi viittasi työturvallisuuslain 9 §:n 4 kohtaan, jossa säädetään

työntekijän velvollisuuksista. Velvollisuudesta käyttää henkilönsuojaimia säädetään

lisäksi lain 21 §:ssä. Työnantajan velvollisuutena rangaistuksen uhalla on valvoa, että

työntekijät noudattavat näitä velvollisuuksiaan, eivätkä nämä työntekijän velvoitteet

vähennä työnantajan vastuuta. Työnantaja vastaa sekä rikosoikeudellisesti että vahin-

gonkorvausoikeudellisesti.
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Kysymyksessä viitattiin keskusteluissa esiin tulleeseen työneuvoston päätökseen, joka

koski henkilönsuojaimia. Todettiin, että oli ollut hieman epätarkkaa sanoa artiklan 5.3.

mukaisen periaatteen perustuvan ko. Työneuvoston päätökseen, sillä pikemminkin ar-

tiklan mukainen periaate tulee suoraan laista ja päätös on osoitus vakiintuneesta so-

veltamiskäytännöstä. Päätös koski henkilönsuojainten käyttöä työssä.

3. Direktiivin 6 artikla ‘Työnantajien velvollisuudet’

- Miten on toteutettu artiklan mukainen periaate työnantajan velvollisuudesta vä-

hentää yksitoikkoista ja pakkotahtista työtä?

Vastauksessa viitattiin työturvallisuuslain 9 §:ään, josta ilmenee direktiivin mukainen

periaate työnantajan velvollisuudesta vähentää pakkotahtista työtä, vaikka nimen-

omaista artiklaa vastaavaa erityissäännöstä ei ole. Periaatteen on katsottu sisältyvän

yleissäännöksiin, jotka sisältävät artiklassa mainitut erityistilanteet eikä kaikkien ti-

lanteiden luettelemista pidetty tarpeellisena. Samalla kerrottiin, että tekeillä on uusi

työn tauottamista koskeva säännös (HE 25/1997) työturvallisuuslain 22 §:ään.

Vastauksessa siteerattiin myös lain kommentaarikirjaa88: Työt ja työvälineet  sekä

työssä käytettävät koneet ja laitteet sekä tarvittavat apuvälineet on suunniteltava ih-

misten yleisten ruumiillisten ja henkisten ominaisuuksien mukaisesti. Suunnittelussa

on otettava huomioon mm. työasennot ja työliikkeet, henkinen kuormitus, ruumiilli-

nen kuormitus, tietokuormitus sekä staattisen ja dynaamisen lihaskuormituksen sopi-

vuus. Työn mitoittaminen tarkoittaa myös työntekijälle tulevan työn määrän mitoitta-

mista niin, ettei työ aiheuta terveydelle haitallista kuormitusta.

- Kuinka on Suomen lainsäädäntöön transponoitu periaate tekniseen kehitykseen

sopeutumisesta ja vaarallisten tekijöiden korvaamisesta vähemmän vaarallisilla?

Neuvotteluissa Suomen viranomaiset olivat vedonneet työturvallisuuslain 9 §:n

ilmaisuun “kohtuudella on tarpeellista“, jonka tarkoituksena on juuri sopeuttaa

tekniseen kehitykseen samoin kuin valtioneuvoston päätökseen 920/1992,

8.10.1992. Tähän komissio halusi lisäselvitystä.

                                                          
88 Työturvallisuuslaki, Työterveyslaitos, 1994, s. 31
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Vastauksessa todettiin, että sopeutuminen tekniikan kehitykseen voidaan johtaa lain 9

§:n  1 momentista. Asiaa on selostettu jo edellä 5 artiklan yhteydessä. Lain mahdol-

listama kohtuusharkinta tarkoittaa juuri sitä, että tekniikan yleinen kehittyminen

edellyttää paremman tekniikan käyttöönottoa työpaikoilla. Vaikka artiklaa vastaavaa

kohtaa ei ole, periaate on Suomen viranomaisten mielestä selvä. Kehityksen huomioon

ottamista koskeva erityissäännös on valtioneuvoston päätöksessä kemikaaleista ai-

heutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (1705/1991, 7 §).

Artiklan mukainen vaatimus vaarallisten tekijöiden korvaamisesta vaarattomilla tai

vähemmän vaarallisilla johdetaan lain 9 §:n 1 momentin yleissäännöksestä. Suomen

lainsäädäntö edellyttää, että työ on aina suoritettava turvallisesti, mikä sisältää sen,

että vaarallisia tekijöitä ei työpaikalla saa esiintyä. Artiklan kyseistä kohtaa vastaavaa

yleissäännöstä ei kuitenkaan ole. Vaarallisen aineen korvaamisesta on säännös lain 17

§:ssä ja altistusajoista 22 §:ssä. Valtioneuvoston päätöksessä (920/1992) on edellytetty

vaarattomien ja mahdollisimman vähän vaaraa aiheuttavien kemikaalien, työmenetel-

mien ja työtapojen valintaa ja käyttöön ottoa. Lisäksi esitettiin luettelo niistä valtio-

neuvoston päätöksistä, joissa on edellytetty vaarallisten aineiden kokonaan kieltämistä

tai korvaamista vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella aineella sekä luettelo pää-

töksistä, jotka koskivat melua, käsin tehtäviä nostoja, näyttöpäätetyötä, työvälineiden

turvallista käyttöä ja henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä.

- Komissio pyysi toimittamaan myös kansalliset säädökset riskien arvioinnista. Neu-

votteluissa Suomi oli selittänyt työturvallisuuslain 9 a §:n koskevan kaikkia työpaik-

koja samoin kun se oli viitannut työterveyshuoltolain 2 §:ään.   

Vastauksessaan Suomi selitti 9 a §:n koskevan sekä uuden työpaikan suunnittelua

että vanhan uudistamista ja ilmentävän laajemminkin suunnitelmallisuuden periaatet-

ta. Säännöksellä vakuutettiin olevan sanamuotoaan laajempaa merkitystä. Työterveys-

huoltolain 2 §:n 1 momentissa on säädetty työpaikkaselvityksen tekemisestä ja sosiaa-

li- ja terveysministeriön päätöksessä (1348/1994) on tarkennettu työpaikkaselvityksen

sisältöön kuuluvia asioita. Lisäksi valtioneuvoston päätös (950/1994) työterveyshuol-

losta määrittelee työterveyshuollon tavoitteet, joihin kuuluu mm. terveellinen ja tur-

vallinen työympäristö.



64

Riskien arvioinnin oikeudellisena perustana toimii työturvallisuuslain 9 §:n 1 mo-

mentti, jonka mukaan työympäristöä on jatkuvasti tarkkailtava, sekä 2 momentti, jon-

ka mukaan vaaratekijöitä arvioitaessa on otettava huomioon mahdollinen perimälle ja

sikiölle aiheutuva vaara. Tämän lisäksi riskin arvioinnin oikeudellisena perusteena

yleisellä tasolla toimii edellä esitetyt työterveyshuoltoa koskevat säännökset sekä vaa-

rojen arvioinnin periaatetta täydentävät lukuisat valtioneuvoston päätökset, jotka mai-

nittiin luettelomaisesti.

- Komissio oli huolestunut työntekijöiden kuulemisesta uutta teknologiaa käyttöön

otettaessa ja suunniteltaessa niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu yhteistoimintalain

soveltamisalaan. Komissio kysyi myös kuinka käytännössä on huolehdittu riittä-

vän tiedon antamisesta työntekijöille työturvallisuuslain 9 §:n 5 momentin perus-

teella.

Vastauksessa implementointisäännöksien kerrottiin olevan laissa yhteistoiminnasta

yrityksissä (725/1978), laissa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

(651/1988) ja työsuojelun valvontalaissa (131/1973). Lisäksi työmarkkinoiden keskus-

järjestöt ovat tehneet työsuojelusopimuksia, joissa sovitaan yhteistoiminnan järjestämis-

tavat työpaikalla. Sopimukset liitettiin vastaukseen. Työturvallisuuslakiin lisättiin lailla

(144/1993) työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa koskeva säännös (9 § 5 mom.)

koskemaan nimenomaan niitä tilanteita, joissa työpaikka pienen kokonsa (alle 10 työn-

tekijää) jää edellä mainittujen lakisääteisten yhteistoimintasäännösten ulkopuolelle.

Laissa ei ole säädetty miten velvoite toteutetaan, mutta toteuttamistavat saavat muotonsa

käytännössä yrityskohtaisesti.

- Direktiivin artiklan 6.5. mukaan työsuojeluun liittyvien toimenpiteiden kustannuksia ei

missään olosuhteissa saa asettaa työntekijöiden rasitukseksi. Neuvotteluissa tuli esiin

työsuojeluun liittyvien kustannusten olevan Suomessa aina työnantajan vastuulla yleisen

periaatteen mukaisesti, tähän komissio pyysi täydennystä.

Vastauksessa painotettiin, että itsestään selvänä lähtökohtana on, että työnantaja vastaa

niiden työsuojelutoimenpiteiden kustannuksista, joiden toteuttaminen on laissa ja alem-

man asteisissa säädöksissä määrätty työnantajan velvollisuudeksi. Työturvallisuuslaissa

säädetään työnantajan toimintavelvollisuudet; tämä ilmenee erityisesti lain 9 §:n yleis-
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säännöksestä sekä työsopimuslaista (32 §: 1 mom.). Työterveyshuoltolain mukaan työn-

antajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto.

4. Direktiivin 7 artikla ’Suojelun ja ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäminen

- Komissio halusi tietää miten Suomessa on työsuojelu- ja ennaltaehkäisevä toiminta jär-

jestetty käytännössä sekä keitä ovat työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta vastaavat

henkilöt.

Vastauksessa painotettiin, että työturvallisuuslain lähtökohtana on, että työnantaja on vel-

vollinen toteuttamaan työpaikalla lainsäädännön mukaiset työsuojeluvelvoitteet ja kantaa

myös vastuun niiden mahdollisesta laiminlyönnistä. Vastuukysymyksiä ja delegointimah-

dollisuuksia sekä yrityksen työsuojeluorganisaatiota (työsuojelupäällikkö, työsuojeluval-

tuutettu, työsuojelutoimikunta) ja yhteistoiminnan järjestämistä selostettiin yksityiskohtai-

sesti.

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto joko järjestä-

mällä se itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa, hankkimalla se terveyskeskukselta tai

hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen antamiseen oikeute-

tulta laitokselta tai henkilöltä. Velvoite koskee kaikkia työnantajia koosta tai toimialasta

riippumatta ja työsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että työnantaja on järjestänyt

työterveyshuoltopalvelut (10 §).

- Komissio halusi tietää missä tapauksissa katsotaan, että direktiivin 7.3. artiklan mukai-

sesti voidaan turvautua yrityksen ulkopuolisiin palveluihin.

Vastauksessaan Suomi viittasi edelleen työterveyshuoltolakiin. Sen lisäksi, että työnantaja

voi erityistä asiantuntemusta tarvittaessa hankkia avustavia palveluita ulkopuoliselta, esim.

työhygieenisiä mittauksia. Eräiden työvälineiden tarkastamiseen tarvitaan lakisääteisen pä-

tevyyden omaavia henkilöitä, jotka joudutaan tällöin hankkimaan ulkopuolelta, tai tehtävä

on suoritettava ulkopuolisen laitoksen toimesta.

- Seuraavaksi komissio halusi tietää kuinka Suomen oikeusjärjestelmässä on varmistettu di-

rektiivin mukaisesti se, ettei työsuojelutehtäviin nimetyille henkilöille saa aiheutua haittaa
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toiminnastaan. Neuvotteluissa oli vedottu rikoslain, työsopimuslain ja virkamieslain sään-

nöksiin, jotka pyydettiin toimittamaan komissiolle.

Vastauksessa mainittiin työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja korvauksia koskevat säännök-

set, jotka ovat työsuojelun valvontalain 11 §:n 2 ja 3 momentissa sekä asetuksen (954/1973)

24 ja 25 §:ssä. Asiaa koskevia määräyksiä sisältyy keskusjärjestöjen työsuojelusopimuksiin

ja eri alojen työehtosopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu nauttii erityistä irtisanomissuojaa ja

työsuojeluvaltuutetun oikeusaseman loukkaaminen on säädetty rangaistavaksi rikoslain 47

luvun 4 tai 3 §:n nojalla. Työsopimuslain 17 §:n 3 momentti edellyttää, että työntekijöitä on

kohdeltava tasapuolisesti ja samansisältöinen säännös on virkamieslaissa.

- Komissio kysyi seuraavaksi kuinka on transponoitu työnantajan direktiivin 7.4. artiklan mu-

kainen velvollisuus tiedottaa ulkopuolisille palveluiden tarjoajille tai henkilöille työturvalli-

suuteen ja –terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä antaa heidän saatavilleen tiedot suojelu-

ja ehkäisytoimenpiteistä sekä direktiivin 8.2.artiklan mukaisista toimenpiteistä.

Vastauksessa todettiin, että kysymykseen tulee lähinnä työterveyshuollon henkilöt, joiden

tehtävänä on työpaikkaselvityksen laatiminen, työnantajan velvollisuutena on antaa tätä

varten kaikki tarvittavat tiedot. Muutoin tiedottamisvelvollisuudesta ulkopuolisen työnanta-

jan työntekijöille on säädetty työturvallisuuslain 34 §:n 3 momentissa.

- Lisäksi komissio halusi tietää miten lainsäädännössä on määritelty ammatillinen koulutus ja

pätevyys, jota työsuojelusta ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta vastaavilta henkilöiltä vaa-

ditaan. Tässä ei tarkoitettu työterveyshuoltohenkilöstöä.

Tähän Suomi vastasi, että työturvallisuuslain 3 §:n mukaan työnantaja voi panna sijaansa

henkilön, jolla on riittävä pätevyys ja jonka tehtävä on määritelty riittävän tarkasti. Usein he

ovat erilaisissa esimies- ja johtamistehtävissä, johon olennaisena osana kuuluu työsuojelun

toteuttamisvastuu. Samoin heillä on myös rikosoikeudellinen vastuu velvoitteiden laimin-

lyönnistä. Työsuojelupäällikön pätevyysvaatimukset on säädetty työsuojelun valvonta-

asetuksen 16 §:ssä. Tiettyjen töiden erityislainsäädännössä on usein ammattipätevyyttä tai

lupakirjaa edellyttäviä säännöksiä (esim. asbesti-, räjäytys- ja sähkötyöt).
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5. Direktiivin 8 artikla ‘Ensiapu, palontorjunta jne.’

- Suomen viranomaiset olivat selittäneet komissiolle, että evakuointitoimenpiteistä huoleh-

timinen kuuluu sisäasiainministeriön toimialaan ja kansallisena säännöksenä toimii sen

30.10.1991 antama määräys. Tähän pyydettiin lisäselvitystä.

Vastauksen mukaan ensiaputoimenpiteistä on säädetty työturvallisuuslain 36 §:ssä ja  pa-

loturvallisuutta koskevat säännökset ovat lain 23-26 §:ssä. Soveltamiskäytännössä on kat-

sottu, että erityinen palohälytysjärjestelmä tulee olla varsinkin suurissa teollisuuslaitoksissa

ja työpaikoilla, joissa työskentelee paljon ihmisiä. Lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu en-

siavun järjestämiseen osallistuminen, työpaikkaselvityksen yhteydessä on selvitettävä myös

työpaikan ensiapu.  Erikseen on ohjeet suuronnettomuuksien vaaraa aiheuttavien töiden

osalta, joissa on määritelty työnantajan velvollisuudet  ( 26 a §:ssä). Yleisestä palontorjun-

nasta säädetään laissa (559/1975) ja asetuksessa (1089/1975) palo- ja pelastustoimesta, jon-

ka ylin johto kuuluu sisäasiainministeriölle.

- Kuinka on transponoitu direktiivin 8.2. artikla, jonka mukaan työnantajan on nimettävä en-

siapu-, palontorjunta- ja evakuointitoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi tarvittavat työn-

tekijät?

Vastauksessa viitattiin työturvallisuuslain 36 §:n 2 momenttiin, joka koskee ensiavun anta-

miseen perehtynyttä henkilöä, mutta muutoin laki ei edellytä artiklassa mainittua erityistä

nimeämistä.

- Kuinka on toteutettu lainsäädännössä direktiivin 8.3. artiklan mukainen työnantajan vel-

vollisuus ilmoittaa välittömästi työntekijöille vakavan vaaran uhatessa sekä sen johdosta to-

teutettavista toimenpiteistä? Samoin kysyttiin, miten on toteutettu direktiivin 8.5. artiklan

kohta, jonka mukaan vaaran uhatessa itsenäisesti toimineille työntekijöille ei saa koitua mi-

tään haittaa, elleivät he ole toimineet huolimattomasti tai lyöneet laimin velvollisuuksiaan.

