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LAKI ERÄISTÄ ASBESTIPURKUTYÖTÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA
(684/2015)

1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä,
asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä.
Tässä laissa asbestipurkutyöllä tarkoitetaan sellaista työturvallisuuslain
(738/2002) soveltamisalalla tehtävää asbestia sisältävien rakenteiden ja
teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden
suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden
purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua
asbestipölylle. Mitä tässä laissa säädetään asbestipurkutyössä, sovelletaan
myös sellaiseen rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja
laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyöhön, jossa muodostuu asbestipölyä.
Asbestipurkutyön työturvallisuudesta ja työntekijän terveystarkastuksista
säädetään erikseen.

Ohje:
Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten
järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta,
purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja
poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle.
Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi osastoinnin ja suojauksien
rakentaminen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätelavalle kaatopaikalle
kuljetusta varten. Lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuksen ja aluksen
asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyö, jossa
muodostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa asbestitöissä.
Laki sovelletaan niissä töissä, mitkä ovat työturvallisuuslain (738/2002)
soveltamisalueen piirissä.
Valtioneuvoston asetuksella asbestityön turvallisuudesta (798/2015) säädetään mm.
asbestipurkutyöhön liittyvistä menettelyistä, suunnitelmista, purkutyömenetelmistä ja
työhön käytettävistä laitteista ja välineistä.
Asbestityön työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa ja sen nojalla
annetuissa säädöksissä.
Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöiden työterveyshuolto.
Työterveyshuollon järjestämisestä on oltava kirjallinen sopimus, josta ilmenee
työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen laajuus ja sisältö.
Työterveyshuollon toteuttamista varten on oltava toimintasuunnitelma, missä on
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huomioitu asbestityön aiheuttama erityinen sairastumisen vaaran. Lisäksi
toimintasuunnitelman tulee perustua työpaikalla tehtävään työpaikkaselvitykseen.
Työntekijän alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen työn alkamista, mutta se on
kuitenkin tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua työn alkamisesta.
Työsuhteen loppuessa, työpaikan vaihdon, työttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen
vuoksi on altistekohtaisesti, jollaisia ovat esimerkiksi syöpäsairauden vaaraa
aiheuttavat aineet, harkittava terveystarkastuksen järjestämistä pois työstä
siirryttäessä. Tällaisen tarkastuksen yhteydessä tulee opastaa poissiirtyvää
terveystarkastusten jatkotarpeesta.
Työnantajan on huolehdittava asbestille mahdollisesti altistuvien työntekijöiden ja
työnjohtajien ilmoittamisesta ASA-rekisteriin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville
aineille ja menetelmille ammatissaan altistuville rekisteristä (717/2001) mukaisesti.

2§
Asbestipurkutyöntekijän pätevyys

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sellaista työntekijää, jolla on vaadittu
pätevyys ja joka on rekisteröity 12 §:ssä tarkoitettuun asbestipurkutyöhön
pätevistä henkilöistä pidettävään rekisteriin.
Pätevyysvaatimuksena asbestipurkutyöntekijällä on soveltuva ammattitutkinto
tai sen osa.
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hankitun ammattipätevyyden
tunnustamisesta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa
laissa (1093/2007). Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä asbestipurkutyötä suorittavalta työntekijältä edellytettävästä
pätevyydestä.
Mitä tässä pykälässä säädetään työntekijästä, sovelletaan myös
asbestipurkutyötä tekevään itsenäiseen työnsuorittajaan.

Ohje:
Asbestipurkutöitä saavat tehdä vain sellaiset työntekijät, jotka ovat asianmukaisen
koulutuksen suorittaneita henkilöitä.
Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on
soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.
Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä kaikkien työntekijöiden kohdalta on
rekisteröityminen asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin
Itsenäiseltä työnsuorittajalta edellytetään samaa pätevyyttä kuin
asbestipurkutyöntekijältä.
STM:n aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisia
erikoistumistehtäviä koskevassa asetuksessa ulkomaalaisen ammattipätevyyden
tunnustamista koskeva toimivalta on annettu Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.
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3§
Asbestipurkutyölupa
Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on
saanut siihen luvan.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1) lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia
asbestimateriaaleja;
2) hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai
päällystämiseen;
3) asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden ottoon.

