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 Työterveyskortti, mikä se on?  
Miksi sitä tarvitaan? 
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Työterveyskortti 

• Vuonna 2002 tuli Raketti- rekisteri, jonka kautta työntekijät 
saivat tiedon tulevasta terveystarkastuksesta 

 -> vuoden 2007 alusta voimaan tuli uusi työeläkelainsäädäntö 

 -> työntekijöiden ammattia ei enää kerätty mihinkään 

 

  Valtioneuvoston asetus (1176/2006) työntekijöiden 
 työterveyskortista rakennustyössä 

  -> pakollinen työterveyskortti v. 2007 alusta 

  

• tavoitteena on edistää rakennusalan työntekijöiden 
työterveyshuollon järjestämistä ja toteuttamista sekä seurata 
heidän terveydentilaansa 
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Kenelle kuuluu? 

• niille rakennusliikkeiden työntekijöille, jotka tekevät 
uudis- tai korjausrakentamista, kunnossapitoa 
ja näihin liittyvää asennustyötä, purkamista, 
maa- ja vesirakentamista sekä rakentamiseen 
liittyvää suunnittelua  

 

• ei koske toimihenkilöitä eikä kunnan 
rakennustyöntekijöitä, yksinyrittäjiä, työnjohtoa eikä 
työntekijöitä, jotka työskentelevät muiden kuin 
rakennusliikkeiden palveluksessa  

 

• Oleellista on siis, minkä yrityksen palveluksessa 
työntekijä on  

 
• Soveltamisala määritelty tarkemmin Valtioneuvoston 

päätös 629/1994  
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Työnantajan velvollisuudet 
(1176/2006 2§) 

• Työnantajan on osana työterveyshuollon järjestämis- 
ja toteuttamisvelvollisuutta huolehdittava siitä, että 
rakennustyötä tekevällä työntekijällä on oma 
henkilökohtainen työterveyskortti 

 

• Työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on 
työterveyskortti ennen työskentelyn aloittamista 
rakennustyömaalla. 
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Työntekijän velvollisuudet 
 (1176/2006 3§) 

• työntekijän on pidettävä työterveyskortti 
mukanaan rakennustyömaalla 

 

• työntekijän on pyydettäessä näytettävä 
työterveyskortti työnantajalle, 
työsuojeluviranomaisen tarkastajalle, yhteisen 
rakennustyömaan päätoteuttajalle tai 
rakennuttajalle 

 

• työntekijän on työterveystarkastuksen yhteydessä 
esitettävä työterveyskorttinsa 
työterveyshuollon ammattihenkilölle tai 
asiantuntijalle tietojen merkitsemistä ja 
päivittämistä varten 
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Työterveyskortin sisältö (4§) ja  
valvonta (5§) 

Työterveyskortista tulee ilmetä  

• työntekijän etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus  

• jokaisen suoritetun terveystarkastuksen ajankohta, 
seuraavan tarkastuksen ajankohta sekä  

• tarkastuksen suorittaneen työterveysyksikön ja 
tarkastuksen suorittajan nimi  

 

Valvonta 

• Työsuojeluviranomainen: työnantaja on järjestänyt 
työterveyshuollon ja työntekijällä on Työterveyskortti.  

• STM, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja 
Aluehallintovirasto (ent. lääninhallitus):  
työterveyshuoltopalvelujen lääketieteellinen sisältö 
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Kortin hyviä puolia 

• kortista näkee helposti, milloin on seuraavan 
terveystarkastuksen vuoro ja se toimii hyvänä 
muistuttajana 

 

• työnantaja saa uusien työntekijöiden osalta tiedon 
siitä, onko tarkastukset hoidettu ja milloin on 
mahdollisesti seuraavan tarkastuksen ajankohta 

 

• siitä saa selville esimerkiksi edellisen 
työterveyshuoltopalvelujen tuottajatahon  

 

• tietää, että työterveyshuolto on järjestetty 