Neuvotteluissa oli selitetty vahingonkorvauslaissa ja rikoslaissa olevan transponoivia sään-

nöksiä tähän kohtaan. Ne pyydettiin lähettämään komissiolle sekä muut mahdollisesti rele-

vantit oikeudelliset säädökset.
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Vastauksen mukaan ilmoittamisvelvollisuus perustuu työturvallisuuslain 9 §:n 5 moment-

tiin, jonka mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat kaikki turvalli-

suuteen liittyvät tiedot ajoissa. Palohälytysmenettelystä on laissa erityiset määräykset.

Työntekijän työstä pidättäytymisestä on säännös työturvallisuuslain 9 c §:n 5 momentissa

(myöh. 9 d) ja työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyttää vaarallinen työ säädetään työsuoje-

lun valvontalain 11 a §:ssä. Molemmissa tapauksissa työntekijä ei ole velvollinen korvaamaan

työn keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa eivätkä nämä oikeuta työsuhteen

päättämiseen työnantajan puolelta. Olennaista on työsuhteen säilyminen; irtisanomista koskevat

säännökset ovat työsopimuslain 37 §:ssä, jonka mukaan työnantaja ei saa irtisanoa työsuhdetta

ilman työntekijästä johtuvaa erityisen painavaa syytä, ellei työntekijä ole toiminut huolimatto-

masti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Lisäksi selostettiin vahingonkorvauksen suhteen so-

vellettavat lainkohdat (vahingonkorvauslaki 412/1974, 4. luku).

6. Direktiivin 9 artikla ‘Työnantajien erityisiä velvollisuuksia’

- Tämän artiklan mukaan työnantajan on pidettävä hallussaan arviointia turvallisuus- ja terveys-

vaaroista työssä. Suomen viranomaiset olivat selittäneet, että jokaisella työpaikalla säilytetään

kappaletta työterveyshuoltohenkilöstön tekemästä riskien arvioinnista. Tähän komissio halusi li-

säselvitystä.

Vastauksessaan Suomen viranomaiset myönsivät, että työterveyshuollon tekemän työpaik-

kaselvityksen säilyttämisestä ei ole erikseen säädetty, mutta käytännössä ko. selvitys on työn-

antajan saatavissa. Työturvallisuuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu työsuojelun toimintaoh-

jelma voi sisältää artiklassa mainittuja asioita.

- Kuinka Suomen lainsäädännössä säädetään velvollisuudesta pitää luetteloa työtapaturmista se-

kä laatia näistä kertomukset viranomaisille?

Vastauksessa ilmoitettiin luetteloa koskevan säännöksen olevan tapaturmavakuutuslain täy-

täntöönpanosta annetun asetuksen (850/1948) 19 §:ssä ja ilmoitusvelvollisuudesta työsuojeluvi-

ranomaisille on säädetty työsuojelun valvontalain 22 §:ssä. Lisäksi työnantajan on tapaturmava-

kuutuslain (608/1948) mukaan ilmoitettava vakuutuslaitokselle. Lain 39 §:n 2 momentin tar-

koittamista tapaturmista tulee ilmoittaa myös poliisille, jonka tulee viipymättä suorittaa tutkinta

tapahtumapaikalla.
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7. Direktiivin 10 artikla ‘Tiedottaminen työntekijöille’

- Pyydettiin lisäselvitystä työturvallisuuslain 9 §:n 5 momentin ilmaisuun “työnantajan on huo-

lehdittava, että työntekijät saava riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen

vaikuttavista asioista työpaikalla“ ja kuinka tämä hoidetaan käytännössä.

Vastauksessa selitettiin ko. lainkohdan koskevan pieniä työpaikkoja, joissa ei muutoin ole laki-

sääteistä yhteistoimintaa ja joissa tiedotuksen oletetaan muutoinkin sujuvan ongelmitta. Sanonta

”tarpeelliset tiedot” kattaa kaikki työpaikalla työskenteleviä henkilöitä koskevat työsuojelun

kannalta merkitykselliset tiedot.

- Miten on transponoitu direktiivin 10.1. artiklan velvollisuus tiedottaa ensiapu-, palontorjunta-

ja evakuointitoimenpiteistä ja niiden täytäntöönpanosta? Toistettiin pyyntö sisäasiainministeriön

säännöksistä.

Vastauksessa viitattiin aikaisempaan vastaukseen  (kohta 5) tiedottamisesta, evakuointitoimen-

piteistä ja menettelytavoista suuronnettomuusvaaran uhatessa. Työntekijälle annettavasta ohja-

uksesta on säännökset työturvallisuuslain 34 §:n 2 momentissa.

- Kuinka on transponoitu 10.2. artikla ensiavun ja palontorjunnan osalta?

Vastauksessa ilmoitettiin, että ulkopuolisille työnantajille ja työntekijöille tiedottamisesta on

säädetty työturvallisuuslain 34 §:ssä. Säännöksen mukaan tiedot on annettava työpaikan vaara-

ja haittatekijöistä sekä ensiapu ja palontorjuntaa koskevista asioista. Työsuojelun valvontalain

mukaan (9 § 2 mom.) työnantajien on toimittava yhteistyössä työsuojelun edistämiseksi työpai-

kalla, jossa on useamman kuin yhden työnantajan  työntekijöitä.

8. Direktiivin 11 artikla ‘Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen’

- Komissio kiinnitti huomiota työntekijöiden ja heidän edustajiensa kuulemiseen valittaessa

henkilöitä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tai nimettäessä näitä henkilöitä sekä käsiteltä-

essä suojelu- ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Suomen viranomaiset selittivät tämänsisäl-

töisen toiminnan kuuluvan perinteisesti työmarkkinasopimusten alaan. Sopimustekstit pyy-

dettiin lähettämään komissiolle.
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Vastauksessa selitettiin, että Suomen lainsäädäntö ei tunne artiklan 11.2. kohdan tarkoittamia

vastuussa olevia työntekijöiden edustajia. Säännökset työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuute-

tun ja työsuojelutoimikuntien jäsenistä ja tehtävistä sisältyvät työsuojelun valvontalakiin ja

asetukseen. Järjestöillä on oikeus sopia toisinkin yhteistoiminnan järjestelyistä. Edelleen voivat

työnantaja ja työntekijät sopia paikallisella sopimuksella yhteistoiminnan järjestämisestä muulla

tavalla. Työsuojeluvaltuutetun työntekijät valitsevat keskuudestaan, mutta työsuojelupäällikön

valintaan he eivät osallistu. Suomen järjestelmässä on lähdetty siitä, että kummallakin osapuo-

lella on autonomia edustajiensa nimeämisessä. Artiklan 7.1. toimenpiteiden osalta on todettu ai-

kaisemmin, että ne tarkoittavat Suomessa lähinnä työterveyshenkilöstöä.

- Komissio halusi tietää miten on eliminoitu se, että tämänlaatuisesta toiminnasta ei ai-

heudu haittaa työntekijälle.

Tähän kysymykseen Suomi totesi, että siihen vastattiin jo kohdassa 4 ja 5.

9. Direktiivin 12 artikla ‘Työntekijöiden kouluttaminen’

- Miten on transponoitu työntekijöiden koulutus: sen luonne, säännöllisyys ja koulutustilan-

teet sekä koulutuksen  asianmukaisuus ja se, että koulutus on heille ilmaista? Tässä oli ve-

dottu työmarkkinaosapuolten tekemiin sopimuksiin, jotka pyydettiin lähettämään komissi-

olle.

Vastauksessa todettiin, että työturvallisuuslain 34 § sisältää säännökset työntekijälle annet-

tavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Vastauksessa siteerattiin laajasti lain soveltamisohjeita

Työturvallisuuslaki-teoksessa (s. 83-84). Ohjeiden mukaan työn luonne ja työntekijän am-

mattitaito määräävät tarvittavan opetuksen ja on tärkeätä varmistua siitä, että opastettava on

omaksunut opetuksen. Työpaikalle tulleet uudet työntekijät, toisiin tehtäviin siirtyvät työn-

tekijät ja nuoret työntekijät ovat keskeisiä ryhmiä, samoin esimiesasemassa olevat. Varsinai-

sen työn opettamisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös työn vaaratekijöihin ja poikke-

ustilanteisiin. Lisäksi mainittiin, että työnantajan on järjestettävä  opetus ja ohjaus kustan-

nuksellaan, joten siitä ei aiheudu kustannuksia työntekijälle. Työmarkkinajärjestöt ovat työ-

suojelu- ja koulutussopimuksilla sopineet työsuojeluvaltuutettujen oikeudesta osallistua

koulutukseen sekä kustannusten ja ansionmenetyksen korvaamisesta. Riittävän opetuksen ja

ohjauksen antamista on jouduttu oikeuskäytännössäkin arvioimaan työrikoksia koskevissa

asioissa.
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10. Direktiivin 13 artikla ‘työntekijöiden velvollisuudet’

- Komissio halusi tietää miten työntekijän velvollisuudet on transponoitu ja mitä tämän artik-

lan kannalta merkitsee esitetty työturvallisuuslain 9.4. pykälä, joka Suomen viranomaisten

mukaan kattoi koko 13.2. artiklan sisällön.

Vastauksessa selitettiin työturvallisuuslain 9 §:n 4 momentin sisältävän yleissäännön työn-

tekijän velvollisuuksista. Sen mukaan työntekijä on velvollinen noudattamaan työturvalli-

suuslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä työnantajan johto- ja valvontaoikeuden

rajoissa antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi hänen on huolehdittava omasta ja toisten

työntekijöiden turvallisuudesta. Tätä yleissääntöä on täsmennetty muualla laissa ja alem-

manasteisissa säädöksissä.

Nämä Suomen antamat vastaukset komissiolle käsiteltiin kolmikantakäsittelyssä työsuojelu-

neuvottelukunnassa ja vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

6.2. Komission virallinen huomautus Suomelle ja siihen annetut vastaukset

Edellä selostetuista yksityiskohtaisista selvityksistä huolimatta komissio antoi Suo-

melle virallisen huomautuksen (formal notice)89 puitedirektiivin implementoinnista.

Komission perusteellisuutta osoittaa, että huomautuskirjeessä oli numeroituna kaikki-

aan 125 yksityiskohtaa. Valvontaprosessin aikana tuli ilmi, että Suomessa omaksuttu

näkemys direktiivin määräysten toteutumisesta tulkintakäytännön kautta ei vastaa ko-

mission näkökantoja. Komissio edellytti selvästi työntekijöiden turvaksi säädettyjen

direktiivien sanamuodon tarkkaa ja täsmällistä kirjaamista kansalliseen lainsäädän-

töön. Komissio halusi siis selvästi muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Toisaalta Suo-

men viranomaiset olivat sitä mieltä, että komission esittämät huomautukset eivät kai-

kilta osin perustu Suomen lainsäädännön oikeaan tulkintaan ja osin kysymykset ovat

tulkinnanvaraisia90. Virallista huomautusta käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa91 se-

kä kolmikantaisessa neuvottelussa työmarkkinaosapuolten kanssa.

                                                          
89 Komission virallinen huomautus  SG(97)D/1199, asia 97/2173; 11.2.1998
90 Ulkoministeriö, EY-tuomioistuinyksikkö; EU-asioiden komitea, oikeudelliset kysymykset -jaoston muistio 26.3.1998
91 EU-ministerivaliokunnan muistio 3.4.1998
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Tutkittuaan Suomen viranomaisten lähettämän vastauksen kirjallisiin kysymyksiin ja

lähetettyihin laki- ja sopimusteksteihin komissio kiinnitti huomiota virallisessa huo-

mautuksessaan vielä puitedirektiivin artikloiden kolmeentoista kohtaan92.

Virallisen huomautuksen lopuksi komissio pyysi Suomen hallitusta esittämään kan-

nanottonsa tämän huomautuksen johdosta kahden kuukauden kuluessa. Komissio lisä-

si myös, että otettuaan huomioon nämä kannanotot, se saattaa mikäli katsoo sen vält-

tämättömäksi, antaa asiasta perustellun lausunnon EY-sopimuksen 169 (nyk. 226) ar-

tiklan mukaisesti.

Suomen vastaus valmisteltiin virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelu-

osastolla, valmistelu oli komikantainen. Valmistelu tapahtui yhteistyössä ulkoministe-

riön ja oikeusministeriön kanssa. Asia käsiteltiin EU-asioiden komitean oikeudellises-

sa jaostossa ja työsuojelujaostossa sekä työsuojeluneuvottelukunnassa ja se lähetettiin

tiedoksi myös EU-ministerivaliokuntaan.

Suomi vastasi laajalla kirjelmällä93, jossa jokainen komission esittämä huomautus-

kohta käytiin tarkasti läpi. Kirjeessä Suomi uskoi, että usean kohdan osalta pystytään

antamaan riittävä lisäselvitys direktiivin edellytysten täyttymisestä. Mutta koska työ-

turvallisuuslaki ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset saattavat aiheuttaa

joidenkin kohtien osalta tulkintaepäselvyyksiä, eivätkä ne sisällä kaikkia mainittuja

yksityiskohtia riittävän selvästi ja kattavasti, Suomen hallitus päätti, että näiltä osin

työturvallisuuslain täydentämiseen tähtäävä säädösvalmistelu aloitetaan kolmikantai-

sessa yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien järjestöjen kanssa.

Kirjeessä Suomi lupasi, että selvitystyössä tullaan kiinnittämään huomiota niihin seik-

koihin, jotka komissio on tuonut esille, ja että pyritään aikaansaamaan tarpeelliset

säädösmuutokset siten, ettei epäselvyyttä direktiivin asianmukaisen kansallisen täy-

täntöönpanon osalta jää.

                                                          
92 komission kirje 11.2.1998, SG(97)D/1199
93 Ulkoasiainministeriön kirje HELD440-77, 1.6.1998
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Komission ja Suomen hallituksen käymä vuoropuhelu:

1. Direktiivin 5 artiklan 1 kohta; työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden

turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa

Komissio kiinnitti odotetusti huomiota työturvallisuuslain 9 §:n 1 momenttiin, jossa

on ilmaisu ”kohtuudella on tarpeellista”.  Komissio ei kiistänyt Suomen selvitystä ko.

kohdan käyttämisestä joustavien normien tulkinnassa, tekniikan kehitykseen sopeutu-

misessa ja direktiivien tavoitteiden huomioon ottamista soveltamiskäytännössä. Vaik-

ka Suomi oli selittänyt, että missään tapauksessa ei ole mahdollista alittaa tämän yleis-

säännöksen perusteella säädettyä vaatimustasoa työnantajan taloudellisten tai muiden

resurssien puutteen vuoksi, komissio ilmaisi huolensa sellaisista tapauksista, joissa ei

ole yksityiskohtaista sääntelyä ja turvaudutaan tulkintavaikutukseen. Säännöksen

joustava sanamuoto mahdollistaa tulkinnan molempiin suuntiin komission mielestä.

Vastauksessaan Suomi selitti, että lainsäädännössä sanonnalla ”kohtuudella tarpeel-

lista” tarkoitetaan sitä, että työnantaja ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, joihin voidaan

ennalta varautua työntekijän suojelemiseksi. Lain 9 §:n 1 momenttia ei voida sen

mielestä tulkita komission mainitsemalla vastakkaisella tavalla. Perustelujen osalta

viitattiin aikaisempiin selvityksiin ja lain säätämisen pohjana olleeseen komiteamie-

tintöön (1954:10), jossa 9 §:n sisältöä on kuvattu seuraavasti:

”Käsiteltävän 9 §:n 1 momentissa työnantajalle asetetaan velvollisuus järjestää työ si-
ten, ettei hänen työssään oleva työntekijä joudu alttiiksi tapaturmille tai saa työn joh-
dosta haittaa terveydelleen. Työn turvallisuuden edellytyksenä on, että tapaturman
sattumisen ja terveyden haitan vaaran mahdollisuus on niin pieni kuin miksi se käy-
tännön ja kohtuuden vaatimukset huomioon ottaen voidaan tehdä. Kohtuusnäkökohdat
ovat tässä, samoin kuin monessa muussakin ehdotetussa pykälässä, se peruste, minkä
mukaan työstä joka tapauksessa aiheutuvaa suhteellista vaaraa on arvosteltava. Tuskin
mistään työstä voidaan ehdottomasti poistaa vaarallisuutta täydelleen. On töitä, jotka
täytyy saada tehdyksi, vaikka niistä aiheutuu myös vaaran mahdollisuus. Mutta tällai-
nen työ on järjestettävä niin, että tapaturman vaara tai terveyden haitta supistuu mah-
dollisimman pieneksi.