Ohje:
Asbestipurkutyötä saavat tehdä luonnolliset henkilöt kuten yksityinen henkilö tai
elinkeinonharjoittaja sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat
ja julkisyhteisöt, jotka ovat saaneet siihen luvan.
Ilman lupaa voidaan tehdä sellaisia töitä, jotka ovat lyhytkestoisia ja joissa
altistuminen asbestipölylle on selvästi muuta asbestipurkutyötä vähäisempää.
Luvanvaraisuutta arvioitaessa ei ilman lupaa tehtävien töiden peruste ole alle yhden
henkilötyötunnin raja.
Lyhytkestoisella työllä tarkoitetaan yksittäistä, kertaluontoista työsuoritusta, joka
voidaan suorittaa nopeasti. Työstettävän materiaalin tulee olla myös ehyt. Jos
materiaali on haurasta tai siitä on irronnut kappaleita, niin silloin asbestipölyä voi
päästä ilmaan materiaalia käsiteltäessä.
Esimerkkejä yksittäisistä, kertaluontoisista työsuorituksista ovat venttiilitiivisteen
vaihto, palosuojalevyn irrottaminen tai lukkosepän työ hänen vaihtaessaan palo-oven
lukkoa.
Ilman lupaa tehtäviä töitä voivat olla myös hyväkuntoisten eristeiden maalaus,
koteloiden rakentaminen tai asbestipitoisen lattiamateriaalin pinnoitustyö.
Samoin rakenteiden teko hyväkuntoisten asbestipitoisten eristeiden eteen ei edellytä
lupaa. Krokidoliittipitoisten eristeiden koteloinnin osalta tulee työhön liittyvät riskit ja
luvanvaraisuus arvioida tapauskohtaisesti.
Asbestikartoituksen tekeminen ja näytteenotto eivät edellytä asbestipurkutyölupaa.
Edellä mainituissa töissä tulee noudattaa, mitä asbestityön turvallisuudesta
säädetään.
Huollon tai korjauksen vuoksi poistettavat yksittäiset asbestipitoiset levyt tai muut
vastaavat ehjänä irrotettavissa olevat rakenteet, jotka asennetaan takaisin korjauksen
tai huollon päätyttyä ovat työtä, joka ei edellytä asbestipurkutyölupaa.
Työssä on kuitenkin käytettävä asbestityöhön soveltuvaa kohdepoistoimuria,
suojavaatetta ja hengityssuojainta.
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Tätä laajemmassa huollossa tai korjauksessa työ edellyttää purkuluvan ja poistettavat
asbestipitoiset materiaalit ovat asbestijätettä, jolloin ne on korvattava asbestivapailla
materiaaleilla.
Asbestisementistä tehtyjen katto - ja seinälevyjen poistaminen kokonaisena
ulkotiloissa edellyttää asbestipurkutyölupaa, koska levyjen poistaminen kokonaisena
ei pääsääntöisesti onnistu ilman, että levyt lohkeilevat muodostaen asbestipölyä.
Muuna asbestityönä pidetään sellaista asbestia sisältävän tuotteen tai aineen
käsittelyä, joka voi aiheuttaa altistumisen asbestipölylle. Nämä työt eivät edellytä
asbestipurkutyölupaa.
Asbestityötä tehdään muun muassa kaivoksissa, joissa louhitaan ja käsitellään
luonnonkiviä. Asbestikuituja voi esiintyä runsaasti kaivos- ja rikastuspölyissä.
Asbestityötä tehdään jonkin verran myös puolustusvoimien ajoneuvojen ja
museoautojen huoltotöiden yhteydessä.
Lisäksi asbestityötä tehdään asetyleenikaasupullojen purkamisessa ja romutuksessa.
Tämä toiminta edellyttää yleensä ympäristölupaa ja purkaminen tapahtuu suljetussa
prosessissa.
Edellä mainittuihin töihin liittyy asbestialtistumisen riski, jolloin töissä on huolehdittava
riittävistä suojaustoimenpiteistä.

