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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 9 §:N MUUTTAMISESTA
E h d o tu kse n p ä ä a s ia ll i n e n sisä ltö

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 9 §:ää. Pykälän 2 momentissa säädetään työsuojeluviranomaiselle asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä tehtävään ennakkoilmoitukseen sisällytettävistä tarpeellisista tiedoista. Ehdotettu asetuksen muutos johtuu tarpeesta nostaa lain tasolle asetuksesta poistettavaksi ehdotettavat 9 §:n 2 momentin kohdat, jotka koskevat työntekijöiden nimiä, työntekijöiden terveyden sopivuutta asbestitöihin, viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärää sekä tarkastuksen voimassaoloa. Kyseinen lakitasoinen muutos
on jo hyväksytty. Asetuksen tasolta poistettaviksi ehdotetut säännökset tulevat lain tasolla voimaan samaan aikaan kuin ehdotettu asetus. Asbestityöstä tehtävän ennakkoilmoituksen sisältöä
koskeva sääntely on nostettava lain tasolle siltä osin kuin on kyse työntekijän terveydentilaa
koskevien tietojen käsittelystä, koska nykyinen säädöstaso ei ole työntekijöiden terveydentilaa
koskevien henkilötietojen käsittelyn kannalta riittävä. Muilta osin ennakkoilmoituksen sisältöä
koskeva sääntely jäisi asetustasolla ennalleen. Lisäksi pykälän 2 momentin johdantokappaleeseen lisättäisiin viittaus työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 48 §:n 2 momenttiin. Asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen sisältövaatimukset pysyisivät asiasisällöltään ennallaan.
P eru ste lu t

Asbestityön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (798/2015, jäljempänä
asetus) säädetään asbestityön turvallisen suorittamiseen liittyvistä seikoista ja asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan velvollisuuksista. Asetus on annettu työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n 4 momentin, 14 §:n 2 momentin, 15 §:n 3 momentin,
38 §:n 3 momentin, 41 §:n 3 momentin, 52 §:n 2 momentin ja 53 §:n 4 momentin, työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 48 §:n 3 momentin ja laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain (395/2012)
10 §:n 2 momentin nojalla. Asetuksen 9 §:ssä säädetään työsuojeluviranomaiselle asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä tehtävästä ennakkoilmoituksesta ja ilmoituksen sisällöstä.
Voimassa olevan asetuksen 9 §:n 2 momentin mukaan ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset
tiedot seuraavista seikoista:
1) työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto,
2) paikka, jossa työ tehdään,
3) työn tilaaja ja tämän yhteystiedot,
4) työssä käytettävien työntekijöiden nimet,
5) työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn
terveystarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassaolosta,
6) asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä,
7) asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät,
8) työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet,

9) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet,
10) sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan,
11) ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.
Voimassa olevan asetuksen 9 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisten työntekijöiden terveydentilaa koskevien tietojen ilmoittamisessa työsuojeluviranomaiselle on kyse luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 9 artiklassa tarkoitettujen erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen (arkaluonteiset henkilötiedot) käsittelystä. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelystä tulisi lähtökohtaisesti säätää laissa. Koska nykyinen säädöstaso ei ole työntekijöiden terveydentilaa koskevien henkilötietojen käsittelyn kannalta riittävä, olisi asbestityöstä tehtävän ennakkoilmoituksen sisältöä
koskeva sääntely nostettava lain tasolle.
Ehdotettu muutos liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE
94/2021 vp.). Kyseisessä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valvontalain 48 §:ää siten, että
asbestiasetuksen 9 §:n 2 momentin ennakkoilmoitusta koskeva sisältö siirrettäisiin työsuojelun
valvontalain 48 §:n uuteen 2 momenttiin siltä osin kuin kyse on asbestiasetuksen 9 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesta työtekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä. Selkeyden vuoksi myös pykälän 2 momentin 4 kohdan (työntekijöiden nimet) mukaisten tietojen ilmoittamisesta säädettäisiin jatkossa valvontalain 48 §:n 2 momentissa. Nämä valtioneuvoston
asetuksen tasolta poistettaviksi ehdotetut säännökset tulevat lain tasolla voimaan samaan aikaan
kuin ehdotettu asetus. Voimassa olevan asetuksen 9 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohdan sisällöistä
säädettäisiin jatkossa saman momentin 4 ja 5 kohdassa. Voimassa olevan 2 momentin 9, 10 ja
11 kohdan sisällöistä säädettäisiin jatkossa saman momentin 7, 8 ja 9 kohdassa. Asetuksen 9
§:n 2 momentin johdantokappaleeseen ehdotetaan lisättäväksi viittaus valvontalain 48 §:n 2
momenttiin. Lisäksi 9 §:n 4 momentin sisältämä viittaus pykälän 2 momentin 11 kohtaan muutettaisiin viittaukseksi pykälän 2 momentin 9 kohtaan.
Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä. Asbestipurkutyöstä tehtävän ennakkoilmoituksen sisältöä koskevaa sääntelyä ei ole tarkoitus muuttaa sisällöllisesti.
A setu se h d o tu kse n v a i ku tu kse t

Koska ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, ei niillä ole merkittäviä taloudellisia tai
muita vaikutuksia.
A sia n v a lmiste lu

Ehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Ehdotuksesta on ollut mahdollista
lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta järjestetyn lausuntokierroksen (22.1.–3.3.2021) yhteydessä (hankenumero STM033:00/2020). Lausuntoja pyydettiin työ- ja elinkeinoministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, yhdenvertaisuusvaltuutetulta, tietosuojavaltuutetulta, Verohallinnolta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:ltä, KT Kuntatyönantajilta,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, STTK ry:ltä, Akava ry:ltä, Kaupan liitto
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ry:ltä, Teknisen Kaupan Liitto ry:ltä, Teknologiateollisuus ry:ltä, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:ltä, Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry:ltä sekä Suomen Yrittäjiltä. Saaduissa lausunnoissa ei esitetty sisällöllisiä huomautuksia esitetystä muutoksesta.
Ehdotus on käsitelty ja hyväksytty 14.4.2021 työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeisimmät työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä
muut yhteistyötahot.
Va ltu u ssä ä n n ö kse t

Valtioneuvoston asetus annettaisiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 48 §:n 3 momentin nojalla.
Vo i ma a n tu lo

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2021.
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