Kun 1 momentin säännöksessä vaaditaan työnantajalta toimenpiteitä, jotka kohtuu-
della ovat tarpeellisia työntekijän suojelemiseksi, on selvää, ettei työnantajalta voida
vaatia tarpeettomia toimenpiteitä vain esimerkiksi väittämällä, että niistä saattaisi olla
apua työn turvalliselle suorittamiselle. Häneltä ei myöskään voida vaatia kohtuuttomia
toimenpiteitä. Harkittaessa tällöin, mitä voidaan pitää kohtuullisena, on lähtökohtana
pidettävä sitä, ettei työn teettämisellä saa aiheuttaa työntekijälle tapaturman tai ter-
veyden haitan vaaraa. Kun ehdotonta turvallisuutta luonnollisista syistä kuitenkaan ei
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voida saavuttaa, on huomiota kiinnitettävä tapaturman sattumisen tai terveyden haitan
saamisen todennäköiseen mahdollisuuteen. Tämän mahdollisuuden on oltava niin pie-
ni kuin suinkin on saavutettavissa. Tarkoitus ei ole, että tarpeellista ja hyödyllistä
työtä pyrittäisiin estämään vain sillä perusteella, että vaaraa aiheutuu.”

Komission virallisessa huomautuksessa on maininta työnantajan objektiivisesta vas-

tuusta työntekijöiden turvallisuudesta. Suomen mielestä on kuitenkin hieman epäsel-

vää, mitä komissio tarkoittaa tässä yhteydessä käyttämällään termillä objektiivinen

vastuu, jota ei direktiivissä käytetä. Suomi korosti, että lain 9 §:n säännös edellä mai-

nitun komiteamietinnön perusteella edellyttää, että tapaturman sattumisen ja terveyden

haitan mahdollisuuden on oltava niin pieni kuin se suinkin on saavutettavissa. Tämän

pidemmälle menevä vastuu ei ole käytännössä realistinen, eikä se voi olla myöskään

direktiivin tarkoitus. Tämä selviää, jos verrataan direktiivin 6 artiklan työnantajan vel-

vollisuuksia koskevia kohtia komiteamietinnön tekstiin. Näistä voidaan todeta, että

lain 9 §:n 1 momentti toteuttaa direktiivin mainittujen kohtien sisällön.

Vastauksessa toistettiin aikaisemmat selvitykset ”kohtuudella” sanamuodon merkityk-

sestä lain tulkinnassa ja oikeuskäytännössä ja todettiin, että on täysin selvää, ettei sää-

dettyä vaatimustasoa voida missään tapauksessa alentaa kohtuusperiaatteeseen vedo-

ten. Oikeuskäytännössä työnantajalta on pikemminkin vaadittu laajaa vastuuta ja hy-

vin pitkälle menevää selonottovelvollisuutta ja tietoisuuden astetta. Tätä valaistakseen

Suomi vetosi useisiin tuomioistuinten päätöksiin, joista liitettiin myös selostukset mu-

kaan vastukseen94.

Työnantajan työturvallisuusvastuu voi olla joko rikosperusteista tai sopimusperus-

teista. Työturvallisuuslain rikkominen on rangaistavaa. Rikoslain 47 luvun mukaan

tahallisesta tai tuottamuksellisesta työturvallisuusrikoksesta tuomitaan rangaistukseksi

sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Vahinkoa kärsineellä työntekijällä on oikeus

vaatia vahingonkorvausta. Työturvallisuusrikos edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta.

Työsopimuslain 32 §:n mukaan työturvallisuus on myös työnantajan työsopimukseen

perustuva velvoite. Työsopimuksen toinen sopijapuoli, työnantaja, on velvollinen

huolehtimaan työturvallisuudesta ja ellei hän täytä tätä velvollisuutta, laiminlyönnistä

seuraa työsopimuslain 51 §:ssä olevan säännöksen perusteella vahingonkorvausvel-

vollisuus. Suomen hallitus totesi myös, että tapaturmavakuutuslaki (608/1948) toteut-
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taa objektiivisen vastuun työtapaturman tai ammattitaudin seurauksista. Lain perus-

teella työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. ja

korvauksen saaminen ei ole riippuvainen kenenkään tuottamuksesta tai syyllisyydestä.

Edellä olevan perusteella Suomen hallitus totesi, että työturvallisuuslain 9 §:n 1 mo-

mentti ja sen vakiintunut soveltamiskäytäntö täyttävät direktiivin 5 artiklan 1 kohdan

vaatimukset. Direktiivin edellytykset ja Suomen lainsäädäntö vastaavat tältä osin toi-

siaan.

2. Direktiivin 6 artiklan 2 kohdan d, e ja f –alakohdat; työn sopeuttaminen yksilöl-

lisesti varsinkin yksitoikkoisessa työssä, sopeutuminen tekniikan kehitykseen ja

vaarallisten tekijöiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla

Komission mielestä direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa luetellut periaatteet ovat luon-

teeltaan merkittäviä ja pakottavia, joten ne tulee selvästi ilmaista kansallisessa lain-

säädännössä, jotta ne tunnustettaisiin yleisesti ja, että myös oikeusvarmuuden saavut-

tamiseksi kansalliset tuomioistuimet hyväksyisivät nämä periaatteet. Työturvallisuus-

lain kohdat yksitoikkoisesta työstä ovat komission mielestä luonteeltaan liian yleisiä

eikä epätyypillistä työtä koskevan lainmuutoksen (HE 25/1997) täytäntöön panoil-

moitusta ole toimitettu komissiolle. Säännökset tekniikan kehitykseen sopeutumisen

huomioon ottamisesta artiklassa mainitulla tavalla ovat komission mielestä myös liian

yleisluonteisia eivätkä ole  riittävän selvästi ilmaistuja. Sama arvio oli myös työtur-

vallisuuslain 9 §:n 1 kohdan toimimisesta direktiivin 6 artiklan vaarallisia aineita kos-

kevan kohdan voimaansaattavana säännöksenä. Komission mielestä työturvallisuus-

lain 17 §:n 1 momentti on jopa vastakkainen direktiivissä tarkoitetulle periaatteelle

vaarallisten aineiden  korvaamisesta vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla. Komis-

sion mielestä laissa annetaan etusija suojelutoimenpiteille vaarattomien aineiden käy-

tön sijasta.

Tähän Suomi vastasi, että artiklassa tarkoitetut seikat sisältyvät Suomen lainsäädän-

töön ja sen vakiintuneeseen tulkintaan, mutta asiaa koskevia nimenomaisia säännöksiä

ei kuitenkaan ole. Työturvallisuuslain 17 §:ssä olevaa vaarallisia aineita koskevaa

säännöstä voidaan lukea myös komission epäilemällä tavalla. Tästä syystä on päätetty,

                                                                                                                                                                                                
94 KKO 1982 II 40, KKO 1986 II 116, KKO 1990 II 71, KKO 1992:34, Vaasan HO 24.2.1998, R 97/792



76

että ryhdytään säädösvalmisteluun direktiivin edellä mainittujen kohtien osalta. Myö-

hemmin lainsäädäntöä tältä osin täydennettiinkin (1001/1999).

3. Direktiivin 6 artiklan 5 kohta; työsuojeluun liittyvien toimenpiteiden kustannuk-

set

Komission kanta on, että ko. artiklan kohta perustaa työntekijöille yleisesti selkeän ja

ehdottoman oikeuden, joka tulee taata yleisesti sovellettavilla, sitovilla kansallisilla

voimaansaattamistoimenpiteillä. Suomi oli selittänyt useisiin lakeihin vedoten, että it-

sestään selvä lähtökohta on, että työnantaja vastaa kustannuksista, koska  työsuojelu-

toimenpiteet on laissa ja alemmanasteisissa säädöksissä määrätty työnantajan velvolli-

suudeksi. Komissio oli kuitenkin sitä mieltä, että Suomen viranomaiset eivät ole esit-

täneet näyttöä siitä, että maksuttomuuden periaate sisältyy tai on johdettavissa sen

mainitsemista yleissäännöksistä.

Vastauksessa todettiin, että työturvallisuuslain ja sen nojalla annetut alemmanasteiset

säännökset kohdistuvat työnantajiin ja työnantajan velvollisuutena on suorittaa sää-

döksissä olevat toimenpiteet. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja myös vastaa niiden

aiheuttamista kustannuksista. Tämä on itsestään selvää ja johtuu suoraan lain sana-

muodosta. Sitä ei ole mahdollista enemmälti näyttää toteen, eikä sitä vastaan puhuvaa

oikeuskäytäntöäkään ole olemassa.

4. Direktiivin 7 artikla 4 kohta;  ulkopuolisille tiedottaminen

Direktiivin 7 artiklan 1 kohta säätää, että työnantajan on nimettävä yksi tai useampi

työntekijä huolehtimaan yrityksessä tai laitoksessa tehtävistä, jotka liittyvät työssä

esiintyviltä vaaroilta suojelemiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. Direktiivin 7 artiklan 3

kohdan mukaan työnantajan on ostettava päteviä ulkopuolisia palveluja tai palkattava

heitä, jos mainittuja suojelu- ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei voida järjestää yri-

tyksen omalla henkilökunnalla. Direktiivin 4 kohta edellyttää, että ulkopuolisille pal-

velujen tarjoajille on tiedotettava turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä tekijöistä.

Suomen viranomaisten selvityksen mukaan tällaisia ulkopuolisia tahoja ovat vain

työterveyshuollon henkilöstö. Näin ollen komissio katsoi, ettei Suomi ole säännöksis-

sään täyttänyt artiklan vaatimusta työnantajan velvollisuudesta tiedottaa ulkopuolisille
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palvelujen tarjoajille turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista vaaroista ja ennaltaehkäise-

vistä toimenpiteistä.

Vastauksessaan Suomi pyysi komissiota kiinnittämään huomiota työterveyshuoltojär-

jestelmän kokonaisuuteen ja kattavuuteen. Suomen työterveyshuoltolainsäädäntö ja

työterveyshuoltojärjestelmä kattaa kaikilla mittareilla mitattuna direktiivin 7 artiklan

vaatimukset. Suomi katsoi, että direktiivin 7 artiklan 4 kohta on asianmukaisesti täy-

täntöönpantu, mutta koska periaatteessa on mahdollista, että muitakin ulkopuolisia

palveluita kuin työterveyshuoltopalveluita käytetään, selvitetään tällaisia muita pal-

veluita koskevat säädösten täydentämistarpeet vireille pantavan säädösvalmistelun

yhteydessä.

5. Direktiivin 7 artiklan 5 ja 8 kohdat; työsuojelun vastuuhenkilöiden kyvyt ja nii-

den vahvistaminen

Komissio totesi, että artikla asettaa jäsenvaltiolle selkeän velvoitteen määritellä työ-

suojelu- ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolehtimaan nimetyiltä henkilöiltä ja

palveluilta vaadittavat kyvyt ja taidot ja tämä tulee tehdä sitovassa lainsäädännössä,

jotta voidaan varmistaa po. tahojen ammattitaito. Komission näkökanta oli, ettei esi-

tetyistä selvityksistä löytynyt säädöstä tarvittavien kykyjen ja taitojen vahvistamisen

vaatimuksesta.

Suomi toisti aikaisemman käsityksensä, että Suomen työterveyshuoltolainsäädäntö

kattaa direktiivin koko 7 artiklan mukaan lukien myös kohdat 5 ja 8. Työterveyshuol-

tohenkilöstön tarvittavat kyvyt ja taidot on määritelty sitovassa lainsäädännössä.

Suomi viittasi myös siihen, että työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö, ellei

hän itse toimi työsuojelupäällikkönä. Tässä on osittain kysymys direktiivin 7 artiklan

tarkoittaman henkilön nimeämisestä. Työsuojelupäällikön pätevyydestä on sitovalla

tavalla säädetty työsuojelun valvonta-asetuksen 16 §:n 1 momentissa. Direktiivistä ei

käy ilmi, missä laajuudessa ja millä tarkkuudella kyvyt ja taidot on määriteltävä, vaan

ne on kansallisesti päätettävissä oleva asia. Näin ollen Suomi katsoi, että myös työ-

suojelupäällikön kyvyt ja taidot ovat sitovassa lainsäädännössä määritelty artiklan

edellyttämällä tavalla. Kolmanneksi Suomi vielä totesi, että työnantajan edustaja, jolle

on uskottu työn johto- ja valvontavalta, on vastuussa työsuojelun toteuttamisesta alai-

sessaan työssä. Tällainen työnantajan edustaja on rikoslain nojalla vastuussa työsuo-
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jelusta. Työnantajan sijaisen pätevyydestä on sitovasti säädetty työturvallisuuslain 3

§:ssä direktiivin edellyttämällä tavalla.

6. Direktiivin 8 artiklan 3 kohta; vakavasta tai välittömästä vaarasta ilmoittaminen

Komission mukaan tämän artiklan tarkoituksena on asettaa ehdottomia velvollisuuksia

työnantajalle ja myöntää oikeuksia kaikille työntekijöille; se pitää myös saattaa osaksi

kansallista lainsäädäntöä sitovin toimenpitein. Komission kanta oli, ettei työturvalli-

suuslain esitetyt kohdat riitä takaamaan artiklan tarkoituksen toteutumista eikä lain 9

§:n 5 momentin perusteella ole selvää, että direktiivin mukainen velvollisuus ilmoittaa

mahdollisimman pian työntekijöille vakavan ja välittömän vaaran uhatessa sekä vaa-

rasta että sen johdosta toteutettavista toimenpiteistä, täyttyy.

Suomi oli aikaisemmin viitannut työturvallisuuslain 9 §:n 5 momentin yleiseen sään-

nökseen sekä palohälytysmenettelyn osalta lain 25 §:n 2 momenttiin ja todennut lisäk-

si, että palo- ja pelastustoimintaan liittyvistä järjestelyistä on säädetty erityislainsää-

dännössä ja sen nojalla annetuissa sisäasiainministeriön määräyksissä. Vastausta täy-

dennettiin vielä seuraavilla laeilla ja asetuksilla: palo- ja pelastustoimesta annetulla

lailla (559/1975) ja -asetuksella (1089/1975), väestönsuojelulailla (438/1958) ja -

asetuksella (237/1959), sisäasiainministeriön määräyksillä (18/91) yritysten ja laitos-

ten palojärjestelyistä ja talosuojelun järjestelyistä (4/95). Erityisesti vaaratilanteesta

ilmoittamisen osalta säädetään palo- ja pelastustoimesta annetun lain 28 §:ssä yleinen

velvollisuus suorittaa palohälytys ja ilmoittaa asiasta vaarassa oleville. Kaikkiin edellä

mainittuihin säädöksiin vedoten Suomi katsoi, että direktiivin 8 artiklan 3 kohdan a

alakohta on asianmukaisesti pantu täytäntöön.

7. Direktiivin 8 artiklan 5 kohta; toimiminen tilanteessa, jossa välitön vaara uhkaa

Suomen aikaisempi vastaus tähän kohtaan tyydytti komissiota osittain, mutta sen

mielestä esitetyt lainkohdat eivät kattaneet direktiivin vaatimuksia kokonaan. Komis-

sio totesi myös, että se on epävarma kattaako rikoslain 47 luvun 3 § kohta direktiivin

vaatimusta ’haitasta’. Näin ollen komissio totesi, että direktiivin kohtaa ei mahdolli-

sesti ole asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Suomi viittasi aikaisemminkin esille tuomaansa suojelusuunnitelman laatimisvelvolli-

suuteen. Sisäasiainministeriön määräämän suojelusuunnitelman mukaan sen pitää si-
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sältää toiminta erilaisia vaaratilanteita varten. Työturvallisuuslain 26 § sisältää työn-

antajan velvollisuudet antaa ohjeet ja tiedot tulipalon sattuessa noudatettavista toi-

menpiteistä. Edellä olevien säännösten perusteella katsottiin, että 8 artiklan 5 kohta on

asianmukaisesti täytäntöön pantu.

Artiklan 5 kohdan 2 alakohdassa on kysymys siitä, täyttääkö Suomen lainsäädäntö

vaatimukset siitä, että minkä tahansa haitan aiheuttaminen työntekijälle on kiellettyä.

Rikoslain työsyrjintäsäännös (47 luku 3 §) kieltää kaikenlaisen työntekijän epäedulli-

seen asemaan saattamisen, joten se kattaa kaikki alakohdassa tarkoitetut haitat. Tois-

sijaisesti viitattiin myös työsopimuslakiin (17 § 3 mom.), jonka mukaan työnantajan

on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti.

8. Direktiivin 9 artiklan 1 a kohta ja 10 artiklan 3 a kohta; arvioinnit vaaroista

 Direktiivin 9.1. kohta säätää, että työnantajan on pidettävä hallussaan arviointia tur-

vallisuus- ja terveysvaaroista työssä. Direktiivin 10.3. kohta on läheisessä yhteydessä

edellä mainittuun kohtaan, sillä se säätää, että työnantajan on toteutettava aiheelliset

toimenpiteet, jotta työntekijät, joilla on erityistehtäviä turvallisuusasioissa, saavat

tehtäviensä suorittamista varten tarpeelliset tiedot vaarojen arvioinneista. Komission

mielestä direktiivin 9.1. kohta on yksi direktiivin perustavanlaatuisista säännöksistä,

joka vaikuttaa huomattavasti työnantajalta vaadittavien toimenpiteiden tehokkuuteen.

