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Asia:  Henkilökohtaisia  suojavälineitä 
 koskevat yleiset ohjeet. 

Sosiaali  -  ja terveysministerlö  on  hyväksynyt seuraavat henkilökohtaisia 

 suojavälineitä  koskevat 

YLEISET OHJEET  

Mää ritelmiä 

1. Henkilökohtais ella suojavälineellä  tarkoitetaan sellaista  varustetta,  jota 

 työntekijä pitää työssään suojana terveyden  haitan  tai tapaturman  varalta. 

 Varustetta  nimitetään näissä ohjeissa yleensä  sen suojaaman  elimen, ruu-

miinosan  tai  toiminnan mukaan  tai  sen  vaaran mukaan, 	jota  vastaan  se 

 suojaa.  

Ryhmitys  

2. Henkilökohtaiset  suojeluvälineet  jaetaan näissä ohjeissa seuraaviin  pää- 

ryhmiin:  

I Päänsuojaimet 

II Kuulonsuojaimet 

III Silmäin suojaimet 

IV  Hengityksen  suojaimet  

V  Käsien  ja  käsivarsien  suojaimet  

VI  Jalkojen  ja säärien suojaimet  

VII Työpuvut 

VIII  Turvavyöt  köysineen  

IX  Muut  suojaimet 
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Yleinen laatu  

3. Henkilökohtaisen suojeluvälineen tulee riittävästi suojata niitä vaaroja 

vastaan, joiden torjuntaan  se on  tarkoitettu.  Sen  tulee olla vaivaton käyt-

täjälleen  ja  mikäli mandollista työntekoa haittaamaton sekä laadultaan  ja 

 pitotavaltaan  sellainen, ettei  se  aiheuta uusia vaaratilanteita. 	Tällaisen 

varusteen painoa tulisi pyrkiä alentamaan. Suojavälineen tulisi olla helposti 

paikalleen asetettava  ja  pois otettava. 

Koetus  

4. Näissä ohjeissa tarkoitettu henkilökohtaiselle suojeluvälineelle 	tehtävä 

koetus tulee suorituttaa siihen pätevässä laitoksessa  tai  yrityksessä. 

Huom. Tässä tarkoitetun pätevyyden määrittelee sosiaaliministeriö.  

5. Mallikoetuksen  perusteella sosiaaliministe riön hyväksymän henkilökohtai-

sen suojeluvälineen valmistajan  tai  myyjän tulee tyydyttävällä tavalla jat-

kuvasti valvoa, että hänen valmistamansa  tai  myytävänä pitämänsä vardste 

 on  suojeluteknillisesti samanveroinen  sen  kappaleen kanssa, joka mallikoe-

tuks  ess  a  on  täyttänyt asetetut vaatimuks  et. 

6. Sosiaaliministeriön kehotuksesta valmistaja  tai  myyjä  on  velvollinen toi-

mittamaan tarpeellisia koekappaleita tutkimusta  ja  tarkistusta varten. Täl-

laiset 
 

koekappaleet  on  otettava pistokokeina (valitsematta).  

7. Valmistajan  tai  myyjän  on  vastattava tässä tarkoitettujen koetusten, tut-

kimusten  ja  valvontatoimitusten  kustannuksista.  

Me  rkinnät  

8. Valmistajan  tai  myyjän  on  varustettava sosiaaliministeriön 	hyväksymä 

henkilökohtainen  s  uojeluväline hyväksymismerkinnällä.  

9. Merkintä  on  tehtävä itse varusteeseen  tai  sen  osiin taikka, jollei sitä 

varten ole riittävästi tilaa, päällykseen seuraavan kuvan esittämin merkein 

 ja  tekstein * 
Sosiaaliministeron hyvoksymä 
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Huom. Toimitettaessa  henkilökohtaisia suojeluvälineitä pohjois - 

maasta tois een hyväksyttäköön alkuperäismerkinnät.  

10. Kohdissa  8  ja  9 vaadittuja  merkintöjä ei saa tehdä muuhun kuin hy-

väksyttyyn varusteeseen.  

11. Sosiaaliministeriö voi, milloin siihen  on  syytä, peruuttaa henkilökoh-

taista suojeluvälinettä koskevan hyväksymisensä.  

12. Muussa suhteessa henkilökohtaiseen suojeluvälineeseen tehtävistä mer-

kinnöistä  on  voimassa kutakin suojainta koskevat erityiset määräykset.  

K äyttöohj e  

13. Henkilökohtaisen suojeluvälineen hankinnan yhteydessä  on  toimitettava 

tarpeelliset varusteen käyttöä  ja  hoitoa koskevat ohjeet (käyttöohje). Käyttö- 

ohje  on  jätettävä sosiaaliministeriön tarkistettavaksi varusteen hyväksymis-

esityksen yhteydessä.  

Yleiset hoito-ohjeet  

14. Henkilökohtaisen suojeluvälineen kuntoa  on  työnantajan säännöllisesti  ja 

 perusteellisesti valvottava sekä pidettävä väline hyvässä kunnossa. 	Työn- 

tekijän tulee hoitaa huolellisesti suojeluvälinettä.  

