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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 
Viite  STM:n lausuntopyyntö 18.6.2014 
 
LAUSUNTO KOSKIEN LUONNOKSIA LAIKSI ERÄISTÄ ASBESTIPURKUTYÖTÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA 
JA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA 
 
 
Yleistä Lausuntopyyntöasiakirjoihin sisältyvät luonnokset koskien lakia eräistä asbestipurkutyötä 

koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksesta asbestityön turvallisuudesta ovat 
hyvin perusteltuja. Luonnoksissa esitetyt muutokset parantavat asbestipurkutyöhön 
osallistuvien henkilöiden turvallisuutta ja selkeyttävät alalla toimivien yritysten 
toimintaympäristöä. 

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää hyvänä asiana, että lakiluonnoksessa on kiinnitetty 
huomiota myös työntekijöiden osaamiseen ja sen kehittämiseen. Luonnokseen sisältyvä 
pätevyysvaatimus asbestipurkutyöhön osallistuville henkilöille ja vaadittavan pätevyyden 
toteaminen virallisilla tutkinnoilla on erinomainen asia ja se parantaa konkreettisella tavalla 
kansalaisten turvallisuutta. Luonnokseen sisältyvät rekisterit tukevat tätä tarkoitusta hyvin. 

 
Asbestipurkutyöntekijän pätevyys 

 
Luonnos laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista määrittää 
asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksen (kohta 2 § Asbestityöntekijän pätevyys). Siinä 
todetaan, että pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. 
 
Lakiluonnoksesta tai perustelumuistiosta ei käy ilmi, tarkoitetaanko tällä ammatillista 
koulutusta määrittävien säädösten mukaista ammattitutkintoa, joka on ainoastaan 
näyttötutkintona suoritettava, kyseisen tutkintojärjestelmän keskimmäinen tutkinto vai 
tarkoitetaanko sillä ammatillista tutkintoa, joka voi olla ammatillinen perustutkinto, 
ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. 
 
Tällä on merkitystä mm. siihen, että kuinka useassa paikassa ja missä kohden työuraa 
vaadittava tutkinto tai tutkinnon osa voidaan suorittaa. Ammattitutkinnon 
ammattitaitovaatimusten tulisi olla sellaisella tasolla, joka edellyttää ammatillisen 
peruskoulutuksen jälkeen vielä usean vuoden työkokemusta. Lain mainitseman 18 vuoden 
iän kohdalla henkilöllä ei vielä voi olla tutkintotason edellyttämää tosiasiallista osaamista. 
Asia vaikuttaa myös siihen, miten tutkinnon suorittamista ja ammattitaidon arviointia 
voidaan valtakunnallisesti ohjata yhdenmukaiseksi.  
 
Oleellista on kuitenkin tutkintoon sisältyvä ja sen soveltuvaksi tekevä ammattitaitovaatimus. 
Samoja ammattitaitovaatimuksia tai jopa samaa tutkinnon osaa tulisi käyttää kaikissa niissä 
tutkinnoissa, jotka katsotaan soveltuvaksi riippumatta ammattitaidon osoittamistavasta tai 
tutkintoviranomaisesta.  
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Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset 

 
Luonnos laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista määrittää 
asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytyksiä. Sen kohdassa 5 § on esitetty lista niistä 
asioista, joiden täytyttyä lupaviranomaisen on myönnettävä asbestipurkutyölupa. 
 
Luonnoksessa esitetystä luettelosta puuttuu kuitenkin yksiselitteinen maininta hakijan 
pätevyydestä. Luonnoksen tekstin perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että syntyy tilanteita, 
joissa luvan saanut yksityishenkilö ei olisi pätevä toimeenpanemaan purkutyötä, johon hän 
kuitenkin on saanut juuri luvan. Sama voi koskea juridisen henkilön palveluksessa olevia 
henkilöitä. Lain tulkintaa tekisi helpommaksi selkeä maininta vaaditusta pätevyydestä. 
 

Asbestityön johto ja valvonta 
 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asbestityön turvallisuudesta määrittää työnantajan 
asbestipurkutyön toteuttamista varten nimeämän työnjohtajan tehtäviä (11 §). 
 
Asbestipurkutyön turvallisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että työntekijältä 
vaadittavan pätevyyden olemassaolo varmistetaan ennen purkutyön aloittamista. Tämä voisi 
liittyä luontevasti työnjohtajan tehtäviin. Asia myös parantaisi lain noudattamisen valvontaa 
ja lisäisi pätevyyden arvostusta.  

 
Lausuntopyyntöaineistoon kohdistuvat tai sen pohjalta annettavat esitykset 

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää, että luonnoksiin tehdään seuraavat lisäykset: 
 
- Luonnokseen laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista pykälään 5 1 

momentin luetteloon lisätään uutena kohtana: ”jolla on asbestipurkutyöntekijältä 
vaadittu pätevyys.” 

- Luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi asbestityön turvallisuudesta pykälään 11 2 
toiseen momenttiin uusi lause: ”Työnjohtajan on ennen työn aloittamista varmistettava 
että asbestipurkutyöntekijät täyttävät pätevyysvaatimukset.” 

  
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää myös, että Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 
Opetushallitusta laatimaan erillisen tutkinnon osan, jonka ammattitaitovaatimukset 
vastaavat asbestipurkutyöntekijän ammattipätevyyttä ja edelleen lisäämään sen valinnaisena 
tutkinnon osana kaikkiin niihin tutkintoihin, joista valmistuvia henkilöitä kyseisen työ 
mahdollisesti koskettaa. 
 
Lisätietoja antaa: Juha-Ville Mäkinen (045 8999 388) 

 
 
 Kunnioittavasti 
 
 
 

Jari Syrjälä 
Toimitusjohtaja 
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