Suomen viranomaiset olivat selittäneet, että työterveyshuollon tekemän työpaikkasel-

vityksen säilyttämisestä ei ole erikseen säädetty, mutta käytännössä se on työnantajan

saatavissa. Komission mielestä tämä ei riitä, vaan kansallisin sitovin säädöksin on tur-

vattava se, että työnantaja pitää tosiasiallisesti hallussaan asiakirjoja työpaikan vaaro-

jen arvioinnista. Ainoastaan näin asiakirjat ovat myös työntekijöiden ja heidän edus-

tajiensa saatavilla. Komission mielestä Suomen viranomaisten kuvailema tilanne vaa-

rantaa käytännössä työntekijöiden ja heidän edustajiensa oikeuden asiakirjojen  saata-

vuuteen. Komission mielestä Suomen lainsäädäntö ei vaarojenarviointiasiakirjojen

osalta täytä direktiivin vaatimuksia.

Vastauksessa todettiin, että direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan tarkoittama

vaarojen arviointiasiakirja on työterveyshuollon toimesta laadittu työpaikkaselvitys.

Tämän lähtökohdan oli komissiokin hyväksynyt, joten esiin noussut kysymys oli se,
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onko ko. selvitys työnantajan hallussa. Työterveyshuoltolaissa (6 §) on säädetty tieto-

jen antamisesta ja salassapidosta; lainkohdan mukaan työnantajalla, työsuojelutoimi-

kunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuollolta tietoja, joilla

on merkitystä työntekijäin terveyden ja työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehit-

tämisen kannalta. Suomi selosti vastauksessaan työterveyshuollon ennaltaehkäisevää

toimintaa ja sen työnantajaa avustavaa ja tukevaa roolia  olennaisena osana työpaikan

toiminnassa. Tätä taustaa vasten pidettiin täysin luonnollisena, että kaikki työterveys-

huollon työympäristön vaaratekijöiden selvittämistä ja niiden poistamista koskevat

toimenpiteet ovat työnantajan käytettävissä; onhan työterveyshuolto toimintaa, jonka

työnantaja järjestää kustannuksellaan ammattihenkilöitä käyttäen. Työpaikkaselvityk-

seen vastauksen mukaan perustuu olennaiselta osaltaan työturvallisuuslain 9 §:n 1

momentin jatkuvaa tarkkailua edellyttävän velvoitteen toteuttaminen.

Toissijaisesti vedottiin vastauksessa työturvallisuuslain edellyttämän työsuojelun toi-

mintaohjelman laatimisvelvoitteeseen, joka voi olla direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a

alakohdassa tarkoitettu arviointi turvallisuus- ja terveysvaaroista työssä. Toimintaoh-

jelman laatiminen on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus riippumatta yri-

tyksen koosta. Laissa ei ole yksilöity ohjelman sisältövaatimuksia, mutta ohjelman ta-

voite edistää työpaikan turvallisuutta ei voi toteutua, ellei sen pohjana ole arvio työ-

paikan vaaratekijöistä. Tässä otetaan huomioon myös työpaikkaselvitys ja sen tulok-

set. Edellä oleviin seikkoihin vedoten Suomi katsoi, että ko. artiklojen vaatimukset

täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä.

9. Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan b ja c –alakohdat; työntekijöiden kuuleminen

ja ensiapu-, palontorjunta- ja evakuointitehtäviin nimeäminen

Komission mielestä artiklan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijät tai heidän

edustajansa, joilla on erityisiä työturvallisuuteen ja –terveyteen liittyviä tehtäviä voi-

vat osallistua ja tulla kuulluksi käsiteltäessä tiettyjä erityisesti yksilöityjä kysymyksiä.

Tätä koskevaa säännöstä, samoin kuin po. tehtäviin nimeämistä, ei komission mielestä

ole saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöämme.

Suomen hallitus totesi, että Suomen lainsäädäntö ei sisällä direktiivin kohtaa vastaa-

vaa yksityiskohtaa siltä osin kuin kysymys on tietojen antamisesta ulkopuolisten

työntekijöiden työnantajille ensiapu-, palontorjunta- ja evakuointitoimenpiteistä vas-
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taavista henkilöistä. Tämä kohta liittyy seuraavana esille tulevaan 11 artiklan 2 koh-

taan. Asia luvattiin selvittää säädösvalmistelun yhteydessä.

Työntekijöiden kuulemisesta vastauksessa tuotiin esiin, että työterveyshuoltolain 4 §:n

mukaan työnantajan on käsiteltävä laissa (2 ja 3 §) tarkoitetun toiminnan aloittaminen,

muuttaminen tai sen järjestämiseen vaikuttava muu olennainen asia työsuojelutoimi-

kunnassa, tai ellei sitä ole,  työsuojeluvaltuutetun kanssa. Suomi viittasi myös työsuo-

jelun valvonta-asetuksessa  säädettyihin työsuojeluvaltuutetun (23 §) ja työsuojelu-

toimikunnan (29 §) tehtäviin. Asiaa koskee myös laki yhteistoiminnasta yrityksissä

(725/1978) ja valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988). Hallitus katsoi, että artiklan

2 kohdan b alakohdan vaatimukset tulevat täytetyiksi näiden säännösten kautta. Sen

sijaan  ko. henkilöiden nimeämisestä on säännökset sisäasiainministeriön määräyksis-

sä. Nämä eivät sisällä menettelytapoja siitä, miten työntekijöitä on kuultava henkilöitä

nimettäessä. Tämän asian johdosta luvattiin ryhtyä säädösvalmisteluun.

Artiklan 2 kohdan c alakohdan osalta todettiin, että yhteistoiminnasta työnantajan ja

työnantajien edustajien kesken on säädelty työturvallisuuslain 9 §:n 3 momentissa,

työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen työsuojeluvaltuutetun tehtäviä koskevan

23 §:n 1 ja 4 kohdissa sekä työsuojelutoimikunnan tehtäviä koskevan 29 §:n 2 ja 4

kohdissa. Artiklan 2 kohdan c alakohdassa on viitattu myös artiklan 10 mukaisiin tie-

toihin ja niiden käsittelyyn yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Tältä osin Suomen hallitus totesi, että työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoi-

mintaa koskevat säädökset ovat laissa työsuojelun valvonnasta (8-14 §), asetuksessa

työsuojelun valvonnasta (16-32 §), työturvallisuuslain 9 §:n 5 momentissa, 34 §.n 3

momentissa sekä 35 §:ssä, sekä laissa yhteistoiminnasta yrityksissä ja laissa yhteis-

toiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa. Lisäksi yhteistoiminnasta on tehty sopi-

muksia työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesken ja kuntasektorilla sekä lisäksi yri-

tyskohtaisesti siten kuin työsuojelun valvonnasta annetun lain 8 §:ssä säädetään. Sa-

notuilla perusteilla Suomi katsoi, että lainsäädäntö vastaa direktiivin 11 artiklan 2

kohdan c alakohtaa.

10. Direktiivin 12 artiklan 1 kohta; työntekijöiden riittävä kouluttaminen

Komission mielestä ko. artiklan mukainen velvollisuus kouluttamiseen on riittämät-

tömästi voimaansaatettu kansallisessa lainsäädännössä. Esitetyt säädökset eivät kata
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kaikkia niitä tilanteita, joissa koulutusta pitäisi antaa, eikä niissä oteta tarpeeksi huo-

mioon velvollisuutta mukauttaa kouluttaminen sellaiseksi, että siinä otetaan huomioon

uudet tai muuttuneet vaaratekijät, ja että koulutus on uusittava säännöllisesti.

Vastauksessa viitattiin työturvallisuuslain 34 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan työnte-

kijälle on annettava työn laadun ja työolosuhteiden edellyttämää opetusta ja ohjausta.

34 §:n 2 momentti edellyttää riittävää perehdyttämistä työpaikan olosuhteisiin ja työn

oikeaan suorittamiseen, uusien koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja niiden turvalli-

suusmääräyksiin sekä työpaikan menettelytapoihin ja varomääräyksiin. Lain 34 § tar-

koittaa sanamuotonsa mukaan opetusta ja ohjausta, jonka tarkoituksena on tapaturman

ja sairastumisen vaaran välttäminen; tämä koskee myös tilanteita, joissa työntekijä

siirretään toiseen työhön tai hän vaihtaa työtä. Koulutus koskee myös direktiivin vaa-

timusta, jonka mukaan koulutus on mukautettava uusien ja muuttuneiden vaaratekijöi-

den mukaisesti ja se on tarvittaessa uusittava säännöllisesti. Lainkohdan soveltami-

sesta annettiin useita esimerkkejä oikeuskäytännössä95. Suomen hallituksen mielestä

nämä ratkaisut osoittavat, että lain 34 §:n vakiintuneeseen tulkintaan kuuluu työnan-

tajan velvollisuus antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta siirrettäessä hänet toiseen

työhön tai vaihdettaessa työtä tai otettaessa käyttöön uutta teknologiaa. Näin ollen

Suomi katsoi, että lainsäädäntö ja sen tulkinta täyttävät direktiivin vaatimukset. Asia

luvattiin kuitenkin selvittää tarkemmin säädösvalmistelun yhteydessä.

11. Direktiivin 12 artiklan 3 ja 4 kohta; asianmukainen koulutus ja koulutuksen

kustannukset

Komissio toteaa, että sille toimitetuista työmarkkinajärjestöjen työsuojelu- ja koulu-

tussopimuksista ei selviä riittävästi kattaako ne kaikki työntekijät ja vastaavatko ne

artiklan tavoitteita. Samalla se painottaa, että kuuluminen tai kuulumattomuus järjes-

töihin ei saa vaikuttaa tämän oikeuden toteutumiseen eikä se saa olla riippuvainen so-

pimuksellisista järjestelyistä huolimatta sen yleissitovasta luonteesta. Lisäksi komissio

huomauttaa, että sopimuksia voidaan muuttaa ja mitätöidä niiden osapuolten toimesta

milloin tahansa. Komissio totesi, että se ei ole löytänyt Suomen lainsäädännöstä eikä

toimitetuista sopimuksista säännöstä, joka takaisi, että työturvallisuuteen ja –tervey-

                                                          
95 KKO 1986 II 116, KKO 1985 II 123, Kouvolan hovioikeuden tuomio 18.9.1997, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio
7.11.1995
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teen liittyvä koulutus on työntekijöille ilmaista. Samalla se painotti, että oikeus on

myönnetty kaikille työntekijöille riippumatta heidän kuulumisestaan etujärjestöihin.

Vastauksessa selvitettiin Suomen järjestelmää, jossa direktiivissä tarkoitettuja työnte-

kijöiden edustajia ovat työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan jäsenet sekä

työsuojelua koskevien sopimusten perusteella valitut työsuojeluasiamiehet. Teollisuu-

den ja Työnantajien Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

(SAK) ovat allekirjoittaneet 4.6.1997 Yleissopimuksen, joka sitoo kaikkia niitä kes-

kusliittoihin kuuluvia jäsenliittoja, jotka eivät ole jääneet sen ulkopuolelle. Siltä osin

kuin työnantaja tai työntekijät eivät kuulu sopimusjärjestelyjen piiriin, on työsuojelu-

valtuutetun perusoikeudet turvattu työsuojelun valvontalain 11 §:n 2 ja 3 momenteis-

sa. Työnantajan on niiden mukaan vapautettava työsuojeluvaltuutettu työstä kohtuulli-

seksi ajaksi valtuutetun tehtävien hoitamista varten sekä korvattava näiden tehtävien

hoitamisesta aiheutunut ansion menetys ja korvattava työajan ulkopuolella suoritetut

tehtävät. Järjestely ei siten ole pelkästään sopimuksenvarainen, eikä riippuvainen

kuulumisesta järjestöihin kummankaan osapuolen kohdalta. Työmarkkinaosapuolet

ovat sopimusoikeuttaan käyttäen sopineet tarkemmin koulutuksen järjestämisestä ja

korvausperusteista, jolloin näillä sopimuksilla turvataan niiden piiriin kuuluville pa-

remmat edut kuin lainsäädännöllä. Edellä mainitut keskusjärjestöjen tai ala- tai yritys-

kohtaiset sopimukset eivät aseta sitovia velvoitteita kaikille työnantajille. Tästä syystä

Suomessa ryhdytään säädösvalmisteluun, jossa pyritään kattamaan sitovin määräyksin

direktiivin 12 artiklan 3 ja 4 kohtien vaatimukset siltä osin, kun ne eivät kuulu työ-

markkinaosapuolten sopimusjärjestelyjen piiriin.

12. Direktiivin 13 artiklan 2 a kohta; työntekijöiden velvollisuus käyttää oikein ko-

neita, laitteita, työkaluja, vaarallisia aineita, kuljetusvälineitä ja muita tuotanto-

välineitä

Komission kanta on se, että työntekijöiden on oikeusvarmuuden ja yksilöiden suojelun

periaatteiden mukaisesti ymmärrettävä selkeästi, tarkasti ja täsmällisesti mitkä heidän

velvollisuutensa ovat. Komissio ei pitänyt toimitettuja säännöksiä sellaisina, että ne

asettaisivat velvollisuuksia nimenomaisesti työntekijöille ja osoittaisivat työntekijät

säännösten kohteeksi. Tästä syystä komissio oli epävarma siitä, että täyttävätkö työ-
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turvallisuuslain säännökset sen vaatimuksen, että työntekijöiden tulee voida ymmärtää

selkeästi, tarkasti ja täsmällisesti mitkä heidän velvollisuutensa ovat.

Komissio oli epäillyt työturvallisuuslain 30 ja 33 §:n osalta, että passiivissa oleva sa-

namuoto antaa sen vaikutelman, että ne voidaan osoittaa työnantajille, eikä nimen-

omaisesti työntekijöille. Suomen hallitus totesi, että säännökset kohdistuvat niihin

henkilöihin, jotka käyttävät kyseisiä laitteita. Useimmiten he ovat työntekijöitä, jotka

suorittavat työtään koneita tai muita työvälineitä käyttäen. Kun nämä säännökset lue-

taan yhdessä työturvallisuuslain 9 §:n 4 momentissa olevan työntekijöiden yleisiä vel-

vollisuuksia koskevan säännöksen kanssa, ei voi olla epäselvyyttä siitä, etteivätkö ni-

menomaan työntekijät olisi säännösten kohteena.

Passiivissa oleva sanamuoto mahdollistaa myös laajemman tulkinnan: muukin henkilö

kuin työntekijä on velvollinen noudattamaan kyseisiä säännöksiä käyttäessään koneita

ja laitteita. Tällainen käyttäjä voi olla ulkopuolinen itsenäinen työnsuorittaja, joka ei

ole työsuhteessa työnantajaan. Työturvallisuuslain 43  a §:n 3 momentti koskee itse-

näisen työnsuorittajan velvollisuuksia yhteisellä rakennustyömaalla. Myös tällaiset

työn suorittajat  ovat työntekijöiden lisäksi lain 30 ja 33 §:n säännösten vaikutuspiiris-

sä. Suomalaiset säännökset ovat soveltamisalaltaan laajempia ja kattavampia kuin di-

rektiivin kyseinen kohta edellyttäisi. Suomen hallitus katsoi, että 13 artiklan 2 kohdan

a alakohta on asianmukaisesti voimassa ja muunlainen muotoilu olisi omiaan kaven-

tamaan säännöksen soveltamisalaa.

6.3. Virallisen huomautuksen johdosta tehdyt toimenpiteet

Työturvallisuuslakia, työterveyshuoltolakia ja rikoslakia muutettiin myös jo alkuvuo-

desta 1999, mutta tämä ei liittynyt komission valvontamenettelyyn tai yhteisöoikeu-

teen mitenkään. Säännöksissä lisättiin työturvallisuuslakiin selvennykset työturvalli-

suusrikkomuksesta, työterveyshuoltolakiin lisättiin työterveyshuoltopalvelujen lai-

minlyönnistä sakkorangaistukseen tuomitseminen ja rikoslakiin lisättiin selvennys

työturvallisuusrikoksesta. Näillä muutoksilla pyrittiin helpottamaan vähäisten työtur-

vallisuusrikkomusten käsittelyä ja vähentämään tarpeettomia oikeudenkäyntejä.96

                                                          
96 HE 224/1998 vp
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Samoin tehtiin työsuojelun valvontalakiin muutos koskien yksityisten työvoimapal-

velujen ilmoittamisvelvollisuudesta työsuojeluviranomaisille. Tämäkään muutos ei

liittynyt yhteisöoikeuteen.97

Sosiaali- ja terveysministeriö määräsi 2.6.1998 työturvallisuusmääräyksiä valmistele-

vasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen (1013/1990) 3 §:n 2

momentin nojalla neuvottelukunnan valmistelemaan ne säädökset, joita Euroopan

komission 11.2.1998  antama virallinen huomautus ja Suomen hallituksen siihen an-

tama vastaus edellyttivät. Toimeksiannossa edellytettiin myös, että työturvallisuuslain

muutosehdotukset laaditaan hallituksen esityksen muotoon. Työstä luvattiin informoi-

da komissiota.