4§
Lupaviranomainen
Asbestipurkutyölupaa haetaan lupaviranomaisena toimivalta
työsuojeluviranomaiselta.

Ohje:
Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelta.
Lupaa voidaan hakea kirjallisesti tai lähettämällä hakemus sähköisesti.
Hakijan on toimitettava huolellisesti tehty ja jäljempänä mainituilla liitteillä varustettu
hakemus aluehallintovirastoon. Hakemus ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta:
www.tyosuojelu.fi.
Hakemukseen on liitettävä mukaan selvitys siitä, miten hakija täyttää
asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset. Jäljempänä on käsitelty tarkemmin
selvityksiä, joita hakijan tulee esittää luvan myöntämiseksi.
Hakemuksen ollessa puutteellinen, lupaviranomainen pyytää hakijaa täydentämään
hakemustaan. Mikäli pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta lupaviranomaisen
antamaan määräaikaan mennessä, voidaan tehdä kielteinen päätös, josta peritään
säädetty käsittelymaksu.
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5§
Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset
Lupaviranomaisen on myönnettävä asbestipurkutyölupa luonnolliselle
henkilölle:
1) joka on täyttänyt 18 vuotta;
2) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle
ei ole määrätty edunvalvojaa;
3) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen
liiketoimintakieltoon;
4) jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään turvalliseen asbestipurkuun
tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat; ja
5) jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisen osalta
ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista
toimintaa.
Oikeushenkilölle lupa on myönnettävä, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt ja
toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä
vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 1 momentin 1-3 ja 5 kohdassa säädetyt
vaatimukset ja oikeushenkilö 4 ja 5 kohdan vaatimukset.

Ohje:
Luvanhakijalta edellytetään täysi-ikäisyyttä eli 18 vuoden ikää. Tästä vaatimuksesta
ei ole mahdollista poiketa edes huoltajien suostumuksella. Toisaalta luvan hakijan
mahdollisesti korkea ikä ei ole este luvan saamiselle.
Luvan myöntämisessä edellytetään, ettei hakija ole konkurssissa eikä hänen
toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.
Hakijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen tuomioistuimen päätöksellä tai
edunvalvojan määrääminen tai henkilökohtaiseen konkurssiin julistaminen
muodostaa ehdottoman esteen asbestipurkutyöluvan myöntämiselle.
Esteen luvan myöntämiselle muodostaa myös se, jos hakija on määrätty
liiketoimintakieltoon.
Yritykselle myönnetään lupa edellyttäen, että hallintoelimiin kuuluvat henkilöt,
toimitusjohtaja sekä avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöiden osalta
vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät lupaan liittyvät edellytykset siten, että heidän
toimintakelpoisuutta ei ole rajattu eikä asetettu edunvalvojaa eikä heitä ole
julistettu henkilökohtaiseen konkurssiin tai liiketoimintakieltoon.
Lupaviranomainen selvittää, että hakija ei ole konkurssissa eikä hänen
toimintakelpoisuuttaan ole rajattu. Vastuuhenkilöiden osalta selvitetään, että heidän
toimintakelpoisuutta ei ole rajattu eikä asetettu edunvalvojaa eikä heitä ole
julistettu henkilökohtaiseen konkurssiin tai liiketoimintakieltoon.
Hakijalla on oltava käytössään asianmukaisten työvälineiden ja laitteiden lisäksi
niiden huoltotilat.
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Tavallisimmat turvallista asbestipurkutyötä varten tarvittavat laitteet ovat
alipaineistuslaitteisto, esierottimella varustettu kohdepoistojärjestelmä, kohdeimuri tai
suurtehoimuri sekä laitteiden ja vaatteiden puhdistamiseen tarkoitettu pölynimuri.
Lisäksi hakijalla tulee ennen asbestipurkutyön aloittamista olla käytettävissään
toiminnan laajuus huomioon ottaen riittävä määrä asbestipurkutyöhön soveltuvia
henkilönsuojaimia.
Hakijan ei tarvitse itse omistaa työvälineitä, vaan ne voidaan hankkia myös
vuokraamalla tai leasing-sopimuksella.
Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet suorittavat virka-apuna tarkastuksen,
jossa selvitetään, onko hakijalla käytettävissään luvan myöntämisen edellytyksenä
olevat asianmukaiset työvälineet ja niiden huoltotilat.
Hakijan aikaisempi toiminta ei saa osoittaa häntä ilmeisen sopimattomaksi
harjoittamaan luvanvaraista toimintaa. Hakijan sopimattomuus voi tulla
kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijalla on ollut asbestipurkutyölupa,
mutta olennaisten rikkomusten vuoksi lupa on jouduttu peruuttamaan.
Luvan myöntämättä jättämiseen voi johtaa se, jos lupaviranomaisen tiedossa on,
että hakija on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla, esimerkiksi
työturvallisuusrikoksesta, ja jos teko osoittaa hakijan olevan ilmeisen sopimaton
harjoittamaan luvanvaraista toimintaa.

