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Till läsaren

I denna handbok har man samlat de 
rättsliga skyldigheterna för ordnande av 
personalrum och granskat deras tillämp-
ning samt aspekter som påverkar dimen-
sioneringen och utrustningen gällande 
personalrum.

Med personalrum avses i lagstiftningen en 
helhet som består av lokaler där persona-
len kan äta, byta kläder, tvätta sig, samt 
toalettutrymmen, utrymmen för torkning 
av kläder och i speciella situationer lokaler 
som behövs för arbetstagarens vila.

Grunden för ordnande av personalrum 
finns i arbetarskyddslagen (738/2002). 
Utifrån lagen har mer detaljerade förord-
ningar på lägre nivå getts om personalrum. 
Dessutom innehåller handboken särskilda 
bestämmelser om specifika branscher och 
arbeten. Många kollektivavtal innehåller 
också detaljerade krav på personalrum. I 
handboken har man också dragit nytta av 
planeringsanvisningar för personalrum.

Den här handboken gäller alla branscher. 
Handboken är avsedd att användas av 
arbetsplatschefer, arbetarskyddspersonal 
och även arbetstagare.

Matplatsen är utrustad med kylskåp, mikrovågsugn och vattenkran samt ett tillräckligt antal 
bord och stolar.
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Centrala bestämmelser och andra riktlinjer

beaktande av arbetets art och varaktighet 
samt antalet arbetstagare är tillräckliga 
och ändamålsenligt utrustade.

Vid behov ska det finnas separata tvätt-
rum, omklädningsrum, toaletter, samt 
sällskapsrum och vilrum för män och 
kvinnor. Gravida kvinnor ska ha möjlighet 
att gå till ett vilrum för att vila. Vid behov 
bedöms behovet av vila till exempel av 
företagshälsovården.

Syftet med ordnande av personalrum är 
kvantitativ och kvalitativ tillräcklighet och 
ändamålsenlig utrustning. Ändamålsenliga 
möbler för personalrum är också viktiga. 
Ändamålsenligheten främjas genom 
slitstarka och användarvänliga material 
och möbler, vilket minskar städbehovet 
och ökar trivseln i arbetet för användarna.

Även på samma arbetsplats utförs olika 
arbeten som ställer olika krav på personal-
rummen. Vid ordnandet av personalrum 
beaktar man exempelvis följande kriterier: 
arbetsplatshygien, nedsmutsning av 
arbetskläder samt hur dammigt, vått, 
svettdrivande och tungt arbetet är.

Personalrummen bör vara placerade nära 
arbetsplatserna. På fasta arbetsplatser är 
det vanligtvis ändamålsenligt att placera 
personalrummen i samma byggnad som 
arbetslokalerna eller i en separat sido-
byggnad som är funktionellt ansluten till 
arbetslokalerna. På så vis skyddas  
personalrummen från exempelvis buller, 
damm, föroreningar, smuts, lukter, kemis-
ka olägenheter och obehagliga tempera-
turer i produktionsverksamheten.

Arbetarskyddslagen

Arbetarskyddslagen (738/2002) är en 
ramlag som tillämpas i alla arbeten. 
Ordnandet av nödvändiga personalrum är 
en del av arbetsgivarens omsorgsplikt och 
skyldighet att hålla sig underrättad som 
avses i 8 och 10 § i arbetarskyddslagen. I 48 
§ i arbetarskyddslagen fastställs allmänna 
krav på arbetsplatsernas personalrum inom 
alla branscher. Mer detaljerade föreskrifter 
om personalrum har getts för vissa arbeten 
med stöd av arbetarskyddslagen.

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara 
närhet skall arbetstagarna med beak-
tande av arbetets art och varaktighet 
samt antalet arbetstagare ha tillgång till 
tillräckliga och ändamålsenligt utrustade 
tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp 
för kläder, mat- och vilrum, toaletter samt 
andra personalrum (t.ex. torkutrymme för 
kläder. Arbetstagarna skall ha tillgång till 
tillräckligt med dricksvatten.

Gravida kvinnor och ammande mödrar skall 
vid behov ha möjlighet att gå till ett vilrum 
eller något annat lämpligt ställe för att vila.

På en gemensam arbetsplats ska  
arbetsgivaren som utövar den huvudsakliga 
bestämmanderätten tillsammans med 
andra arbetsgivare ordna personalrum för 
arbetstagarna på ett ändamålsenligt sätt.

