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Vastaus kirjalliseen kysymykseen Terrafame Oy:n työturvallisuuden
valvonnasta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Satu Hassin/vihr. ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 628/2018 vp:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että työsuojeluviranomaiset valvovat kaivosten työturvallisuutta riittävästi, jotta toistuvat puutteet ja laiminlyönnit eivät ole mahdollisia ja
onko hallitus aikeissa ryhtyä toimiin Talvivaara-Terrafame-kaivoksen epäiltyjen vakavien
työturvallisuuden laiminlyöntien tutkimiseksi sekä avun tarjoamiseksi niille työntekijöille,
joiden terveys on vaarantunut?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta
ja ohjauksesta. Työsuojeluviranomaisen tärkeimpänä tehtävänä on valvoa työsuojelua koskevien
säännösten ja määräyksien noudattamista. Työsuojelun vastuualueiden toiminta on riippumatonta ja se vastaa kaikilta toimialoilta ja työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään kattavasti. Kaivosala on valittu riskiperusteisesti myös viranomaisaloitteisen valvonnan kohteeksi. Kaivosalan
työturvallisuuden valvontaa toteutetaan valtakunnallisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Kaivosalan valvontasuunnitelmassa on määritelty tarkastettaviksi asioiksi tapaturmavaara, fyysinen
kuormitus sekä kemialliset tekijät.
Terrafame Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan työsuojelulainsäädäntöä ja työsuojelusta annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Terrafame on järjestänyt omille työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon, jonka osana seurataan myös työntekijöiden metallialtistusta. Terrafame on myös teettänyt Työterveyslaitoksella vuosittain työympäristön työhygieeniset mittaukset, jonka perusteella kunkin työskentelyalueen suojainvaatimukset on laadittu. Työsuojeluviranomainen valvoo Terrafamen toimintaa säännöllisesti toteutettavilla työsuojelutarkastuksilla.
Terrafamen tuotantoalueiden pääsyn edellytyksenä on, että työntekijä on käynyt turvallisuuskoulutuksen, jonka osana käsitellään myös työhygieniaan liittyvät vaatimukset. Sama koulutus
edellytetään myös urakoitsijoiden työntekijöiltä. Terrafamen tuotantoalueella toimivat urakoitsijat järjestävät itse omalle henkilöstölleen työterveyshuollon sekä siihen kuuluvan biomonito-
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roinnin, mikäli heidän työntekijät työskentelevät tuotantoalueilla. Työsuojeluviranomainen suorittaa urakoitsijoille yrityskohtaisia työsuojelutarkastuksia, joilla varmistetaan, että myös urakoitsijat noudattavat laakisääteisiä työsuojeluvelvoitteita.
Terrafamen operatiivinen johto raportoi yhtiön hallitukselle työturvallisuudesta jokaisessa hallituksen kokouksessa. Omistaja ja yhtiön hallitus ovat yhtiön toiminnan alusta lukien edellyttäneet yhtiöltä korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria. Tämä on tärkeää jo itsessään työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta myös samalla prosessiteollisuudessa välttämätön
edellytys ammattimaiselle ja tehokkaalle toiminnalle. Terrafame seuraa myös urakoitsijoiden
suoriutumista työhygienia-asioissa ja puuttuu toimintaan, mikäli laiminlyöntejä havaitaan.
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