6§
Asbestipurkutyöluvan myöntäminen
Asbestipurkutyölupa myönnetään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14
päivän kuluessa siitä, kun lupaviranomainen on todennut, että luvanhakija
täyttää luvan myöntämisen edellytykset.
Asbestipurkutyölupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Lupa on
valtakunnallinen.
Luvan maksullisuudesta säädetään erikseen.

Ohje:
Hakijalla tulee olla käytettävissään turvallisen asbestipurun edellyttämät laitteet ja
välineet sekä niiden huoltotila jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista.
Lupa myönnetään mahdollisimman pian sen jälkeen kun lupaviranomainen on
tarkastanut edellytysten täyttymisen, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä
Lupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi.
Uudelle toimijalle lupa myönnetään ensimmäisellä kerralla määräaikaisena yleensä
kolmeksi vuodeksi.
Kun toiminta on vakiintunut ja tullut asianmukaisesti hoidettua, voidaan myöntää
toistaiseksi voimassa oleva lupa.
Lupa voidaan myöntää toistamiseen määräaikaisena, mikäli toiminnassa on todettu
laiminlyöntejä ja puutteita, joiden perusteella on voitu harkita luvan peruuttamista.
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Hakijalle, jolla on aikaisemmin ollut valtuutus, lupa myönnetään edelleen toistaiseksi
voimassa olevana, mikäli aikaisempi toiminta on tullut asianmukaisesti hoidetuksi
Sen, myönnetäänkö lupa määräajaksi vai toistaiseksi voimassa olevana, päättää
lupaviranomainen saadun selvityksen perusteella yksittäistapauksittain.
Asbestipurkutyölupa on valtakunnallinen.
Lupa on maksullinen ja maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen
aluehallintoviraston suoritteiden maksuista.

7§
Ilmoitusvelvollisuus muutoksista
Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaisena toimivalle
työsuojeluviranomaiselle luvanvaraisen toiminnan lopettamisesta sekä
sellaisista olennaisista muutoksista, joilla on vaikutusta 5 §:ssä tarkoitetun
asbestipurkutyöluvan myöntämiseen.