Allmänna aspekter på tillämpningen 
av arbetarskyddslagen vad gäller 
ordnande av personalrum
Arbetarskyddslagen förutsätter att 
personalrummen finns på eller i omedelbar 
närhet av arbetsplatsen och att de med 
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Vad gäller personalrum bör särskild 
uppmärksamhet också ägnas åt att det 
finns tillräckliga utrymningsvägar och 
passager, att ytbehandlingar och möbler är 
slitstarka samt att vatten- och fuktisole-
ring är ändamålsenliga. Dessutom finns det 
särskild orsak att ägna uppmärksamhet åt 
möjligheterna att städa lokalerna.

Vad innebär "på arbetsplatsen 
eller i dess omedelbara närhet" i 
arbetarskyddslagen?
I praktiken ska arbetsplatsens personalrum 
i regel placeras så att förbindelsen är lätt 
och rummen ligger ändamålsenligt till på 
arbetsplatsen eller i omedelbar närhet av 
denna.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgi-
varen planera, välja, dimensionera och 
genomföra de åtgärder som behövs för att 
förbättra arbetsförhållandena i enlighet 
med de allmänna arbetarskyddsprinciper 
som skrivits in i arbetarskyddslagen. Detta 
gäller även ordnandet av personalrum.

På fasta arbetsplatser bör personalrum-
men ordnas så att de lätt kan nås från 
arbetsplatsernas arbetsställen. Från 
arbetsplatsernas arbetsställen ska tillgång 
till omklädningsrum, tvätt- och toalettut-
rymmen ordnas så att arbetstagarna inte 
behöver gå orimligt långt till dem. Oftast 
innebär detta i praktiken direkt förbindelse 
inne i byggnaden.

Vad innebär ”med beaktande 
av arbetets art och varaktighet 
samt antalet arbetstagare” i 
arbetarskyddslagen?
Omklädningsrum, tvätt- och toalettutrym-
men ska vara separata för kvinnor och män. 
När personalrum byggs ska hänsyn tas 
till arbetets egenskaper, arbetstagarnas 
förflyttning från ett arbetsställe till ett 
annat och antalet arbetstagare som använ-

der personalrummen. När personalrum 
byggs ska hänsyn tas till antalet kvinnliga 
och manliga arbetstagare, och personal-
rummen ska också ge arbetstagarna ett 
integritetsskydd.

Personalrummen ska vara tillräckligt 
rymliga och fria från arbetsplatsens luftför-
oreningar, damm eller andra motsvarande 
olägenheter relaterade till arbetsplatsen.

Personalrummen ska vara utrustade så 
att de främjar hälsosamma och säkra 
arbetsförhållanden för arbetstagarna. 
Arbetstagarna ska kunna lämna arbetet 
rena och fria från farliga eller skadliga 
arbetsrelaterade kemiska, biologiska eller 
liknande exponeringar.

Vad innebär "tillräckliga och 
ändamålsenligt utrustade" i 
arbetarskyddslagen? 
Tillräckliga personalrum innebär, både 
kvantitativt och kvalitativt, ändamålsenliga 
tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp 
för kläder, mat- och vilrum samt toaletter.

Med ändamålsenlighet avses att separata 
tvättrum, omklädningsrum och förvarings-
skåp för kläder samt toaletter ska ordnas 
för kvinnor och män. Om separata rum inte 
har ordnats av motiverade skäl, då ska 
rummen ha låsbara dörrar.

Med ändamålsenlighet avses också lokalens 
renhet så att väggar och golv i tvättrummen 
är täckta med ett lämpligt vattentätt  
material så att de är lätta att rengöra 
hygieniskt. Till exempel ska toalett- 
utrymmena ha ändamålsenlig utrustning. 
Personalrummen ska vara väl upplysta 
och ha tillräcklig mekanisk eller naturlig 
ventilation.

I tvättrum och toaletter är det vanligtvis 
nödvändigt att ha rinnande varmt och kallt 
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vatten från vattenledningsnätet eller mot-
svarande, samt ändamålsenlig utrustning.

Ändamålsenliga duschmöjligheter ska 
ordnas vid exempelvis smutsigt arbete.  
I personalrum ska temperaturen normalt 
vara minst 18°C. Belysningen ska vara 
tillräckligt bra i personalrummen. Cirka 
200 lux kan vanligtvis anses vara tillräcklig 
belysningsstyrka.