Ulkoasiainministeriön kirjeessä98 komissiolle ilmoitettiin, että valmistelutyö oli eden-

nyt siihen vaiheeseen, että hallituksen esitys pyritään antamaan maaliskuussa 1999 pi-

dettävien eduskuntavaalien jälkeen kokoontuvalle eduskunnalle mahdollisimman pian.

Samalla informoitiin niistä virallisen huomautuksen kohdista, jotka oli saatu selvite-

tyksi jo säädösvalmistelun yhteydessä:

1. Direktiivin 7 artikla 4 kohta; ulkopuolisille tiedottaminen

Artikla koskee työnantajan työssä esiintyviltä vaaroilta suojelemiseen ja niiden en-

naltaehkäisyyn käyttämiä ulkopuolisia palveluja ja tiedottamista tällaisia palveluja

suorittaville. Suomi oli katsonut vastauksessaan, että artikla oli asianmukaisesti täy-

täntöönpantu työterveyshuoltoa koskevassa lainsäädännössä sekä valtioneuvoston

päätöksessä velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista (210/1987).

Koska periaatteessa oli mahdollista, että muitakin ulkopuolisia palveluita kuin työter-

veyshuoltopalveluita käytetään, Suomi oli luvannut selvittää vielä säädösten täyden-

tämistarpeita. Mutta selvitystyön jälkeenkin oltiin sitä mieltä, että Suomen työterveys-

huoltojärjestelmän tehtävien laaja-alaisuuden ja kattavuuden vuoksi direktiivin asian-

omaisen kohdan tavoite ja taso on Suomessa saavutettu nykyisin voimassa olevilla

säännöksillä.

                                                          
97 HE 267/1998 vp
98 Ulkoasiainministeriön kirje HELD586-4, 16.2.1999
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2. Direktiivin 13 artiklan 2 kohdan a) alakohta; työntekijöiden velvollisuus käyttää

oikein tuotantovälineitä

Komissio oli virallisessa huomautuksessaan epäillyt, että passiivissa oleva sanamuoto

antaisi sen vaikutelman, että velvollisuudet kohdistuisivat työnantajaan eikä nimen-

omaisesti työntekijöihin. Suomi oli vastauksessaan tähdentänyt, että suomalaiset

työntekijöiden velvollisuuksia koskevat säännökset eivät ainoastaan täytä direktiivin

vaatimuksia, vaan ovat jopa laajempia ja kattavampia kuin direktiivin kohta edellyttäi-

si. Lisäksi Suomi on vielä täydentänyt työntekijöiden velvollisuutta käyttää työväli-

neitä ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti uudessa koneiden ja muiden työvälineiden

hankintaa, turvallista käyttöä ja tarkastusta koskevan valtioneuvoston päätöksen

(856/1998) 6 §:n 1 momentissa. Siinä todetaan, että työvälineiden käytössä on nouda-

tettava annettuja ohjeita sekä asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta. Tällä

päätöksellä pantiin täytäntöön neuvoston direktiivi työntekijöiden työssään käyttä-

mille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaati-

muksista annetun direktiivin muuttamisesta (95/63/EY). Valtioneuvoston päätös tuli

voimaan 1.12.1998 ja siitä oli notifioitu komissiolle.

Joulukuussa 1999 ulkoasiainministeriö saattoi informoida komissiota tehdyistä sää-

dösmuutoksista99. Eduskunta oli hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 33/1999 vp.)

laeiksi työturvallisuuslain (1001/1999) ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta

työsuojeluasioissa annetun lain (1002/1999) muuttamisesta. Lait tulivat voimaan

1.1.2000. Lisäksi työturvallisuuslain muutokseen liittyen muutettiin asetusta työtur-

vallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoi-

tettuun työhön (1048/1999). Komission antaman virallisen huomautuksen johdosta la-

keihin tehtiin seuraavat muutokset:

1. Työturvallisuuslain muutokset100

Koska lain vakiintunutta tulkintaa ei pidetty riittävänä, oli täytäntöönpanon tapahdut-

tava yksityiskohtaisin oikeussäännöksin. Työturvallisuuslakiin tehdyt muutokset täh-

täsivät työpaikan vaarojen ennalta ehkäisemiseen puitedirektiivin asettamien yleisten

periaatteiden mukaan. Siihen sisältyi myös puitedirektiiviin pohjautuvia työpaikan

                                                          
99 Ulkoasiainministeriön kirje HELD1223-184, 1.12.1999
100 Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1001/1999)
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olojen sääntelyn täsmennyksiä sekä työolosuhteiden parantamisen tavoite. Se perustuu

puitedirektiivin lisäksi myös Euroopan yhteisön perustamissopimukseen (RS 137).

Puitedirektiivin 6 artiklaan perustuvat ennaltaehkäisevät ja työsuojelullisesti keskeiset

periaatteet eivät tähän mennessä olleet kaikilta osin tulleet Suomen lainsäädännössä

esille riittävästi. Ne sisältyvät kuitenkin jo esimerkiksi valtakunnalliseen työympäris-

töohjelmaan vuonna 1984. Nämä periaatteet koskevat mm. vaarojen torjumista enna-

kolta, vaarallisten olosuhteiden korvaamista vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla,

tekniikan kehitykseen sopeutumista ja yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimien ensisi-

jaisuutta sekä yksipuolisesti kuormittavan työn terveyshaittojen vähentämistä. Laista

ei myöskään ilmennyt työympäristön parantamisen yleistä tavoitetta, mikä on perus-

tamissopimuksen ja puitedirektiivin keskeinen lähtökohta.101

Lain 9 b § koskee työn ja työvälineiden mitoitusta ja sijoittamista työntekijöiden ruu-

miillisten ja henkisten edellytysten mukaisesti. Pykälään lisättiin direktiivin mukai-

sesti vaatimus siitä, että on erityisesti kiinnitettävä huomiota yhtäjaksoisesti ja yksi-

puolisesti kuormittavan työn lieventämiseen ja sen aiheuttamien terveyshaittojen vä-

hentämiseen.

Lakiin otettiin uusi 9 c §, jonka tarkoitus on tuoda esiin työnantajan perusvelvoitteita,

jotka sisältyvät puitedirektiivin 6 artiklaan: vaarojen torjuminen ennakolta, yleisesti

vaikuttavien työsuojelutoimenpiteiden ensisijaisuus yksilöllisiin verrattuna, vaaralli-

sen korvaaminen vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella sekä tekniikan kehityksen

huomioon ottaminen. Periaatteet eivät sinällään ole uusia, vaan niiden on katsottu si-

sältyvän jo nykyisinkin vallitsevaan työsuojelukäytäntöön, mutta nyt ne tulivat kirja-

tuksi lakitekstiin. Vanha 9 c § siirtyi sellaisenaan 9 d §:ksi.

Lain 17 §:n 1 momenttiin tehtiin 9 c §:n periaatteiden mukainen viittaus vaarallisten

ja myrkyllisten aineiden korvaamisesta vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla ai-

neilla ensisijaisesti.

Direktiivin 8 artiklan 2 kohta edellyttää, että työnantajan on erityisesti nimettävä en-

siapu-, palontorjunta- ja evakuointitoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi tarkoitetut

                                                          
101 HE 33/1999 vp
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työntekijät. Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan työnantajan on kä-

siteltävä henkilöiden nimeämistä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. Hen-

kilöiden nimeämistä ei ensiapua lukuun ottamatta sisälly työturvallisuuslainsäädän-

töön. Mainittujen henkilöiden nimeäminen liittyy yleiseen palo- ja pelastustoimen ja

väestönsuojelun järjestämiseen.

Sisäasiainministeriö on antanut määräyksiä yritysten ja laitosten palojärjestelyistä ja

talosuojelun järjestelyistä. Määräykset edellyttävät suojelusta vastaavien henkilöiden

nimeämistä. Ne eivät kuitenkaan edellytä käsittelyä työntekijöiden tai heidän edustaji-

ensa kanssa. Direktiiviä vastaavat säännökset mainittujen henkilöiden nimeämisestä ja

nimeämisen käsittelystä 9 §:n 5 momentin mukaisesti lisättiin työturvallisuuslain uu-

teen 23 §:n 2 momenttiin ja ensiavun osalta 36 §:n 2 momenttiin.

Lain 34 §:n 3 momenttiin lisättiin puitedirektiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti

vaatimus, että työnantajan on varmistettava myös se, että ulkopuolinen työnantaja saa

tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toi-

menpiteistä ja näihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä.

2. Lakiin työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa tehdyt

muutokset102

Puitedirektiivin 12 artiklan 3 kohdan mukaan niiden työntekijöiden, jotka erityisesti

osallistuvat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojeluun, tulee saada asian-

mukainen koulutus. Saman artiklan 4 kohdan mukaan koulutuksen on tapahduttava

työaikana eikä se saa aiheuttaa työntekijöille kustannuksia. Direktiivin 11 artiklan 2

kohdan mukaan työnantajan ja työntekijöiden on oltava yhteistoiminnassa koulutuk-

sen suunnittelussa ja järjestämisessa. Suomen lainsäädännöstä oli tähän saakka puut-

tuneet edellä mainitut työsuojeluvaltuutetun koulutusta koskevat säännökset. Nämä

kaikki lisättiin lain 10 a §:ään. Suomessa tämä koskee käytännössä työsuojeluvaltuu-

tettua ja varavaltuutettua sekä työsuojelutoimikunnan jäsentä ja työsuojeluasiamiestä.

                                                          
102 Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta (1002/1999)
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Uudet säännökset muodostavat koulutuksen vähimmäistason, ne eivät vähennä työ-

markkinajärjestöjen oikeutta sopia koulutuksen tarkemmasta sisällöstä ja menettelyta-

voista eivätkä vaikuta nykyisiin sopimuksiin. Nämä velvoitteet kattavat kaikki lain

mukaan valitut työsuojeluvaltuutetut ja heidän estyneenä ollessaan tehtäviä hoitamaan

joutuvat varavaltuutetut. Lain velvoitteiden piiriin tulivat nyt myös työsuojelusopi-

musten ulkopuolella olevat työntekijät.

3. Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvalli-

suuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamises-

ta103

Asetukseen lisättiin 2 ja 3 §:iin maininta uudesta työturvallisuuslain 9 c §:stä. Samoin

muutettiin entinen 9 c § uudeksi 9 d §:ksi, joka koskee työsuojeluvaltuutetun oikeutta

pidättäytyä työstä.

6.4. Komission antama perusteltu lausunto

Vaikka Suomen hallitus lähetti erittäin yksityiskohtaisen vastauksen komission viralli-

seen huomautukseen ja oli toimittanut kaikki tehdyt lainsäädäntömuutokset tiedoksi

komissiolle, komissio antoi Suomelle EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mu-

kaisen perustellun lausunnon heinäkuussa 2001. Perustellussa lausunnossaan komissio

katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt tiettyjä toimenpiteitä työntekijöiden turvallisuuden

ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin

89/391/ETY mukaisista velvoitteistaan. Komissio pyysi Suomea ryhtymään perustel-

lun lausunnon edellyttämiin toimenpiteisiin kahden kuukauden kuluessa lausunnon

vastaanottamisesta. Asetetun määräajan kuluttua komissio voi jatkaa valvontamenet-

telyä viemällä asian EY:n tuomioistuimeen.104

Perustellussa lausunnossaan105 yhteisöjen komissio katsoi, että Suomen tasavalta on

jättänyt täyttämättä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 ja 249 artiklan sekä

                                                          
103 Asetus työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön
annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
104 Komission perusteltu lausunto SG(2001) D/290457; 18.7.2001, asia no 1997/2173
105 C(2001)1546, asia no 1997/2173
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direktiivin 89/391/ETY mukaiset velvoitteensa. Komissio muistutti vielä, että direktii-

vi on yksi niistä säädöksistä, joihin viitataan 1992 tehdyn ETA-sopimuksen liitteessä

XVIII olevissa 1-16 kohdissa. ETA-sopimus tuli voimaan 1.1.1994, mihin päivään

mennessä direktiivi oli saatettava osaksi Suomen lainsäädäntöä. Komissio kehotti näin

ollen Suomen tasavaltaa perustamissopimuksen 226 artiklan toisen kohdan nojalla to-

teuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän perustellun lausunnon noudattamiseksi kah-

den kuukauden kuluessa lausunnon vastaanottamisesta.

Perustellussa lausunnossaan komissio kiinnitti huomiota vielä direktiivin kahteen

kohtaan, joita sen mukaan Suomessa ei oltu pantu täytäntöön:

1. Direktiivin 5 artiklan 1 kohta

Direktiivin ko. kohdan mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöi-

den turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Suomen vi-

ranomaisten mukaan säännös on otettu Suomen lainsäädäntöön työturvallisuuslain 9

§:n 1 momentissa, jonka mukaan työnantajan on tarkoin otettava huomioon kaikki,

mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään ja ikääntymiseen, sukupuoleen,

ammattitaitoon sekä hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tarpeellista

työntekijän suojelemiseksi joutumasta työssä alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn

johdosta haittaa terveydelleen.

Komissio oli kuitenkin takertunut lain sanamuotoon ”kohtuudella on tarpeellista”. Il-

maisua oli selitetty sille jo käydyissä neuvotteluissa 1996 sekä virallisen huomautuk-

sen johdosta laajalla kirjelmällä 1998. Suomi oli selostanut lainkohdan käyttöä yleis-

säännöksenä ja joustavissa normeissa, tekniikan kehityksen huomioon ottamisessa ja

sen tarkoitusta parantaa työntekijöiden suojelua. Oli myös kiistetty jyrkästi, että il-

maisulla olisi tarkoitus tuoda työnantajan vastuuseen subjektiivisia piirteitä. Lisäar-

gumentteina oli esitetty useita tuomioistuinten tulkintakäytäntöjä ja viitattu Suomen

kattavaan tapaturmavakuutusjärjestelmään. Lisäksi oli selvitetty, että työnantajan

vastuu työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta voidaan perustaa rikos- ja yksi-

tyisoikeuteen.

Komissio katsoi kuitenkin Suomen viranomaisten selvityksen jälkeenkin, että ilmaisua

”kohtuudella on tarpeellista” voitaisiin tulkita niin, että työnantajan vastuu tulkittaisiin
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subjektiivisesti. Sen mukaan sanamuodon joustavuus antaa tilaa tulkinnalle kumpaan-

kin suuntaan. Voidaan yhtäältä todeta, että työnantajan on tietyssä yksittäistapaukses-

sa kohtuudella tarpeellista parantaa turvallisuutta lisätoimin ja että tämän laiminlyönti

merkitsee sitä, että hän on vastuussa vahingosta. Toisaalta voidaan todeta, että työn-

antaja on jo tehnyt kaiken kohtuudella tarpeelliseksi katsottavan eikä sen vuoksi ole

vastuussa mahdollisesta tapaturmasta. Komission mukaan Suomi olisi voinut viitata

direktiivin 5 artiklan 4 kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltio voi rajoittaa työnantajan

vastuuta ennalta arvaamattomista ja epätavallisista olosuhteista, mutta tällaista ilmoi-

tusta komissiolle ei ole toimitettu. Tosin aikaisemmin oli tuotu esiin rikosprosesseja,

joissa ei oltu langetettu rangaistusta työnantajalle poikkeuksellisten ja ennalta arvaa-

mattomien tapahtumien johdosta. Pakollinen tapaturmavakuutus oli korvannut nämä

vahingot.

Komissio huomautti vielä kahdesta tapauksesta, jotka suomalainen ammattiliitto oli

asiaan liittyvässä kirjeessään tuonut esiin. Niissä osoitettiin subjektiivisia kriteerejä

sovelletun Porvoon käräjäoikeuden asioissa 43/98 ja 64/98. Näiden tapausten perus-

teella komissio oli sitä mieltä, että Suomen tuomioistuinten oikeuskäytäntö eroaa toi-

sistaan eikä kyseisen lainsäädännön tulkitseminen ole täysin selvää.