Ohje:
Asbestipurkuluvanhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa luvanvaraisen toiminnan
lopettamisesta sekä luvan myöntämiseen vaikuttavista olennaisista muutoksista
lupaviranomaiselle.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja viipymättä muutoksen ilmenemisestä.
Ilmoitusvelvollisuus olennaisista muutoksista on tärkeää myös sen vuoksi, että
luvanhaltijaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla asbestipurkutyöluparekisterissä ja
julkisessa tietopalvelussa.
Ilmoitettavia asioita ovat yrityksen konkurssiin asettaminen, toiminnan päättyminen,
luvanhaltijan tai yrityksen hallintoon kuuluvan henkilön toimintakelpoisuuden
rajoittaminen tuomioistuimen päätöksellä tai edunvalvojan määrääminen tai
henkilökohtaiseen konkurssiin julistaminen.
Hallintoon kuuluvan henkilön tai toimitusjohtajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa.
Myös huoltotilan muutoksesta ja huoltosopimuksen päättymisestä tulee ilmoittaa.
Ilmoitusvelvollisuutta ei ole käytettävissä olevien laitteiden vaihtuessa toisenlaisiin.
Luvan myöntämisen jälkeen luvanhaltijan käytettävissä olevien laitteiden
asianmukaisuutta ja niiden huoltamista valvotaan erikseen työsuojelutarkastuksilla.

8§
Asbestipurkutyöluvan uusiminen
Mitä tässä laissa säädetään asbestipurkutyöluvan hakemisesta, sovelletaan
myös määräajaksi myönnetyn luvan uusimiseen.
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Jos luvan uusiminen on pantu vireille viimeistään kuukautta ennen luvan
viimeistä voimassaolopäivää, luvanhaltija saa aikaisemman luvan perusteella
jatkaa luvanvaraista toimintaa asian ratkaisemiseen saakka.

Ohje:
Jos lupa on myönnetty määräajaksi ja luvanhaltija haluaa sen uusia, on
selvitysvelvollisuus luvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä sama kuin uusille
luvan hakijoille.
Luvan uusimisesta päätettäessä lupaviranomainen lisäksi selvittää ja arvioi, onko
asbestipurkutoimintaa hoidettu asianmukaisesti valvonnassa kertyneiden tietojen
perusteella.
Mikäli uusi hakemus on toimitettu lupaviranomaiselle kuukautta aikaisemmin ennen
luvan viimeistä voimassaolopäivää, on luvanhaltijalla oikeus aikaisemman luvan
perusteella jatkaa luvanvaraista toimintaa asian ratkaisemiseen saakka.

9§
Asbestipurkutyöluvan peruuttaminen
Lupaviranomaisen on peruutettava asbestipurkutyölupa, jos
1) luvanhaltija sitä pyytää; tai
2) hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti
vaikuttaneet luvan myöntämiseen.
Lupaviranomainen voi peruuttaa asbestipurkutyöluvan, jos
1) luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty;
2) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu tätä lakia, työturvallisuuslakia,
työterveyshuoltolakia (1383/2001) tai niiden nojalla annettuja säädöksiä tai
määräyksiä; tai
3) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu asbestijätteen hävittämistä koskevia
säädöksiä tai määräyksiä.
Jos 2 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetut puutteet tai laiminlyönnit voidaan
korjata, lupaviranomaisen on asetettava luvanhaltijalle määräaika puutteen tai
laiminlyönnin korjaamiseksi. Lupaviranomainen voi peruuttaa luvan, jos
luvanhaltija ei ole korjannut puutetta tai laiminlyöntiä määräajassa.
Lupaviranomainen voi päätöksessään määrätä, että sitä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta.