Övrig lagstiftning
Många bestämmelser på lägre nivå och 
särskilda bestämmelser för vissa branscher 
eller arbeten kompletterar de krav på per-
sonalrum som fastställs i arbetarskydds-
lagen. De ger mer detaljerade skyldigheter 
gällande arbetsplatsens personalrum och 
deras utrustning. Nedan en förteckning 
över dessa bestämmelser. Bestämmel-
serna diskuteras närmare i handboken i 
respektive saksammanhang.
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 4–6 §

• Statsrådets förordning om skydd för 
arbetstagare mot risker som orsakas av 
biologiska agenser (933/2017) 10 §

• Statsrådets förordning om avvärjande 
av cancerrisk i anslutning till arbete 
(1267/2019) 13 §

• Statsrådets beslut om arbete med bly 
(1154/1993) 5 §

• Statsrådets förordning 
om säkerheten vid asbestarbeten 
(798/2015)

• Statsrådets förordning om säkerheten 
vid byggarbeten (205/2009) 79 §

• Arbetsministeriets beslut om  
personalutrymmen på  
byggarbetsplatser (977/1994) 1–10 §.

Kollektivavtal

Kollektivavtal inom olika branscher omfat-
tar avtalspunkter som gäller både  
personalrum och arbetskläder. Vid  
planering och byggande av personalrum 
och vid inköp av arbetskläder ska avtals-
punkterna redas ut och beaktas.

RT 103140 Henkilöstötilat
I RT-instruktionskortet (RT 103140) (på 
finska), som reviderades 2020, presenteras 
planeringsriktlinjer för personalrum på 
permanenta arbetsplatser. När det gäller 
arbetstagarnas grundläggande behov 
bygger riktlinjerna på arbetarskyddslagen, 
men de omfattar även externa planerings- 
och dimensioneringsriktlinjer som anses 
vara bra. Detta RT-instruktionskort ersätter 
tidigare instruktionskorten RT 94-10969 och 
RT 94-10515 (Teollisuuden henkilöstötilat). 

Dessutom kan följande RT-kort användas 
vid planeringen av personalrum:
• RT 103141 Esteetön liikkumis- ja 

toimimisympäristö.
• RT 93-10932 Asuntosuunnittelu. 

Hygienskötsel.
• RT 60-10816 Vesi- ja viemärikalusteiden 

asennus.
• RT 75-11263 Valaistustekniikan perus- 

suureet ja määritelmät.

Obs!
Arbetarskyddslagen förutsätter att arbets-
givaren i regel ordnar separata toalett- och 
tvättutrymmen samt omklädningsrum för 
kvinnor och män. Enligt den uppgraderade 
planeringsanvisningen (på finska) (RT 
103140) kan personalrum planeras för att 
vara delvis könsneutrala. Detta har beaktats 
i dimensioneringsanvisningarna för perso-
nalrum i denna handbok. Samtidigt betjänar 
lösningen särskilda grupper som inte kan 
använda gemensamma tvätt- och omkläd-
ningsrum av personliga eller kulturella skäl.
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Omklädningsrum, tvättrum och 
förvaringsskåp för kläder

I kontorsarbete och annat motsvarande 
arbete kan ett klädskåp eller en klädhäng-
are placeras i det egna arbetsrummet. Om 
klädskåp inte finns, behövs ett låsbart fack 
eller annat låsbart förvaringsutrymme för 
personliga saker.

Behovet av omklädningsrum och tvättmöj-
ligheter för färre än 5 personer bedömas i 
samarbetsförfarandet. Vid smutsigt arbete 
och arbete som förutsätter byte av kläder 
krävs dock alltid separata omklädningsrum 
och tvättrum. 

Även när arbetet inte kräver klädbyte, tas 
hänsyn till aspekten av motion på väg till 
och från arbetet när omklädningsrummen 
dimensioneras och inreds, inklusive 
möjligheten till torkning.

Omklädningsrum och tvättrum kan pla-
neras för att vara helt eller delvis köns-
neutrala. I detta fall består lösningen av 
individuella omklädningsrum och tvättrum 
för en person som kan stängas samt ett 
gemensamt tork- och förvaringsrum 
inklusive skåp.

Om kollektivavtalet föreskriver mer 
detaljerat om omklädningsrum, ska 
dessa avtal följas på kollektivavtalens 
tillämpningsområden.

Omklädningsrummens storlek
Vid fastställande av omklädningsrummets 
storlek ska man beakta hur kläderna förva-
ras och antalet arbetstagare som använder 
rummen på samma gång. Storleken uppges 
som yta per arbetstagare.