Edellä esitetyn perusteella komissio ei pitänyt Suomen hallituksen vastausta tyydyttä-

vänä, vaan sen pitäisi osoittaa, että suomalaiset tuomioistuimet soveltavat työsuojelu-

lakien asiaan liittyviä säännöksiä tiukasti ja direktiivistä johtuvien velvoitteiden mu-

kaisesti. Komissio viittasi myös yhteisöjen tuomioistuimen johdonmukaiseen kantaan,

että kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamisalaa olisi ar-

vioitava kansallisten tuomioistuinten niistä tekemän tulkinnan valossa. Perusteluna

käytettiin erityisesti kahta tapausta: komissio vastaan Yhdistynyt kuningaskunta, asiat

C-300/95 ja C-382/92, jotka molemmat koskivat direktiivin laiminlyöntiä täytäntöön-

panossa. Lopputuloksena oli lausuma: ” Suomi ei ole säätänyt, että työnantajalla on

velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön

liittyvissä tilanteissa vaan jättänyt Suomen lainsäädännön avoimeksi tulkinnalle, jon-

ka mukaan työnantajan vastuuta voidaan pitää subjektiivisena”.

2. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 3 kohdan a alakohta

Puitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan työnantajan on pidettävä hallussaan arvi-
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ointia turvallisuus- ja terveysvaaroista työssä ja 10 artiklan 3 kohdan mukaan työnte-

kijät tai heidän edustajansa, joilla on eritystehtäviä työntekijöiden turvallisuuden ja

terveyden suojelemisessa, saavat nämä arvioinnit vaaroista. Komissio piti em. kohtia

direktiivin pääsäännöksinä, jotka molemmat olisi saatettava osaksi kansallista lainsää-

däntöä sitovin määräyksin, koska niissä asetetaan velvoitteita kaikille, jotka kuuluvat

direktiivissä annetun työnantajan määritelmän piiriin.

Suomen lainsäädännössä ei säädetä, että työnantajalla on oltava hallussaan riskinarvi-

ointiasiakirja. Mutta käytännössä työterveyshenkilöstön tekemä työpaikkaselvitys, jota

voidaan pitää po. riskinarviointiasiakirjana, on työnantajan käytettävissä. Komissiolla

ei ollutkaan mitään huomauttamista itse asiakirjaa vastaan, mutta sen mielestä työn-

antaja on sitovasti velvoitettava pitämään sitä hallussaan. Ainoastaan näin se on myös

työntekijöiden käytettävissä.

Suomi oli selvittänyt tarkasti työterveyshenkilöstön ennalta ehkäisevää roolia, joka

sen mukaan on kiinteä osa työnantajan toimenpiteitä. Asiakirjat laaditaan työnantajaa

ja työntekijöitä varten, ei työterveyshuoltoa itseään varten. Työterveyshuoltolain 6 §:n

mukaan työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada

työterveyshuollolta sellaisia tietoja, jotka ovat merkittäviä työntekijöiden terveyden ja

työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta.

Komissio oli kuitenkin sitä mieltä, että jos työnantajaa ei sitovasti velvoiteta pitämään

riskinarviointiasiakirjaa hallussaan (ei siis vain saatavilla), direktiiviä ei ole asianmu-

kaisesti pantu täytäntöön. Vain silloin kun asiakirja on työnantajan hallussa, se on

myös työntekijöiden saatavilla. Ongelmalliseksi komission mielestä asian tekee se,

että Suomen viranomaisten kuvaama tilanne vaarantaa työntekijöiden tai heidän

edustajiensa oikeuden saada käytännössä käyttöönsä tiedot riskinarvioinnista tai tekee

sen ainakin kohtuuttoman hankalaksi. Esimerkkinä komissio mainitsi uuden työnteki-

jän, jolle saattaa olla sangen rohkea askel mennä pyytämään heti aluksi riskinarvioin-

tiasiakirjaa; varsinkin, jos työnantaja joutuisi sen ensin jostain hankkimaan. Komissi-

on näkemyksen mukaan tällainen tilanne ei vastaa direktiivin sisältöä. Tämän vuoksi

se antoi lausuman: ”Suomi ei ole säätänyt työnantajaa sitovasta velvollisuudesta pitää

hallussaan riskinarviointiasiakirjaa, mikä vaarantaa työntekijöiden ja heidän edusta-

jiensa oikeuden saada käytännössä käyttöönsä tiedot riskinarvioinnista”.
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6.5. Suomen vastaus perusteltuun lausuntoon

Ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto (EY-tuomioistuin ja valvontayksikkö)

valmisteli Suomen kannan perustellun lausunnon vastaukseksi ministerivaliokunnalle.

Komissio oli nostanut esille enää kaksi kysymystä, joiden osalta se katsoi Suomen

lainsäädännön olevan puutteellinen. Suomi oli virallisen huomautuksen antamisen ja

siihen vastaamisen jälkeen muuttanut lainsäädäntöään ja lähettänyt siitä komissiolle

selvityksen. Lainsäädännön muutokset samoin kuin kaikki muutkin komissiolle lähe-

tetyt selvitykset oli käsitelty kolmikantaisesti työmarkkinoiden keskusjärjestöjen

kanssa. Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asettama laajapohjainen toimikunta

selvittää työturvallisuuslain uudistamistarvetta. Toimikunnan tehtävänä on erityisesti

arvioida Euroopan yhteisöjen oikeusnormien ja suomalaisen lainsäädännön yhteenso-

pivuutta. Toimikunnassa käsiteltävät asiat koskevat osittain samoja perustellussa lau-

sunnossa esille nostettuja kysymyksiä. Toimikunnan työ päättyy 30.11.2001, jonka

jälkeen on tarkoitus ryhtyä niihin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, joihin toimikun-

nan esitys antaa aihetta.106

Asian valmisteluun osallistuivat sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja

ulkoministeriön edustajat. Asia käsiteltiin EU-asioiden komiteassa ja oikeudelliset ky-

symykset –jaostossa. EU-ministerivaliokunnalle tehtiin esitys Suomen vastaukseksi.

Suomi vastasi 26.9.2001 komission esittämiin väitteisiin:

1. Direktiivin 5 artiklan 1 kohta

Komissio oli katsonut, että työturvallisuuslain 9 §:n ilmaisua, jonka mukaan työnan-

tajan on tarkoin otettava huomioon kaikki, mikä kohtuudella on tarpeellista työnteki-

jän suojelemiseksi, voitaisiin tulkita niin, että työnantajan vastuuta pidettäisiin sub-

jektiivisena. Suomi oli tämän kiistänyt kaikissa vaiheissa, mutta komission mielestä

väljä sanamuoto mahdollistaisi sen, että työnantaja ei olisi vastuussa tapaturmasta sil-

loin kun hänen katsotaan tehneen kaiken kohtuudella vaadittavan.

Komissio oli viitannut kahteen Porvoon käräjäoikeuden käsittelemään asiaan, joissa

oli sovellettu subjektiivisia kriteereitä. Nämä ratkaisut olivat kuitenkin virallisen

                                                          
106 Ulkoasiainministeriön muistio 7.9.2001 EU-ministerivaliokunnalle
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syyttäjän tekemiä yksittäisiä syyttämättäjättämispäätöksiä, eivätkä tuomioistuinratkai-

suja. Suomen hallituksen mukaan näillä ratkaisuilla ei ole sen laajempaa merkitystä,

eikä tiedossa ole yhtään sellaista ratkaisua, jossa lakia olisi tulkittu komission epäile-

mällä tavalla. Päinvastoin Suomi oli viralliseen huomautukseen antamassaan vastauk-

sessa viitannut useisiin korkeimman oikeuden ratkaisuihin, joissa on vahvistettu työn-

antajan laaja vastuu. Ja koska korkeimman oikeuden tehtävänä on antaa ennakkorat-

kaisuja, ovat alemmat oikeusasteet velvollisia huomioimaan ne ratkaisutoiminnassaan.

Suomen vastauksessa painotettiin vielä, että työturvallisuuslain 9 §:ssä käytetyllä il-

maisulla ei ole tarkoitus tuoda työnantajan vastuuseen subjektiivisia piirteitä, vaan se

edellyttää, että työnantaja ottaa huomioon kaiken, mikä on kohtuudella tarpeellista

työntekijän suojelemiseksi. Näin ollen Suomen voimassa oleva työturvallisuuslaki on

sopusoinnussa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan kanssa.

Suomen vastauksessa viitattiin vielä työturvallisuuslain uudistamista käsittelevään

toimikuntaan ja sen tehtäviin tutkia lain uudistamistarpeet ottaen huomioon mm. yh-

teisön oikeuden vaatimukset. Tämän vuoksi on mahdollista, että Suomen työturvalli-

suuslainsäädäntöä tullaan lähitulevaisuudessa muuttamaan.

2. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a) alakohta ja 10 artiklan 3 kohdan a) alakohta

Komissio oli katsonut, ettei Suomi ollut säätänyt työnantajaa sitovasta velvollisuu-

desta pitää hallussaan riskinarviointiasiakirjaa. Tämä vaarantaa työntekijöiden ja hei-

dän edustajiensa oikeuden saada käytännössä käyttöönsä tiedot riskinarvioinnista.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työpaikkaselvitystä pitää hallussaan työter-

veyshuoltoyksikkö, josta se on työnantajan saatavissa. Komission mukaan tämä käy-

tännössä hankaloittaa riskinarviointiasiakirjan saamista.

Suomi totesi, että tarkoituksena on muuttaa työterveyshuoltolakia siten, että laissa

säädettäisiin nimenomaisesti, että työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työpaikkaselvi-

tyksen (riskinarviointiasiakirjan) tulee olla työnantajan hallussa ja nähtävänä työpai-

kalla. Tätä koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.
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6.6. Yhteenveto

Kuten edellä kerrotusta ilmenee komissio on varsin perusteellinen valvoessaan direk-

tiivien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Kaikista selvityksistä ja vastauksista huoli-

matta Suomi sai virallisen huomautuksen ja perustellun lausunnon puitedirektiivin

puutteellisesta täytäntöönpanosta kansalliseen lainsäädäntöön. Jollei Suomen vastaus

perusteltuun lausuntoon tyydytä komissiota, se voi nostaa kanteen EY:n tuomiois-

tuimessa, jossa erimielisyys lopullisesti ratkaistaan.

Yhteisöoikeuden tulkinnassa ei ehkä voida esitöille antaa kovinkaan suurta painoa,

mutta tässä kohdassa on syytä tehdä selkoa direktiivin valmisteluvaiheista. Ei ollut

yllätys, että komissio kiinnitti huomiota työturvallisuuslain 9 §:n ilmaisuun

”kohtuudella on tarpeellista”, koska ilmaisusta (reasonably practicable) oli käyty kä-

denvääntöä jo puitedirektiivin valmisteluvaiheessa. Kohtuuslauseke oli ollut komissi-

on ensimmäisessä direktiiviluonnoksessa parissakin kohdassa107. Erityisesti Englanti

oli puoltanut lausekkeen108 käyttöä. Ehdotuksen parlamenttikäsittelyssä nämä kuiten-

kin poistettiin109. Lausekkeen tilalle tuli riskienarviointisäännökseen työturvallisuuden

parantamisvelvoite ja johdantoon lisäys, että suojelu ei saa olla alisteinen yksinomaan

taloudellisille näkökohdille110. Viimeksi mainittua lauseketta voitaneen tulkita niin,

että integraation taloudellisten päämäärien lisäksi työolojen kehittämisellä sinänsä on

merkitystä integraation toteuttamisessa.

Työnantajan vastuuvapautta koskeva alkuperäinen lauseke poikkeuksellisissa olosuh-

teissa sattuneista tapauksista (force majeur) supistettiin komission kolmannessa eh-

dotuksessa nykyiseen muotoonsa111. Lopullisessa muodossa jäsenvaltio voi rajoittaa

työnantajan vastuuta epätavallisissa ja ennalta arvaamattomissa tapauksissa 5 artiklan

4 kohdan mukaan. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole velvoitettuja tähän.

Puitedirektiivin velvoitteet ovat 5 artiklan 1 kohdan mukaan ehdottomia: työnantaja

vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilan-

teissa. Kohtuusharkinta-lausekkeen puuttuminen puitedirektiivistä on siis varsinaisen
                                                          
107 komission ehdotus OJ C 141, 30.5.1988, s. 1
108 ns. SFAIRP –klausuuli, ”as far as is reasonable practicable”
109 OJ C 326, 19.12.1988, s. 79
110 komission ehdotus COM(88) 802 final – SYN 123
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päätöksentekoprosessin tulos – ei sattumaa. Mutta toki niissä tapauksissa, joissa asia

on jätetty ”kansallisen lainsäädännön tai käytännön” varaan, voidaan kohtuusharkinta

järjestää kansallisin säännöksin. Esimerkiksi puitedirektiivin 3 artiklan c kohdassa on

työntekijöiden edustajaa työturvallisuusasioissa koskeva määritelmä, jonka mukaan

edustaja voidaan valita tai nimetä kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti.

Näitä varaumia on myös tiedottamista, kuulemista ja osallistumista koskevissa kohdis-

sa. Edellä esitetty tarkoittaa siis sitä, että po. asiat on järjestettävä, mutta sen voi tehdä

kansallisesti päätettävällä tavalla.

Toinen kohta, johon komissio oli tyytymätön, oli riskinarviointiasiakirjan hallussapi-

to. Hallussapitoon on nyt tekeillä korjaus (HE 114/2001 vp), jota parhaillaan käsitel-

lään eduskunnassa. Tarkoitus on muuttaa työterveyshuoltolakia siten, että laissa sää-

dettäisiin nimenomaisesti, että työterveyshuoltolaissa tarkoitettu työpaikkaselvitys tu-

lee olla työnantajan hallussa ja nähtävänä työpaikalla. Tällöin asiakirja olisi aina

työntekijöiden ja heidän edustajiensa saatavilla. Asia lienee siis siltä osin kunnossa

yhteisöoikeuden toimeenpanon kannalta.

Yllättävää kuitenkin oli se, että komissio hyväksyi ns. riskinarviointiasiakirjaksi työ-

terveyshuollon tekemät työpaikkaselvitykset, jotka ovat työterveyshuollon maksullista

palvelutoimintaa työnantajalle. Työterveyshuoltolain 2 §:n 1 momentin mukaan työ-

terveyshuoltoon kuuluu ”työstä ja työpaikan olosuhteista johtuvien työntekijän ter-

veyden vaarojen ja haittojen selvittäminen työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa,

työtä aloitettaessa ja tarvittaessa työn kestäessä työpaikkakäynnein tai muiden vastaa-

vien työterveyshuollon toimenpiteiden avulla”. Tarkemmin työpaikkaselvitysten si-

sällöstä säädetään valtioneuvoston päätöksellä (950/1994). Sen mukaan (3 § 3 mom.)

vaarat, haitat ja muut työterveyteen vaikuttavat tekijät tulee selvittää. Selvitykset on

tehtävä siten, että voidaan arvioida mm. mitkä toimenpiteet ovat tarpeen työympäris-

tön ja työntekijän toimintakyvyn parantamiseksi, mitä menetelmiä seurannassa käyte-

tään ja kuinka tietojen antaminen ja taltioiminen järjestetään. Täsmennyksiä on vielä

annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (1994/1348). Näiden säännösten

mukaan puitedirektiivin säännökset vaarojen ennalta arvioinneista täyttynevät ainakin

paperilla, eikä komissio tietysti muuta pysty valvomaankaan. Dokumentointi arvioin-

                                                                                                                                                                                                
111 komission ehdotus COM(()) 281 final – SYN 123



97

neista on jätetty kansallisen lainsäädännön varaan, tosin voidaan olettaa, että se on

tehtävä kirjallisesti.

Lähtökohtaisesti työterveyshuollon kattavuus on Suomessa melko hyvä, arviolta noin

80 %. Mutta käytännössä työpaikkaselvityksiä tekevät työterveyshuollon ammattilai-

set, terveyskeskukset tai muut terveyspalveluja tuottamaan oikeutetut henkilöt tai lai-

tokset, joiden asiantuntemus luonnollisesti on terveydenhuollollisesti painottunut. On

vaikea kuvitella, että heidän resurssinsa muiden velvoitteiden lisäksi tai asiantunte-

muksensakaan aina riittäisivät puitedirektiivin mukaiseen työpaikkojen riskinarvioin-

tivelvoitteen täyttämiseen. Lisäksi selvitysten teettäminen saattaa käytännössä joskus

jäädä työnantajan tahdon ja harkinnan varaan. Tapaturmanvaarojen selvittäminen jää

pikemminkin työturvallisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaisen työpaikan jatkuvan tark-

kailun ja arvioinnin varaan. Sitä ei laissa kuitenkaan edellytetä tehtävän kirjallisesti.

Toisaalta taas työpaikoilta edellytetään lakisääteistä työsuojelun toimintaohjelmaa, jo-

ka jo informaatiosyistä on tarpeen tehdä ”kirjallisessa tai muutoin todennettavassa

muodossa”112.

Työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain säännökset yhdessä vastaavat puitedirek-

tiivin vaarojenarviointia koskevien velvoitteiden monia tavoitteita. Työterveyshuolto-

lain mukaiset työpaikkaselvitykset on tarkoitettu täyttämään etenkin ennakoivan ris-

kinanalyysin vaatimukset työympäristöä suunniteltaessa. Kuitenkin arvostelua joiden-

kin mielestä on herättänyt se, että selvityksen teettäminen saattaa jäädä pitkälti työn-

antajan harkinnan varaan113. Työnantajan velvollisuutena työturvallisuuslain mukaan

on työympäristön jatkuva tarkkailu ja arviointi. Se edellyttää asianmukaisten johto-

päätösten tekoa vaarojen tai tapaturmien toistumisen estämiseksi. Lain yleistä työym-

päristön tarkkailu- ja arviointivelvoitetta on mahdollista tulkita EY-oikeuden mukai-

sesti siten, että tarkkailuun kuuluu puitedirektiivin mukainen vaarojen järjestelmälli-

nen tunnistaminen ja arviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että tapaturmien, terveyshaittojen

ja vaaratilanteiden selvittämien ei koske pelkästään jo aktualisoituneita, vaan myös

potentiaalisia työympäristön haittoja ja vaaroja.

Toinen mahdollisuus on tulkita laajentavasti työterveyshuoltoon kuuluvia työpaik-

                                                          
112 HE 113/92, s. 2
113 ks. tarkemmin Jorma Saloheimo, 1996, s. 157-161
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kaselvityksiä. Kannattaisi ehkä miettiä myös työpaikkaselvityksiä koskevan säännök-

sen ottamista työturvallisuuslakiin selvyyden vuoksi. Muutoinkin työterveyshuollon,

työpaikan työsuojelusta vastaavien henkilöiden ja työsuojeluviranomaisten yhteistyötä

tulisi jotenkin koordinoida, jotta resurssit saataisiin paremmin hyödynnetyksi ja pääl-

lekkäiseltä työltä vältyttäisiin. Näin saataisiin kaikki käytettävissä oleva asiantunte-

mus kohdistetuksi sinne mihin se on tarkoitettukin – työpaikkojen työolojen paranta-

miseen ja kehittämiseen. Tällä hetkellä em. tahojen tehtäviä säännellään hajallaan eri

laeissa.

Työturvallisuuslain mukaiseen työympäristön tarkkailu- ja arviointivelvoitteeseen ei

liity velvollisuutta tallentaa tuloksia kirjallisesti. Saloheimon mukaan näiltä osin sään-

nökset eivät välttämättä vastaa puitedirektiivin 9 artiklan 2 kohtaa, jossa puhutaan

asiakirjasta. Hänen mukaansa muotovaatimuksen puuttumisesta johtuva seuraus kos-

kee työntekijöiden edustajan tietojensaantioikeutta: ellei ole säädetty laadittavaksi

asiakirjaa, työntekijöiden edustaja ei voi saada arviointia nähtäväkseen tai tietoja sii-

tä.114 Komissio ei kuitenkaan asettanut työpaikkaselvityksen asemaa riskinarviointi-

asiakirjana kyseenalaiseksi, joten täytäntöönpanon osalta ei tässä ole ongelmia. On-

gelma on asiakirjan hallussapidossa, mihin nyt tehdyllä lakiesityksellä (HE 114/2001)

on tulossa korjaus. Samalla toteutuu työntekijöiden oikeus käytännössä saada asiakir-

jasta tietoja, koska se säädettäneen pidettäväksi nähtävillä työpaikalla.

Kaiken kaikkiaan ainoaksi erimielisyyden aiheeksi komission kanssa lopulta jäänee

työturvallisuuslain 9 §:n sanamuoto ”kohtuudella on tarpeellista”, minkä komissio

olettaa tuovan subjektiivisia piirteitä työnantajan vastuuseen. Ongelmaa ei voida

poistaa direktiivin tulkintavaikutuksen avulla, eikä sanamuotoa direktiivissäkään ole,

joten ehkä ainoaksi komissiota tyydyttäväksi vaihtoehdoksi jäisi sanamuodon poista-

minen laista kokonaan. Siitä ei kuitenkaan ole aikaisemminkaan päästy yksimielisyy-

teen työmarkkinaosapuolten kanssa. Samaa sanamuotoa mietittiin nimittäin jo lakia

valmisteltaessa 50-luvulla Suomessa, ja näin ollen olisi ehkä tarkoituksenmukaista

asian periaatteellisen luonteen vuoksi antaa EY-tuomioistuimen ratkaista se. Ellei is-

tuva lakitoimikunta nyt sitten keksi asialle jotain kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkai-

sua.
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7. TYÖTURVALLISUUSLAIN JA TYÖSUOJELUN VALVONTALAIN MUKAINEN TUO-
TEVALVONTA

7.1. Yleiset periaatteet

Euroopan talousalueella, jonka muodostavat Euroopan unioni sekä Norja, Islanti ja

Liechtenstein on sovittu tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta talousalueen sisällä. Ta-

varoiden vapaa liikkuvuus perustuu siihen, että tuotteita koskevat määräykset yhden-

mukaistetaan kaikissa talousalueen maissa. Samalla poistetaan kaikki sellaiset kansal-

liset säädökset, jotka tarpeettomasti voivat olla kaupan esteinä. Tämä tapahtuu kehit-

tämällä talousalueen omaa lainsäädäntöohjeistoa (mm. direktiivejä), joka otetaan

käyttöön samansisältöisenä kaikissa talousalueen maissa. Samalla yhdenmukaistetaan

tuotteiden turvallisuutta koskevia standardeja. Yhdessä talousalueen jäsenvaltiossa

laillisesti käyttöön luovutettua tuotetta saa vapaasti tuoda markkinoille ja myydä kai-

kissa muissa talousalueen jäsenvaltiossa. Määräykset koskevat myös talousalueen ul-

kopuolelta tulevia tuotteita, joiden rajavalvontaa tullaan tehostamaan talousalueen ul-

korajalla.

Direktiiveissä on yleensä vain yleisellä tasolla määrätty, että jäsenmaiden on huoleh-

dittava siitä, että direktiivien mukaisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta ei saa estää,

samoin kuin siitä, että tuotteita, jotka eivät täytä direktiivien vaatimuksia, ei saa pääs-

tää markkinoille. Tuotteen valmistaja tai markkinoille tai käyttöön luovuttaja vastaa

ensisijaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Viranomaisten tehtävänä on valvoa,

että tuotteet täyttävät vaatimukset. Markkinavalvonnan organisaatiot ovat hyvin erilai-

sia eri Euroopan maissa. Tavanomaisesti markkinavalvontaa hoitavat eri hallin-

nonalojen viranomaiset kukin omalla toimialallaan. Kansallisella markkinavalvonnalla

ja siitä johtuvilla toimenpiteillä on vaikutuksia koko Euroopan talousalueella. EY:n

komission mukaan markkinavalvonnan tulee olla kansallisesti koordinoitua, markki-

navalvonnan toimenpiteiden ja tulosten avoimia ja siten myös muissa Euroopan talo-

usalueen maissa sovellettavissa.115

                                                          
115HE 113/92
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Tuotteiden turvallisuuden valvonta jakautuu Suomessa hallinnon eri sektoreille. Yh-

teistä kattavaa markkinavalvontasäädöstöä tai eri hallintoalojen ylittäviä valvontaorga-

nisaatioita ei ole olemassa. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinto, työsuo-

jeluosasto ja työsuojelupiirit huolehtivat työssä käytettävien tuotteiden markkinaval-

vonnasta, joka liittyy kiinteästi työpaikkavalvontaan. Työsuojeluosasto toimii yhteis-

työssä kuluttaja-, ympäristönsuojelu-, sähkötarkastus- ja terveysviranomaisten kanssa.

Pohjoismaisena yhteistyönä valmistellaan markkinavalvonnan tietojärjestelmää, jonka

tarkoituksena on tietojen välittäminen pohjoismaiden kesken.

Työsuojeluviranomaisen oikeuksista markkinavalvonnassa ja siihen liittyvistä pakko-

keinoista on säädetty työsuojelun valvontalaissa (15 §, 15a-15e §). Tarkastajalla on

oikeus tarkastuksia tehdessään päästä paikkaan, jossa on markkinavalvonnan kohteena

olevia tuotteita ja ottaa niistä näytteitä. Hänellä on myös oikeus saada valvontaa var-

ten tarpeelliset tiedot. Lisäksi hän voi tarkastuttaa tuotteita tutkimuslaitoksissa ja tar-

vittaessa pyytää virka-apua poliisilta.

Myös koneiden ja laitteiden valvonnan kannalta keskeiset lait ovat työturvallisuuslaki

ja laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (työsuojelun

valvontalaki). Niissä säädetään työsuojeluviranomaisten tehtävistä ja tuotteiden val-

mistajien, maahantuojien, myyjien tai muiden käyttöön luovuttajien velvollisuuksista.

Keskeisiä ovat myös jo aikaisemmin mainitut konedirektiivi muutoksineen ja valtio-

neuvoston konepäätös (VNp 1314/94; 1104/1999) sekä päätös työvälineiden turvalli-

sesta käytöstä ns. käyttöpäätös (VNp 856/1998; 1175/2000). Lisäksi on erikseen an-

nettu valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä (1412/93), ns.

traktoripäätös. Oleellisia ovat myös asiaankuuluvat yhdenmukaistetut eurooppalaiset

standardit. Koneille on olemassa erilaisia siirtymäkausia sen mukaan milloin ne on

otettu käyttöön. Käyttöpäätöksen liitteenä olevat kaikkia koneita koskevat vähim-

mäisvaatimukset tulivat voimaan vuonna 1997.

Tarkasteltaessa esimerkiksi konedirektiivin vaikutuksia Suomen koneturvallisuuslain-

säädäntöön todettiin, että koneiden turvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamis-

alue on laajentunut. Konedirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

ovat kattavampia ja tiukempia kuin kansallisessa lainsäädännössä. Vanhoissa kansalli-

sissa vaatimuksissa oli sekä valmistajaa että työnantajaa koskevia vaatimuksia samas-
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sa säädöksessä. Nyt vaatimukset on eriytetty kahteen eri direktiiviin (konedirektiivi ja

työvälineiden käyttödirektiivi), mikä selventää kummankin tahon vastuuta.116

Työsuojeluviranomaisten aikaisemmin tekemästä tuotteiden ennakkovalvonnasta on

pääosin luovuttu ja toiminnan painopiste on siirtynyt tuotteiden markkinavalvontaan.

Työturvallisuuslain 40 §:ssä säädetään koneen, välineen tai muun teknisen laitteen

valmistajan, maahantuojan, myyjän tai sellaisen henkilön velvollisuuksista, joka luo-

vuttaa tällaisen esineen markkinoille tai käyttöön. Direktiiveihin perustuva lainsää-

däntö on lisännyt huomattavasti em. ryhmien vastuuta tuotteiden turvallisuudesta.

Koneen käyttöolosuhteille voidaan asettaa kansallisia vaatimuksia, edellyttäen, ettei se

aiheuta koneeseen muutoksia, joita ei asianomaisissa direktiiveissä hyväksytä. Direk-

tiiveihin ja EU-sopimukseen sisältyy oikeus niin sanotun turvalausekkeen käyttöön

silloin, kun tuotteen katsotaan perustellusti aiheuttavan vaaraa terveydelle tai turvalli-

suudelle, vaikka tuote sinänsä olisi direktiivien määräysten mukainen. Viranomaiset

voivat tällöin estää tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttamisen. Toisaalta asian-

omaisten direktiivien mukaan vajaakuntoinenkin laite voidaan asettaa nähtäville mes-

suilla tai muissa tilaisuuksissa, jos vajaakuntoisuudesta selvästi ilmoitetaan ja henki-

löiden suojelu on asianmukaisesti näyttelytilaisuudessa varmistettu.117 Aikaisemmas-

sa lainsäädännössä ei vajaakuntoista laitetta saanut asettaa edes näytteille.

Paitsi markkinavalvonnan järjestäminen muuten kuin varsinaisten valtion elinten

kautta, olisi myös tutkittava mahdollisuudet käyttää hyväksi markkinoiden palaute ja

ostajien aktivointi. Koko markkinavalvonnalle on ensisijaisen tärkeää, että markki-

noilla esiintyvistä vaarallisista tuotteista saadaan tehokkaasti tietoa. Valvontakeinot

sekä eri maiden väliset informaatiovaihtojärjestelmät ovat keinoja tämän päämäärän

saavuttamiseksi. Mutta koska varsinaisten valvontaelinten resurssit ovat ja tulevat

olemaan rajalliset, niin pelkästään niiden toiminnalla ei ole mahdollista kovin laajasti

valvoa markkinoille päässeiden tuotteiden vaarallisuutta. Tästä syystä olisi ilmeisen

hyödyllistä, jos ne, jotka joutuvat tuotteiden kanssa tekemisiin, aktiivisesti raportoisi-

vat valvontaelimille vaaratekijöistä. On selvää, että etenkin hyvin teknisten tuotteiden

suhteen on vaikeata päättää, onko tuote kielletyllä tavalla vaarallinen vai ei. Toisaalta
                                                          
116 Yli-insinööri, DI Tuiri Kerttula, STM, valvontayksikkö
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on kuitenkin myös paljon sellaisia tuotteita, joiden vaarallisuus on heti silmämääräi-

sesti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti kulutustavaroita.118   

7.2. Ensivalvonta ja markkinavalvonta

Tuotevalvonta jakautuu ensivalvontaan ja markkinavalvontaan. Ensivalvontaan kuu-

luvat toimenpiteet ovat yleensä valmistajan vastuulla. Valmistajan tehtävänä on arvi-

oida tuotteensa vaarat, poistaa ne jo suunnitteluvaiheessa tai käyttää turvallista tek-

niikkaa, valmistaa tuote vaatimusten mukaisesti (esim. standardin mukaisesti), laatia

käyttöohjeet ja dokumentoida tuote. Joillekin erikseen määrätyille koneille ja laitteille

kuuluu tehdä myös EY- tyyppitarkastus, jonka suorittaa ns. ilmoitettu laitos (notified

body). Tämän jälkeen valmistaja allekirjoittaa ns. vaatimustenmukaisuusvakuutuksen,

jolla hän vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset sekä kiinnittää

CE-merkin.119

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen uudistetun konepäätöksen mukaan jokaisessa uu-

dessa koneessa tulee olla CE-merkintä, valmistajan tekemä kirjallinen vakuutus ko-

neen vaatimustenmukaisuudesta sekä suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet koneen turval-

lista käyttöä varten. Valmistajan on tehtävä nämä toimenpiteet jokaiselle koneelle. Li-

säksi valmistajan on pystyttävä vaadittaessa esittämään kirjalliset suunnitelmat ko-

neesta ja sen turvallisuudesta. Nämä samat määräykset koskevat niin työssä kuin ko-

tona käytettäviä koneita.

Konepäätöksen liitteessä IV on luettelo niistä koneista, joille vaaditaan tyyppitarkastus

ennen niiden markkinoille saattamista tai käyttöön ottoa. Myös tämä määräys tuli

voimaan 1.1.1995. Viranomaiset eivät osallistu EY-tyyppitarkastuksiin, vaan niiden

tehtävänä on valvoa ilmoitettujen laitosten pätevyyttä. Viranomaiset valvovat markki-

noilla olevien koneiden ja laitteiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta ja siinä

yhteydessä tyyppitarkastusvelvoitteiden noudattamista.

                                                                                                                                                                                                
117HE 113/92
118Carl-Henrik Wallin, 1991, s. 115-116
119VNp 1314/1994 (annettu 21.12.94, voimaan 1.1.95), direktiivit 89/392/ETY, 91/386/ETY, 93/44/ETY ja 93/68/ETY
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Markkinavalvonnalla (työturvallisuuslaki 40 §) tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden

avulla viranomaiset valvovat, että ensivalvonta tai sitä vastaavat toimenpiteet on

asianmukaisesti suoritettu ja että markkinoilla olevat tuotteet ovat muutenkin turvalli-

sia ja määräysten mukaisia. Markkinavalvonnan kohteena on tuotteen valmistaja tai

hänen edustajansa, maahantuoja, myyjä tai muu käyttöön luovuttaja. Markkinaval-

vonnan piiriin kuuluvat kaikki tuotteet, jotka ovat näytteillä, joita tarjotaan kaupaksi

tai joita otetaan käyttöön. Viranomaiset voivat myös tilata tutkimuslaitoksilta tuote-

ryhmäkohtaisia markkinavalvontaselvityksiä. Tällöin päteväksi todettu tutkimuslaitos

selvittää testiohjeiden mukaisesti tuotteiden turvallisuusvaatimukset ja tekee selvityk-

sestä raportin.

