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AKAVAN SAIRAANHOITAJAT JA TAJA RY:N LAUSUNTO:

HALTITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TYOSUOJELUN VALVONNASTA JA TYoPAIKAN
TYoSUOJELUTOIMINNASTA ANNETUN LAIN SEKA TYOTURVALLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA SEKA
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI W6ruIETU6IOEru SUOJELEMISEKSI BIOLOGISISTA TEKUOISTA
AIH EUTUVITTA VAAROILTA

Keskusjdrjesto Akavalta ja joiltakin akavalaisilta liitoilta on pyydetty lausuntoa edelld mainittuihin
lakimuutosehdotuksiin ja ehdotuksesta Valtioneuvoston asetukseksi. Akavan sairaanhoitajat ja Taja
pitdd erittdin tdrkednd esittdd oman kantansa suunniteltuihin laki- ja asetusmuutoksiin.
Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitdd esitettyjd muutoksia erittdin tdrkeind tyontekijoiden suojelemiseks'
erilaisilta biologisilta vaaratekijoiltd ja turvallisten tyopaikkojen varmistamiseksi.

Esitys tyiisuojelun valvonnasta ja tydpaikan yhteistoiminnasta

Esityksen keskeisend tavoitteena on saattaa nykyisin valtioneuvoston pddtoksessd sdddetyt ilmoitus- ja

luettelointivelvollisuus perustuslain edellyttdmdlld tavalla lain tasolle. Akavan sairaanhoitajat
kannattaa esitettyjd ehdotuksia.

ja

Taja

Lailla velvoitetaan tyonantajia ilmoittamaan tyosuojeluviranomaisille kaikista vaaratilanteista ja
onnettomuuksista, joissa biologinen tekijd voisi aiheuttaa vakavan tai erittdin vakavan tartunnan tai
sairauden ihmiselle. Lakiluonnoksessa mddrdykset on kuvattu hyvin ja ne helpottavat sekd tyonantajia ettd
tyontekijoitd tunnistamaan ja ilmoittamaan ty6sse sattuvien vaaratilanteiden ilmoittamista.
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ehdottaa lisdttdvdksi ilmoituksen sisdltoon: Mihin toimenpiteisiin tyonantaja

on ryhtynyt ja milloin. Tdll6in tyosuojeluviranomaisilla olisi kokonaisvaltaisempi ndkemys tapahtuneesta
vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, mikd mahdollisesti vdhentdisi selvittdmistyotd,

Esitys tydturvallisuuslain muuttamisesta
Esityksessd velvoitetaan tyonantajia pitdmddn luetteloa biologille tekij6ille altistuneista tydntekijoistd, jotka
ovat voineet saada vakavan tai erittein vakavan tartuntavaaran tai sairauden. Akavan sairaanhoitajat ja Taja

kannattaa esitystd.
Esityksessd luettelon sdilyttdmisaika olisi pddsddntriisesti 10 vuotta altistumisen pddttymisen jdlkeen. Tdmd
voi aiheuttaa erilaisia tulkintoja ja kdytdnteitd tydpaikoilla, koska altistumisajat voivat olla eri pituisia ja

piiiittyd eri aikoina. Kannattaisiko luettelot sdilyttdd 40 vuotta altistumisesta? Se voisi yks-inkertaistaa ja
selkiyttdd toimintaa tyopaikoilla.
Esitys valtioneuvoston asetukseksi tycintekijiiiden suojelemiseksi biologisista tekij6isti aiheutuvilta
vaaroilta

ja mddritelmdt biologisista vaaratekijoistd ovat selkeitd ja yksityiskohtaisia. Akavan sairaanhoitajat ja
Taja pitdd esitystd tdrkednd ja kannattaa esitystd. Mddritelmdt helpottavat tyonantajaa opetus- ja
ohjausvelvoitteiden tiiyttdmisessd. Toimenpiteet ja menettelytavat terdvien instrumenttien aiheuttamien
Esitys

biologisten tekijoiden aiheuttamien vaarojen poistamiseksi tai vdhentdmiseksi on kuvattu selkedstija vastaa
jo joidenkin tyopaikkojen nykykdytdntojd. Asetus velvoittaa ja lisdd tyontekijoiden tyoturvallisuutta.

Asetuksen perusteluissa mainitaan sisdilmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa tyontekijoiden terueyteen
aiheuttamalla ammattitauteja ja ammattitautiepdilyjd. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan mielestd kirjauksessa
ei riittdvdsti oteta huomioon tyon ja tyoympdristdn vuoksi ty6ntekijdlle home- ja kosteusvaurioihin liittyvien
toksisten mikrobien aiheuttamaa vaaraa. Perustelumuistion yksityiskohtaisiin perusteluihin, vaarojen
arvioinnissa huomioon otettaviin seikkoihin, tulee lisdtd home- ja kosteusvaurioisissa rakennuksissa,
erityisesti julkiset rakennukset, tyoskentelevdt sosiaali- ja terueydenhuollon ammattihenkil6t.
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