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TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS TYÖYMPÄRISTÖTYÖN ERITYISANSIOMITALISTA
1

T a u sta a

Työympäristötyön erityisansiomitali ja ansiomitali on perustettu vuonna 1997 työympäristön
kehittämistyön edistämiseksi. Mitaleista on säädetty työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista annetulla asetuksella (106/1997 ja 221/2000). Erityisansiomitalin myöntää nykyisellään
työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri ja ansiomitalin Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimiva työympäristömitalitoimikunta. Tähän mennessä on myönnetty 47 erityisansiomitalia ja 221 ansiomitalia.
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P ä ä a sia llin e n s isä ltö

Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työympäristötyön erityisansiomitalista uudella tasavallan presidentin asetuksella. Samassa yhteydessä kumottaisiin nykyinen asetus sekä luovuttaisiin työympäristötyön ansiomitalista. Erityisansiomitalin myöntäisi edelleen työsuojelusta ja
sen valvonnasta vastaava ministeri, mutta mitalia koskevien esitysten tekeminen ja luettelon
pitäminen mitalin saaneista siirtyisi Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen perustettavalle palkitsemistoimikunnalle, kun se nykyisellään on säädetty Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä
olevan työympäristömitalitoimikunnan tehtäväksi.
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P eru ste lu t

Julkisen arvonannon osoituksista annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin nojalla tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää arvonimistä samoin kuin tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai muun valtion viranomaisen päätöksellä myönnettävistä muista julkisen arvonannon osoituksista, kuten kunniamerkeistä ja ansiomerkeistä, sekä niiden myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä.
Työympäristötyön erityisansiomitali voitaisiin myöntää henkilölle tai yhteisölle erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi.
1 §. Pykälässä todettaisiin, että työympäristön kehittämistyön edistämiseksi on erityisansiomitali.
2 §. Pykälässä säädettäisiin, että erityisansiomitali voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle
erityisen ansiokkaasta työstä työympäristön kehittämiseksi.
3 §. Pykälässä säädettäisiin erityisansiomitalin materiaalista, mitaliin kuuluvasta nauhasta
sekä näiden ulkoasusta.
4 §. Pykälässä olisi mitalin kantamista koskevat säännökset.
5 §. Pykälässä säädettäisiin erityisansiomitalin myöntämisestä. Erityisansiomitalin myöntäisi
työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan palkitsemistoimikunnan esityksestä.
Mitalia seuraisi omistuskirja. Mitali ja omistuskirja annettaisiin maksutta.
Palkitsemistoimikunta pitäisi luetteloa mitalin saaneista.
6 §. Pykälän mukaan palkitsemistoimikunnan asettaisi Työturvallisuuskeskuksen hallitus asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista.
7 §. Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta ja työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista annetun asetuksen kumoamisesta.
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Va i ku tu kse t

Asetuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
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Va l mi ste lu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristömitalitoimikunnan tekemän ehdotuksen pohjalta.
Esityksestä on pyydetty lausuntoa Tapaturmavakuutuskeskukselta ja Työturvallisuuskeskukselta, ja saaduissa lausunnoissa molemmat tahot ovat ilmoittaneet kannattavansa esitystä.
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Vo i ma a n tu lo

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
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