Markkinavalvonnan sisällöstä ja menettelytavoista on direktiiveissä varsin vähän mää-

räyksiä. Tavallisesti direktiiveissä todetaan, että jäsenvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin

mahdollisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että markkinoille ei luovuteta sellai-

sia tuotteita, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia. Kun yhteisömääräyksiä ei ole,

markkinavalvonnan järjestäminen käytännössä on kansallisesti päätettävissä. Määrä-

ykset täyttävien valmisteiden pääsyä markkinoille viranomaiset eivät saa estää tai hi-

dastaa. Markkinavalvonnan menettelytavat on valittava niin, että ne ovat sopusoinnus-

sa tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.

7.3. Reaktiokeinot ja käytännön esimerkkejä

Työsuojeluviranomaisen oikeuksista markkinavalvonnassa ja siihen liittyvistä pakko-

keinoista on säädetty työsuojelun valvontalaissa (15a-e §). Jos markkinoilla olevissa

tuotteissa on todettu puutteita, työsuojeluviranomaiset pyrkivät poistamaan vaatimus-

ten vastaiset tuotteet markkinoilta tai vaikuttamaan siihen, että tuotteet korjataan mi-

käli mahdollista. Jos puutteelliseksi havaitun tuotteen valmistaja ei ole Suomessa ei-

vätkä esim. maahantuojan avulla tehdyt toimenpiteet ole tehonneet, tuotteen markki-

nointi voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa Suomessa. Käytännössä työsuojeluasi-

oissa sosiaali- ja terveysministeriö pyytää muita jäsenmaita ryhtymään vastaaviin toi-

menpiteisiin ja toimittaa asian tiedoksi Euroopan unionin komissiolle.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi työsuojelun valvontalain mukaan kieltää tuotteen

luovuttamisen markkinoille tai asettaa turvallisuuteen liittyviä rajoituksia tai ehtoja
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tuotteen markkinoille luovuttamiselle (15a §). Se voi myös määrätä tiedottamaan mi-

nisteriön toimenpiteistä tuotteen haltijalle (15d §). Lisäksi se voi estää tuotteen mark-

kinoille luovuttamisen tai määrätä tuote-erän poistamisesta käytöstä (15c §). Jos asia

ei siedä viivytystä, tarkastuksen toimittaja voi antaa väliaikaisen markkinointikiellon

(15a §:n 3 mom.). Tällöin asia on saatettava kiireellisesti ministeriön ratkaistavaksi.

Muutoin työpaikoilla havaittujen yksittäisten tuotteiden puutteiden poistamiseen käy-

tetään valvontalain 16 §:n säännöksiä. Kun epäillään rangaistavaa lain rikkomusta,

työsuojeluosastolla ja työsuojelupiireillä on oikeus tehdä syyteilmoitus (24 §) viralli-

selle syyttäjälle.

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

EU on tuonut Suomen työsuojelulle uuden toimintaympäristön. Tuotteiden valmista-

jat, työpaikat ja viranomaiset ovat olleet uuden tilanteen edessä. Uudet määräykset ja

uusi ajattelu tuli Suomeen ilman, että Suomesta olisi oltu mukana alusta asti kaikessa

määräysten valmistelussa. Lisäksi määräysten soveltaminen ja niiden tulkinnat ovat

osin epäselviä muissakin EU:n jäsenmaissa. Tästä ylipääseminen vaatii edelleen eri

tahojen yhteistyötä ja uusiin asioihin perehtymistä. Kansainvälinen yhteistyö on li-

sääntynyt huomattavasti. Tämä vaatii resurssien uudelleen suuntaamista.

Työsuojelu on EU:ssa osa sosiaalipolitiikkaa. Työsuojelu vaikuttaa myös EU:n sisä-

markkinapolitiikkaan ja kilpailupolitiikkaan. Jonkinasteisesta poliittisesta arkuudesta

huolimatta työsuojelun alue on kehittynyt ja kehittyy edelleen EU:ssa; uusia direktii-

vejä on vireillä ja vanhoja uudistetaan. Puitedirektiivi on työsuojelulle erityisen mer-

kittävä, sillä sen vaatimukset menevät pidemmälle kuin joidenkin jäsenvaltioiden lain-

säädäntö vaatiessaan, että työnantajan on sopeutettava työskentelyolosuhteet työnte-

kijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Alan jatkuvaa kehitystä on hieman ihmetelty, koska

samanaikaisesti muut sosiaalipolitiikan alueet ovat olleet täysin pysähdyksissä. Asiaa

on selitetty kaupan esteiden poistamisella ja sisämarkkinoiden luomisella. Toisaalta

Ison-Britannian konservatiivihallituskaan ei uskaltanut avoimesti käyttää kilpailuasee-

na työntekijän terveyttä, eikä se siten vastustanut EU-tason normia.120

                                                          
120 Matti Kari, 1997, s. 60-62
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Kaiken kaikkiaan työympäristön puitedirektiivi ja sen perusteella annetut erityisdirek-

tiivit muodostavat hyvin kattavan normiston. Niissä on jätetty melko vähän asioita ko-

konaan kansallisen sääntelyn varaan tai esimerkiksi työehtosopimuksin tai työpaikka-

kohtaisesti sovittavaksi, kuten ei ole aikaisemminkaan Suomessa tapana ollut.

Puitedirektiivi tukee niitä painopisteitä, joita Suomen työsuojelussa on muutoinkin ta-

voiteltu jo ennen unioniin liittymistä. Näitä ovat ennen muuta työpaikan olosuhteisiin

ja niiden kehittämiseen vaikuttaminen ennakoivasti jo mahdollisen aikaisessa vaihees-

sa. Esimerkkeinä tästä ennakoivasta työsuojelusta voidaan mainita työsuojelun toi-

mintaohjelman tulo pakolliseksi yrityksiin ja riskien arvioinnin tehostuminen puitedi-

rektiivin myötä. Nämä kaksi liittymisvaiheessa tehtyä muutosta olivat varmasti mer-

kityksellisimmät työsuojelulle verrattuna aikaisempaan lainsäädäntöön.

Kuten puitedirektiivin nimikin jo kertoo, direktiivin tavoite on erittäin laaja-alainen ja

yleisluonteinen: työn turvallisuuden ja terveellisyyden parantamisvelvoite. Työympä-

ristön parantaminen on asetettu jäsenvaltioiden tavoitteeksi myös perustamissopimuk-

sen 137 artiklassa. Lisäksi direktiivin 6 artiklassa säädetään, että työnantajan on py-

rittävä vallitsevien olojen parantamiseen (kohta 1) ja varmistettava työntekijöiden tur-

vallisuuden ja terveyden suojelun tason paraneminen (kohta 3). Työympäristösään-

nösten soveltajalle tämä ei ole kovin selkeä ohje eikä tällaista työympäristön paranta-

misvelvoitetta varsinaisesti työturvallisuuslainsäädännössämme kirjoitettuna olekaan,

vaikka lain henkeen se voitaneen laskea kuuluvaksi.

Ongelmana on ollut direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä se, että kirjallista tausta-

ja valmisteluaineistoa direktiivin valmistelusta on ollut vain niukasti saatavilla, koska

Suomi ei tuolloin vielä ollut unionin jäsen. Siksi artikloiden todellinen sisältö ja tar-

koitus olivat suomalaisille aluksi hieman epäselviä. Tämä oli implementoinnissa jon-

kinasteinen puute, koska kyseessä on keskeinen säädös unionissa. Toisaalta voidaan

sanoa, että mitä yksityiskohtaisempia ja konkreettisempia määräyksiä yhteisölainsää-

däntöön sisältyy, sitä helpompaa kansallinen toimeenpano periaatteessa on.

Muutoksilla on saatu täsmennystä lakiin, jossa jo ennestäänkin on ollut työnantajalle

kuuluvia velvollisuuksia, mutta ne eivät ole olleet niin selkeästi kirjoitettuna pykäliin
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kuin puitedirektiivi edellyttää. Vaikka vakiintuneeseen soveltamiskäytäntöön jokin

vaatimus on saattanut kuulua jo itsestään selvästi. Mutta komission saaminen vakuut-

tuneeksi tästä ei ole ollut helppoa. Komissio edellyttää riittävästi oikeuskäytäntöä

osoittamaan direktiivin tavoitteen mukaista tulkintaa ja soveltamiskäytäntöä.

Euroopan yhteisöjen politiikkaan työsuojelun alalla kuuluu tehostunut direktiivien

kansallisen täytäntöönpanon valvonta. Tavoitteena on, että viime vuosien voimakkaan

lainsäädäntövaiheen jälkeen varmistettaisiin direktiivien asianmukainen täytäntöönpa-

no eri jäsenmaissa. Suomen hallitus on antanut tukensa tälle politiikalle ja korostanut

eri yhteyksissä direktiivien täytäntöönpanon tärkeyttä. Komission viralliseen huo-

mautukseen antamassaan vastauksessa Suomen hallitus onkin ilmoittanut, että se ryh-

tyy valmistelemaan työturvallisuuslainsäädännön täydentämistä esiin tuotujen seik-

kojen johdosta. Lainsäädännön uudistamistarpeen selvitystyö on nyt loppusuoralla ja

toimikunnan pitäisi saada työnsä päätökseen parin kuukauden sisällä.

Kolmikantayhteistyön kaikkien osapuolten mielestä liittyminen Euroopan unioniin ei

merkittävästi muuta työsuojelun tasoa Suomessa. Työpaikkadirektiivien osalta Suo-

mella on halutessaan mahdollisuus ylläpitää korkeampaa turvallisuustasoa. Tärkeää

on, että säädösten noudattamista valvotaan kaikissa EU-maissa.

Kuten aikaisemmin on todettu, kansallista lainsäädäntöä on soveltamiskäytännössä

tulkittava EY-lainsäädännön mukaisesti. Työturvallisuuden tehostejärjestelmä ja

sanktiointi on direktiiveissä kuitenkin jätetty jäsenvaltioiden harkintaan. Yhteisöjen

tuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan yhteisövelvoitteiden noudattamista

tehostavien seuraamusten on oltava riittävän tehokkaita. Tämä saattaa työturvalli-

suuslain kohdalla aiheuttaa Saloheimon mukaan ongelmia rangaistusseuraamusten

kohdalla, koska ei voida olettaa, että samaa kotimaista säännöstä jouduttaisiin tulkit-

semaan erilailla rikosprosessissa ja esimerkiksi käytännön työsuojelutoiminnassa ja -

valvonnassa.121

Koska ”sekamuotoinen” laki on alunperin tehty aivan toisenlaisia olosuhteita varten ja

sitä on muutettu useita kertoja vuosien mittaan aina mahdollisimman ajanmukaisella

tavalla, sanonnat ovat hyvin erilaisia tyyliltään ja kieliasultaan. Luettavuuden ja tekni-
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sen toteutuksen vuoksi laki paranisi huomattavasti, jos se kirjoitettaisiin kokonaan uu-

destaan. Vaikka laki on puitelaki, siinä on hyvin yksityiskohtaisia säännöksiä, jopa

yksityiskohtaisempia kuin sen nojalla annetuissa valtioneuvoston päätöksissä. Lisäksi

lakia alemmanasteinen sääntely on osittain päällekkäistä. Näin toimien lainsäädäntöön

saattaa ylemmän- ja alemmantasoisten säännösten välille jäädä ristiriitaisuuksia. Mo-

net yksityiskohtaiset säännökset laissa tuntuvat tarpeettomilta, jos samoista asioista on

jo olemassa valtioneuvoston päätöksiä ja niiden liitteitä. Työturvallisuuslain nojalla on

annettu kaikkiaan noin 50 valtioneuvoston päätöstä ja noin 30 asianomaisen ministeri-

ön päätöstä. Lainsäädännön rakenteellinen toimivuus paranisi, jos työturvallisuuslaki

sisältäisi vain eri osapuolten perusvelvoitteet ja niiden pääsisällön sekä muut periaat-

teelliset tärkeät seikat, jotka edellyttävät lain tasoista sääntelyä. Lakia täydentävät

säännökset voitaisiin antaa pääsääntöisesti valtioneuvoston asetuksina. Teknisiä yksi-

tyiskohtia voitaisiin säännellä ministeriön antamilla asetuksilla. Nykyisellään työsuo-

jelulainsäädäntö vaikuttaa sekavalta ja epäyhtenäiseltä.

8.1. Työolojen kehittämisen haasteet tulevaisuudessa

Suomen työsuojelupolitiikka on ollut edistyksellistä myös ILO:ssa, jossa Suomi on

kuulunut edistykselliseen pohjoismaiseen rintamaan. Suomessa työsuojelun käsite on

alun perin ollut ehkä hieman erilainen kuin EU:ssa, sillä täällä työsuojelun käsittee-

seen on kuulunut myös psyykkinen ja ergonominen työsuojelu. Euroopan unionissa on

nyt yhä enenevässä määrin alettu kiinnittää huomiota myös psyykkiseen työsuojeluun.

Puiteohjelmaa 1994-2000 koskevassa prioriteettien määrittelyssä otettiin huomioon

työperäinen stressi, jonka estämiseksi EU päätti ryhtyä toimenpiteisiin122.

Työturvallisuuslain uudistusta pohtiva toimikunta onkin todennut muistiossaan, että

laki on uudelleen kirjoittamisen ja selkeyttämisen tarpeessa. Lisäksi on tarvetta pai-

notusten muuttamiseen ja aineelliseen täydentämiseen. Toimikunta on arvioinut, että

lain soveltamista ohjaava tavoite on aiheellista kirjata näkyviin. Erillisestä lain sovel-

tamisasetuksesta (475/1988) on tarkoitus luopua ja siirtää soveltamisalan sääntely la-

kiin. Työnantajan yleisiä velvollisuuksia pyritään selkeyttämään siten, että säännök-

sissä pyritään painottamaan työpaikalla tapahtuvaa systemaattista ja suunnitelmallista

                                                                                                                                                                                                
121 ks. tarkemmin Jorma Saloheimo, 1996, s. 300, 339
122 COM(93) 560 final
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turvallisuuden hallintaa. Toimikunta aikoo myös selvittää, miten työturvallisuuslain-

säädännössä määriteltyä työpaikkojen työsuojelun yhteistoimintaa voisi tehostaa eri-

tyisesti pienissä yrityksissä. Toimikunnan keskusteluissa mahdollisina säädeltävinä

asioina ovat nousseet esille työn henkinen kuormitus, työssä esiintyvä väkivalta ja sen

uhka sekä työpaikkakiusaaminen ja niiden torjuntamahdollisuudet sekä työssä jaksa-

minen ja työkyvyn ylläpito. Tarpeellisena asiaryhmänä on tullut esille koneiden ja

laitteiden valmistajien perusvelvoitteiden mahdollinen sääntely lakitasolla.123 Kes-

kusteluissa on pohdittu koko työsuojelukäsitteen vanhentuneisuutta ja myös työtur-

vallisuuslain nimen muuttoa esimerkiksi työympäristölaiksi, joka kuvaisi sitä ehkä pa-

remmin.

Työelämässä on tapahtunut lukuisia muutoksia työsuojelunkin kannalta viime vuosi-

kymmeninä. Elinkeinorakenne on muuttunut: maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta on

siirrytty palveluammatteihin. Teollisuusammatit eivät ole keskenään vertailukelpoisia

1940-luvulla ja 2000-luvulla. Lisäksi työvoiman sukupuolijakauma on muuttunut.

Työturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvissa töissä on nykyisin suunnilleen yhtä

paljon naisia ja miehiä. Sen sijaan tietyt alat ja tietyt tehtävät ovat joko nais- tai mies-

valtaisia. Lain säännökset keskittyvät miesvaltaisten alojen perinteisiin ongelmiin.

Työvoiman ikärakenne on muuttunut, mikä asettaa uusia haasteita työsuojelulainsää-

dännölle. Samoin ovat muuttuneet työnteon muodot, joihin usein liittyy mm. palvelus-

suhteen lyhytaikaisuus tai osa-aikaisuus. Lisäksi työtä tehdään alihankintana ja aliura-

kointina tai teetetään vuokratyönä. Työntekijä saattaa elämänsä aikana joutua opette-

lemaan useita ammatteja. Tietoyhteiskunnan mukanaan tuoma suorituspaine ja kiire

saattavat merkitä sitä, että työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen eivät enää ole

pelkästään ikääntyvien ongelma.

Edellä mainittujen seikkojen arviointi ja huomioon ottaminen lakeja säädettäessä jää

viime kädessä työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päätöksentekijöiden harkittavaksi.

Mutta selvää on kuitenkin, että mitkään direktiivit, lakiin kirjoitetut säännökset tai vi-

ranomaisten valvonta eivät takaa työpaikkojen muuttumista turvallisiksi ja terveelli-

siksi. Ratkaisevaa on työpaikkojen oma halu ja kyky ottaa työsuojeluasiat huomioon

päätöksenteossa ja arkipäivän toiminnoissa.

                                                          
123 Työturvallisuuslakitoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin muistio 16.1.2001
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