Ohje:
Asbestipurkutyöluvan voi peruuttaa sama viranomainen, joka on sen myöntänyt,
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue.
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Asbestipurkutyölupa peruutetaan;
1) kun luvanhaltija sitä pyytää. Tässä tapauksessa ei enää erikseen kuulla
luvanhaltijaa.
2) Jos lupaa haettaessa on annettu virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti
vaikuttaneet luvan myöntämiseen.
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi luvanhakijan tai yrityksen hallintoon kuuluvien
henkilöiden toimintakelpoisuuteen tai hakijan käytössään oleviin työvälineisiin,
laitteisiin ja niiden huoltotilaan liittyvät tiedot.
Lupaviranomaisen ei tarvitse varata määräaikaa virheellisten tietojen korjaamiseksi
ennen luvan peruuttamista. Tällöin lupaa on haettava uudestaan.
Lupa voidaan peruuttaa;
1) jos luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty
2) jos luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu lakia, annettuja säädöksiä tai
määräyksiä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa luvanhaltija on käyttänyt
asbestipurkutyöhön säädettyä pätevyyttä vailla olevia tai terveydeltään
sopimattomia työntekijöitä tai luvanvaraista työtä koskevissa välineissä, laitteissa
tai huoltotiloissa todetaan puutteita.
3) jos luvanhaltija on rikkonut asbestijätteen hävittämistä koskevia säädöksiä tai
määräyksiä.
Lupaviranomaisen on ennen luvan peruuttamista varattava luvanhaltijalle määräaika
puutteiden korjaamiseen. Jos luvan haltija ei tee korjauksia asetetussa määräajassa,
lupaviranomainen voi peruuttaa luvan.
Ennen peruuttamista koskevaa päätöstä, lupaviranomainen varaa luvanhaltijalle
mahdollisuuden tulla kuulluksi kohtuullisessa määräajassa. Lupa voidaan perua myös
määräajaksi.
Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan peruuttamista koskevaa päätöstä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

10 §
Asbestipurkutyöluparekisteri
Lupaviranomainen pitää tässä laissa säädettyjen lupa-asioiden käsittelemiseksi
ja työsuojelun edistämiseksi sekä luvanhaltijan toiminnan valvontaa varten
asbestipurkutyöluvista rekisteriä. Rekisteriin merkitsemisen yhteydessä
lupaviranomainen antaa luvanhaltijalle rekisteröintinumeron.
Rekisteriin tallennetaan luvanhaltijan nimi tai toiminimi, yhteystiedot, yritys- ja
yhteisötunnus, kotipaikka, rekisteröintinumero sekä luvan
myöntämispäivämäärä, voimassaoloaika ja peruuttaminen.
Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään kahden vuoden ajan luvan
voimassaolon tai luvanvaraisen toiminnan päättymisestä.
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Ohje:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää lupa-asioiden
käsittelemiseksi ja työsuojelun edistämiseksi sekä asianmukaista valvontaa varten
asbestipurkutyöluvista rekisteriä.
Rekisterin perustaminen tehostaa luvanhaltijoiden valvontaa.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat luvanhaltijan nimi tai toiminimi, yhteystiedot,
yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka, rekisteröintinumero sekä luvan
myöntämispäivämäärä, voimassaoloaika ja peruuttaminen.
Rekisteriin tallennetut säilytetään kahden vuoden ajan luvan voimassaolon tai
luvanvaraisen toiminnan päättymisestä. Kahden vuoden säilyttämisaika on katsottu
riittäväksi valvonnan kannalta ottaen huomioon muun muassa sen, että
työturvallisuusrikoksen vanhentumisaika on kaksi vuotta.

11 §
Julkinen tietopalvelu
Lupaviranomainen voi rekisteröitävän suostumuksella luovuttaa julkisen
tietoverkon välityksellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot mainitun pykälän
1 momentissa tarkoitetusta asbestipurkutyöluvista pidettävästä rekisteristä.
Lupaviranomaisen tulee poistaa luvanhaltijaa koskevat tiedot julkisesta
tietopalvelusta viipymättä luvanhaltijan pyynnöstä tai kun lupa on peruutettu
tai kun lupaviranomainen on saanut tiedon luvanvaraisen toiminnan
päättymisestä.