Enligt bestämmelserna ska arbetsplatsen 
ha tillräckliga och ändamålsenligt utrus-
tade omklädningsrum och förvaringsskåp 
för kläder för arbetstagarna. Omklädnings-
rummen ska vara tillräckligt rymliga och 
lättåtkomliga i förhållande till arbetets 
natur och antalet arbetstagare.

Om arbetet kräver att arbetskläder 
används för arbetsuppgifterna ska 
omklädningsrummen i regel uppfylla 
följande krav:
• Varje arbetstagare har ett låsbart 

förvaringsskåp för arbets- och 
vardagskläder.

• Förvaringsskåpen för kläder place-
ras i ett separat omklädningsrum.

• Omklädningsrummen har direkt 
förbindelse med tvättrummen.

• Klädskåpet är tvådelat eller så 
används två separata skåp när

 - arbetet är smutsigt
 - farliga kemikalier eller andra 

ämnen används
 - fuktighet eller andra omständig-

heter kräver det.
• För mycket smutsigt arbete, vid 

arbeten med infektionsrisk eller 
arbeten som kräver en hög hygien, 
förvaras arbets- och vardagskläder-
na vid behov i olika rum. 

• På grund av lukt och fuktighet 
avlägsnas luft från klädskåpen 
mekaniskt vid behov.

• I omklädningsrummet finns 
sittplatser.

• Arbetstagarnas integritet 
säkerställs.
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Som yta i omklädningsrummet räcker 
0,8 m2 fri golvyta för varje person som 
använder rummet åt gången, om arbets- 
och vardagskläderna förvaras i samma 
klädskåp. Om arbets- och vardagskläderna 
förvaras i separata klädskåp, bör golvy-
tan vara minst 1,3 m2 per arbetstagare. 
Klädskåpets bredd är 30–50 cm beroende 
på mängden arbetskläder och hur smutsigt 
arbetet är.

Torkrum för arbetskläder och skodon 
Vid behov måste arbetstagarna ha möjlig-
het att torka arbetskläder och skodon efter 
arbetsdagen inför nästa arbetsdag. Ett 
separat, väl luftkonditionerat torkutrymme 
för kläder och skodon ska reserveras för 

arbetstagarna om arbetskläder eller skor 
kan bli våta eller fuktiga i arbetet. Sådant 
arbete är till exempel utomhusarbete, 
svettdrivande arbete i het arbetsmiljö, 
tungt kroppsarbete, städarbete och arbete 
där man måste bära sådana skyddskläder 
som orsakar kraftig svettning.

För torkning av fuktiga arbetskläder och 
-skor krävs ett tillräckligt stort, effektivt 
ventilerat torkrum eller torkskåp med 
tillräcklig värme- och ventilationseffekt. 
Klädskåp som är anslutna till frånluftskana-
len är också lämpliga för torkning av fuktiga 
arbetskläder och kläder som används för 
motion på väg till och från arbetet.

Perspektivet motion på väg till och från arbetet ska beaktas i omklädningsrummens utrustning.
Trafikskyddet/Nina Mönkkönen



Personalrum        11  

Krav på torkrum:
• Ligger i anslutning till 

omklädningsrummen.
• Ventilationen är tillräckligt effektiv.
• Temperaturen är lämplig för 

torkning.
• Antalet arbetstagare beaktas vid 

dimensioneringen.
• Dimensioneringen är tillräcklig 

under alla årstider.
• Arbetskläder och skodon har 

nödvändiga gallerhyllor och stöd.

Mekanisk ventilation behövs i regel i 
torkrum för arbetskläder och -skodon. 
Vid behov kan en fläkt eller varmluftsfläkt 
användas för att förbättra luftflödet och 
uppnå en tillräcklig temperatur. Till- och 
frånluft ska ordnas så att inte fukt, lukt 
eller andra hygieniska olägenheter når 
omklädningsrummen från torkrummen. 
Notera att arbetsklädernas förvarings-
utrymmen enligt föreskrifterna ska vara 
separata från andra kläders förvaringsut-
rymmen, om fukt förutsätter detta.

Låsbara skåp har reserverats för arbetstagarna. Ventilation förbättrar hygiennivån i klädskåp.
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Allmänna mängdkrav på tvätt- och 
duschplatser

Antal tvättplatser som behövs:
• I mycket smutsigt arbete behövs en 

eller två tvättplatser för 1–5 arbets-
tagare, i smutsigt arbete behövs en 
tvättplats för 1–5 arbetstagare, i lätt 
smutsigt arbete en tvättplats för 
1–25 arbetstagare och i icke-smut-
sigt arbete en tvättplats för 1–70 
arbetstagare.

