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Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksestä
vuonna 1993 pidetyn 80. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 1994
lähettänyt työasiainvaliokunnan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 332
vuonna 1993 pidetyn 80. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina nuorempi hallitussihteeri Liisa Heinonen ja ylitarkastaja Matti Kajantie työministeriöstä.
Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) yleiskokous, Kansainvälinen työkonferenssi, hyväksyi
vuonna 1993 yleissopimuksen n:o 174, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa. Samalla työkonferenssi hyväksyi myös
yleissopimusta täydentävän suosituksen n:o 181.
Yleissopimus pyrkii varmistamaan sen, että
kaikkiin soveltuviin toimenpiteisiin ryhdytään
teollisten suuronnettomuuksien torjumiseksi
sekä suuronnettomuusvaaran ja suuronnettomuuksien seurausten saattamiseksi mahdollisimman vähäisiksi.
Yleissopimusta täydentävässä suosituksessa
käsitellään kansainvälistä tietojenvaihtojärjestelmää, kansallista toimintaohjelmaa muilla
kuin yleissopimuksenedellyttämillä aloilla, suuronnettomuuden työntekijöille aiheuttamien vahinkojen korvaamista sekä monikansallisten yritysten velvollisuutta huolehtia samalla tavoin eri
maissa sijaitsevien toimipisteiden turvallisuudesta.
Yleissopimusta ei tässä vaiheessa esitetä hyväksyttäväksi, vaikka sen ratifioimiselle ei ole
välittömiä lainsäädännöllisiä esteitä. Syynä tähän on se, että hallitus selvittää parhaillaan myös
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (ECE:n) puitteissa laaditun yleissopimuksen,joka koskee teollisuusonnettomuuksien
valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ratifiointiedellytyksiä. Koska yleissopimukset kattavat

osittain samoja asioita, hallitus pitää tarkoituksenmukaisena niiden mahdollista ratifiointia ja
siitä mahdollisesti johtuvien säädösmuutosten
tai muiden täytäntöönpanotoimien toteuttamista samanaikaisesti.
Euroopan yhteisöjen neuvosto on antanut
24.6.1982 myös ETA-sopimuksen piiriin kuuluvan direktiivin (82/501/ETY) tietyn teollisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta (eli niin
kutsutun Seveso-direktiivin). Yleissopimus n:o
174 perustuu pitkälti Seveso-direktiiviin eikä ole
sen määräysten kanssa ristiriidassa. Euroopan
yhteisöjen komissiossa valmistellaan parhaillaan
Seveso-direktiiviä muuttavaa niin kutsuttua Comah-direktiiviä.
Yleissopimusta täydentävä suositus saatetaan
eduskunnan tietoon otettavaksi huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa kunnioittaen,
että Eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 22 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksyttyä Kansainvälisen
työjärjestön yleissopimusta n:o 174, joka
koskee suuronnettomuuksien torjuntaa
teollisuudessa, ja
että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 22 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksytty Kansainvälisen
työjärjestön suositus n:o 181, joka koskee
suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, otettaisiin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lindroos, varapuheenjohtaja Nordman sekä jäsenet Häkä-
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mies, Koistinen, Komi, Kuittinen, Laitinen,
P. Leppänen, Morri, Mäkipää, Rimmi, Takala
ja Viljanen.
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