Ohje:
Julkinen tietopalvelu palvelee asbestipurkutyön tilaajia ja alan toimijoita
Asbestipurkutyön tilaajat saavat tiedot luvan saaneista toimijoista ja luvanhaltijat
saavat julkisen tietopalvelun kautta yhteystietonsa asiakkaiden tietoon.
Lupaviranomainen voi rekisteröitävän luvanhaltijan suostumuksella luovuttaa julkisen
tietoverkon välityksellä asbestipurkutyöluparekisterin mukaiset tiedot luvanhaltijasta.
Suostumus tietojen luovuttamiseen selvitetään luvan hakemisen yhteydessä.
Voimassa olevien asbestipurkutyövaltuutuksen haltijoiden suostumus pyydetään
erikseen kirjallisena
Julkisen tietopalvelun tietojen tulee olla luotettavia ja ajantasaisia. Luvanhaltijaa
koskevat tiedot poistetaan julkisesta tietopalvelusta viipymättä luvanhaltijan
pyynnöstä tai kun lupa on peruutettu tai kun lupaviranomainen on saanut tiedon
luvanvaraisen toiminnan päättymisestä.
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12 §
Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri
Lupaviranomainen pitää työsuojelun valvontaa ja edistämistä varten rekisteriä
asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä. Rekisteriin tallennetaan
henkilön nimi, syntymäaika, rekisteröintinumero sekä ammattitutkinnon tai sen
soveltuvan osan suorittamispäivämäärä.
Lupaviranomainen merkitsee 1 momentissa tarkoitetut tiedot rekisteriin
1) rekisteröitävän henkilön omasta pyynnöstä;
2) rekisteröitävän suostumuksella asbestipurkutyöluvanhakijan tai -haltijan
pyynnöstä.
Rekisteröimisen edellytyksenä on, että rekisteriin merkittävän henkilön 2 §:n 2
momentissa tarkoitetusta pätevyydestä esitetään lupaviranomaiselle
tutkintotodistus tai muu luotettava selvitys.
Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan viipymättä rekisteristä rekisteröidyn
henkilön omasta pyynnöstä tai lupaviranomaisen saatua tiedon rekisteröidyn
kuolemasta.

Ohje:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää
asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä rekisteriä.
Rekisteri tehostaa työsuojeluviranomaisten valvontaa ja työsuojelun edistämistä.
Rekisterin avulla on mahdollista saada luotettavaa tietoa pätevien työntekijöiden
lukumääristä. Lisäksi rekisteriä voidaan hyödyntää tarkistettaessa
asbestipurkutyöntekijöiden pätevyyttä työsuojelutarkastusten yhteydessä.
Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä on rekisteröityminen
asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin.
Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa tai ennen 1.1.2011
suoritettu hyväksytty koulutus asbestipurkutyöhön.
Rekisteröitäviä tietoja ovat henkilön nimi, syntymäaika, rekisteröintinumero sekä
ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittamispäivämäärä.
Rekisteröinti voidaan tehdä henkilön omasta pyynnöstä tai
asbestipurkutyöluvanhakijan tai -haltijan pyynnöstä.
Rekisteröimispyynnön yhteydessä tulee henkilön suostumus esittää kirjallisena
lupaviranomaiselle.
Rekisteröintipyyntölomakkeet toimitetaan yrityksiin ja oppilaitoksiin, jotka järjestävät
asbestipurkutyön ammattitutkintokoulutusta.
Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on, että rekisteriin merkittävän henkilön
pätevyydestä esitetään lupaviranomaiselle tutkintotodistus tai muu luotettava selvitys.
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Muuna luotettavan selvityksenä voisi tulla kysymykseen esimerkiksi oppilaitoksen
selvitys siitä, että henkilö on suorittanut vaadittavat opinnot, jos varsinainen
tutkintotodistus on hävinnyt.
Rekisteröityä koskevat tiedot poistettaan viipymättä rekisteristä rekisteröidyn henkilön
omasta pyynnöstä tai lupaviranomaisen saatua tiedon rekisteröidyn kuolemasta.
Rekisteristä poistaminen ei voi tulla kysymykseen henkilön rekisteröintiä alun perin
pyytäneen työnantajan pyynnöstä, koska vain rekisteröidyllä itsellään on edellytykset
arvioida sitä, onko rekisteröityneenä oleminen hänelle esimerkiksi työsuhteen
päättymisen jälkeen edelleen tarpeen.

