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Laki
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain
(44/2006) 11 §:n 2 momentti ja 48 §:n 1 momentti,
muutetaan 18 §:n 4 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti ja 26 §:n 1 momentin 3 kohta,
sellaisena kuin niistä on 18 §:n 4 momentti laissa 1564/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:
18 §
Tuotteen luovuttamiskielto
— — — — — — — — — — — — —
Tarkastaja voi antaa 2 ja 3 momentissa
tarkoitetun kiellon väliaikaisena, jos markkinoille tai käyttöön tarkoitettu tuote ei ole
säädettyjen vaatimusten mukainen tai jos se
käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Edellytyksenä on lisäksi, että väliaikainen kielto on valvonnan tarkoituksen toteutumisen kannalta välttämätön. Tarkastajan on
siirrettävä asia aluehallintovirastolle, joka
saattaa asian ministeriön käsiteltäväksi. Tarkastajan, aluehallintoviraston ja ministeriön
on toimittava asiassa kiireellisesti.
19 a §
Tuotteen hävittäminen
Jos 18 tai 19 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja
HE 88/2011
TyVM 2/2011
EV 52/2011

määräyksiä ei voida pitää riittävinä ja tuote
voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henkilöille tai
omaisuudelle, ministeriö voi määrätä valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttaneen
hävittämään hallussaan olevan tai tälle palautetun tuotteen. Jos tuotteen hävittäminen ei
ole tarkoituksenmukaista, ministeriö voi määrätä tuotteen tehtäväksi käyttökelvottomaksi
tai muusta vastaavasta menettelystä.
20 §
Tiedottaminen ja tehosteet
Ministeriö voi 18, 19 ja 19 a §:n mukaisissa päätöksissään asettaa velvoitteen tiedottaa määräajassa ja määräämällään tavalla
päätöksen edellyttämistä toimenpiteistä, tuotteeseen tai sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta sekä tuotteen haltijan oikeuksista. Ministeriö voi asettaa valmistajalle, maahantuojalle tai myyjälle velvoitteen tiedottaa
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myös silloin, kun tuote on todettu vaatimusten vastaiseksi, mutta 18, 19 tai 19 a §:ssä
tarkoitettua päätöstä ei tehdä sen vuoksi, että
kysymyksessä olevia tuotteita ei ole enää valmistajan, maahantuojan, myyjän eikä muun
tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttaneen hallussa ja tiedottamisvelvollisuuden
asettamiselle on painavia turvallisuuteen ja
terveyteen liittyviä syitä.
Ministeriö voi määrätä tässä luvussa tarkoitetussa päätöksessä asetetun velvoitteen
tehosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa
säädetään.
Ministeriön on ilmoitettava 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan
komissiolle ja tarvittaessa muille Euroopan
unionin jäsenvaltioille siten kuin ilmoittamisesta unionin lainsäädännössä tai muualla
säädetään. Ministeriön on myös huolehdittava vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevasta ilmoitusmenettelystä ja muusta tietojen vaihdosta siten kuin asiasta unionin lainsäädännössä tai muualla säädetään.
21 §
Tuotteen tutkiminen ja kustannusten korvaaminen

Jos tuote on vaatimusten vastainen, ministeriö voi velvoittaa tuotteen markkinoille tai
käyttöön luovuttaneen korvaamaan valtiolle
tuotteen hankinnasta, tutkimuksesta ja testauksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tässä pykälässä säädetty kustannusten
korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen
perimisestä säädetään verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta
annetussa
laissa
(706/2007).
26 §
Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
Työnantajan ja työntekijöiden välisessä
yhteistoiminnassa käsitellään sen lisäksi, mitä
muualla säädetään, työn ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen muun ohella:
— — — — — — — — — — — — —
3) työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
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