15. Milloin  on  syytä epäillä, ettei suojeluväline enää ole riittävän turval-

linen,  on  väline poistettava käytöstä.  

16. Henkilökohtaista suojeluvälinettä,  jota  joku työntekijä  on  käyttänyt, ei 

yleensä saa antaa toisen työntekijän käyttöön, ennenkuin väline  on  puhdis-

tettu  ja  tarvittaessa desinfioitu. 

Lautakunnan puolesta: 

Puheenjohtaja 	A. H.  Sainio 

Sihteeri 	Matti  Vainio 

KD  871/71/301 

 Ryhmä  B 
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Ärende:  Allmànna  anvisningar beträffande 
personliga skyddsredskap. 

Social-  och hälsovårdsministeriet har godkänt följande  

ALLMÄNNA ANVISNINGAR beträffande personliga skydds  redksp. 

 Definitioner  

1. Med personlig skydds utrustning avses sådan utrustning, som av arbets-

tagare bäres  under  arbetet som skydd  mot  ohälsa eller olycksfall. 	ut- 

rustningen  är  i dessa anvisningar i regel benämnd efter det  organ, den 

 kroppsdel eller funktion  den  skyddar eller efter  den  fara  den  skyddar  mot.  

Klassificering  

2. Personlig skyddsutrustning indelas i dessa anvisningar i följande hu-

vudgrupper.  

I  Huvudskydd  

II  Hörselskydd  

III  Ögonskydd  

IV  Andningsskydd  

V Hand-  och armskydd  

VI  Fot- och benskydd  

VII  Arbteskläder  

VIII  Säkerhetsbälte med lina  

IX  Övriga skydd  
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Allmän beskaffenhet  

3. Personlig skyddsutrustning skall erbjuda tillfredsställande skydd  mot de 

 risker i arbetet, för vilka  den är  avsedd. 	Den  skall vara bekväm för 

bäraren, om möjligt ej verka hindrande i arbetet och vara  så  beskaffad 

och anordnad, att  den  ej ger upphov  till  nya riskmoment. För sådan ut-

rustning bör låg vikt eftersträvas. Skyddsutrustning bör vara lätt att  på- 

och avtaga.  

P  rovn   ing  

4. I  dessa anvisningar avsedd provning av personlig skyddsutrustning skall 

utföras av därtill behörig  institution  eller behörigt företag. 

Anm. Nämnd behörighet meddelas av socialministeriet.  

5. Tillverkare eller försäljare av personlig skyddsutrustning, 	som efter 

typprovning godkänts av socialministeriet, skall  på  tillfredsställande sätt kon-

tinuerligt kontrollera, att av honom tillverkad eller tillhandahållen utrust-

ning i skyddshänseende  är  likvärdig med  den,  som vid typprovningen upp.- 

fyllt föreskrivna fordringar.  

I  

6. på  anmodan av socialministeriet  är  tillverkare eller försäljare skyldig 

tillhandahålla erforderliga prov för undersökning och kontroll. Sådana prov 

skola uttagas slumpvis.  

7. Kostnaden för här avsedd provning, undersökning och kontroll åvilar 

tillverkare eller försäljare.  

Mä  rkni  

8. Personlig skyddsutrustning, som blivit godkänd av socialministeriet, 

skall av tillverkare eller försäljare förses med uppgift härom (märkning).  

9. Märkningen skall utföras  på  själva utrustningen eller dess delar eller, 

om utrymmet ej medgiver detta,  på  emballaget, med följande märke och 

 text.  * 
SosiaaIimristeriän  hyväksymä  

I  
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Anm. Vid leverans av personlig skyddsutrustning från ett nordiskt 

 land till  ett annat  må  ursprungstexten godtagas.  

10. Märkning enligt punkterna  8  och  9  får icke ske  på  annan utrustning 

 än  som  är  godkänd.  

11. Socialministeriet kan, om skäl därtill föreligger, återkalla tidigare 

givet godkännande av personlig skyddsutrustning.  

12. Rörande märkning i övrigt av personlig skyddsutrustning hänvisas  till 

 bestämmelserna för resp. skydd. 

Bruksanvisning  

13. Personlig skyddsutrustning skall vid leverans vara åtföljd av erforder-

liga föreskrifter rörande utrustningens användning och skötsel 	(bruksan- 

visning). Bruksanvisning skall underställas socialministeriet för granskning 

i samband med framställning om godkännande av utrustningen. 

Allmänna skötselföreskrifter  

14. Personlig skyddsutrustning skall genom arbetsgivarens försorg regel-

bundet och noga efterses samt väl underhållas. Arbetstagaren skall vårda 

utrustningen väl.  

15. Föreligger skäl misstänka att skyddsutrustning ej längre erbjuder be-

tryggande säkerhet, skall  den  tagas ur bruk.  

16. Personlig skyddsutrustning, som brukats av viss arbtestagare, skall 

i regel ej tillhandahållas annan arbetstagare, förrän utrustningen rengjorts 

och vid behov desinficerats. 

På  nämndens vägnar: 

Ordförande 	A.H.  Sainio  

Sekreterare 	Matti  Vainio  

KD  871/71/301 

 Grupp  B 
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