13 §
Tietojen luovuttaminen, henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn oikeudet
Lupaviranomainen voi luovuttaa edellä 10 §:ssä ja 12 §:ssä tarkoitettujen
rekistereiden tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti
viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja laissa säädetyn tehtävänsä hoitamiseksi.

Ohje:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuuale ylläpitää
asbestipurkutyöluparekisteriä ja rekisteriä asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä.
Muiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla on rekistereihin tekninen
käyttöoikeus valvontatehtäviensä hoitoa varten.
Rekistereihin tallennettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (621/1999).
Henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn henkilön oikeuksiin sovelletaan muutoin
henkilötietolakia (523/1999).

14 §
Muutoksenhaku
Lupaviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen asbestipurkutyöluvan peruuttamista koskevassa
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Ohje:
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Asbestipurkutyöluvan myöntämiseen ja peruuttamiseen koskeviin päätöksiin voi
hakea muutosta hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan.
Muutosta voi hakea siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä hakijan toimipaikka
sijaitsee.
Hallinto-oikeuden päätökseen asbestipurkutyöluvan peruuttamista koskevassa
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla vain, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan.

15 §
Rangaistussäännös
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin
2 §:ssä tarkoitettua työntekijää tai tekee asbestipurkutyötä ilman
asbestipurkutyölupaa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, asbestipurkutyörikkomuksesta sakkoon.

Ohje:
Asbestipurkutyörikkomuksesta tuomitaan sakkorangaistukseen se, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin asbestipurkutyöhön
pätevää työntekijää tai tekee lupaa edellyttävää asbestipurkutyötä ilman
asbestipurkutyölupaa.
Teosta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja.
Säännös tulee sovellettavaksi yksittäisiin rikkomuksiin, joista ei muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta. Rikoslain 47 luvun 1 §:ssä säädetään
rangaistavaksi työturvallisuusrikos, josta rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta
enintään yksi vuosi. Asbestipurkutyöluvan laiminlyönti voi olla osa
työturvallisuusrikosta.
Säännöksen rangaistusasteikko mahdollistaa rangaistusmääräysmenettelyn
käyttämisen.

16 §
Valvonta
Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Valvonnasta
säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
annetussa laissa (44/2006).
Tässä laissa työsuojeluviranomaiselle säädetyt lupaviranomaisen ja
rekisterinpitäjän tehtävät voidaan antaa yhdelle tai useammalle
työsuojeluviranomaisena toimivalle aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueelle noudattaen aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 6 §:n
2 momenttia.
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Ohje:
Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, aluehallintovirastojen
työsuojelun vastuualueet.
Lupaviranomaisena toimii Länsi- Ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualue.

17 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2016.
Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut ennen 1 päivää
tammikuuta 2011 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/1994)
17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeutettu tekemään
asbestipurkutyötä ilman tämän lain 2 §:n 2 momentissa säädettyä pätevyyttä
kaksi vuotta tämän lain voimaan tulosta.
Asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen 16 §:n nojalla annetut
asbestipitoisten rakenteiden purku- ja saneeraustöiden valtuutukset ovat
sellaisenaan voimassa kaksi vuotta tämän lain voimaan tulosta. Siirtymäaikana
valtuutusten peruuttamiseen sovelletaan tämän lain 9 §:ää.
Ohje:
Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut ennen 1.1.2011 hyväksytyn
koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeutettu tekemään asbestipurkutyötä ilman
säädettyä pätevyyttä kaksi vuotta lain voimaan tulosta vuoden 2017 loppuun saakka.
Tämän jälkeen asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää, että työntekijällä on
suoritettu soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.
Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset ovat edelleen voimassa kaksi vuotta lain
voimaan tulon jälkeen vuoden 2017 loppuun saakka.
Tämän jälkeen tehtävä asbestipurkutyö edellyttää voimassa olevaa
asbestipurkutyölupaa.