Antal duschplatser som behövs: 
• I mycket smutsigt arbete behövs 1 

eller 2 duschplatser för 1–5 arbets-
tagare och 3 duschplatser för 10 
arbetstagare. I smutsigt arbete 
behövs 1 duschplats för 5 arbets-
tagare och 2 duschplatser för 10 
arbetstagare. 

Vid dimensioneringen av duschplatser 
kan dimensioneringsanvisningarna 
för arbetsplatsmotion användas för 
icke-smutsigt och lätt smutsigt arbete. 
Dimensioneringen beror på arbetsplat-
sens personalmängd och arbetsplatsens 
placering. Följande dimensionering 
tillämpas i situationer där arbetstagarna 
kommer till arbetsplatsen vid olika 
tidpunkter inom en tvåtimmars flexram. 
Dimensioneringen fördubblas, om alla 
arbetstagare kommer till arbetet samti-
digt. I skiftarbete görs dimensioneringen 
enligt personalmängden i det största 
skiftet.
• I stadsområden behövs minst 1 

duschplats för 6–30 arbetstagare, 
2 duschplatser för 31–80 arbets-
tagare, 3 duschplatser för 81–150 
arbetstagare och 4 duschplatser för 
151–250 arbetstagare. När antalet 
arbetstagare överstiger 250 behövs i 

Tvättrum

Enligt bestämmelserna ska arbetsplatsen 
ha tillräckliga och ändamålsenligt utrus-
tade tvättrum för arbetstagarna. Det ska 
finnas ett nödvändigt antal tvättplatser 
och tvättutrustning, t.ex. duschar. Tvätt-
rummen ska ha en direkt förbindelse med 
omklädningsrummen och tvättrummen ska 
ha en ändamålsenlig temperatur med tanke 
på användningen.

Antalet tvättplatser som behövs beror på 
arbetets natur. Hur farliga ämnen som 
används i arbetet, hur smutsigt och tungt 
arbetet är, arbetsmiljöns fuktighet och 
värme samt andra arbetsförhållanden 
påverkar kvaliteten, kvantiteten och place-
ringen av den tvättutrustning som behövs i 
tvättrummen.

Vid smutsigt arbete ska ett separerat tvätt-
rum med handtvätt och duschmöjligheter 
ordnas på arbetsplatsen. Ett handfat i 
toaletten kan räknas som tvättplats endast 
i arbeten där man inte blir smutsig. 

Allmänna krav på tvättrum:
• Placeringen är sådan att det är lätt 

att använda tvättrummen.
• Tvättrummen har direkt förbindelse 

med omklädningsrummen eller det 
finns en enkel passage mellan dem.

• Det finns rinnande varmt och kallt 
vatten i tvättrummen.

• Tvättmedel och rena engångshand-
dukar tillhandahålls.

• Golvet i tvättrummet är inte halt.
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stadsområden i huvudstadsregionen 
ytterligare 1 duschplats för varje 
påbörjad grupp på 120 arbetstagare; 
i övriga stadsområden 1 för varje 
påbörjad grupp på 100 arbetstagare. 

• Motsvarande principer följs i stä-
dernas ramområden och på lands-
bygden, men minimikravet är då 2 
duschplatser för 81–150 arbetstagare, 
3 duschplatser för 151–250 arbetsta-
gare och ytterligare 1 duschplats för 
varje påbörjad grupp på 120 arbets-
tagare när antalet arbetstagare 
överstiger 250. 

I könsneutrala lösningar behövs fler 
duschplatser, eftersom duscharna då 
också är reserverade under tiden för 
påklädning.

Även annars ökar behovet av dusch-
platser när låsbara, individuella 
tvättrums-omklädningsrumslösningar 
används. 

Mer information om planeringsanvis-
ningar: RT 103140

Duschplatserna byggs vanligtvis bredvid 
varandra i tvättrummen. Duschplatserna 
skiljs åt av mellanväggar. Det är nödvändigt 
att separera duschrummet från omkläd-
ningsrummet, så att vatten inte kommer 
in i omklädningsrummet. Könsneutrala 
lösningar är individuella tvättrum och 
omklädningsrum som kan stängas. 

Tvättrummens ytor och deras antal beror 
på antalet arbetstagare, arbetshygieniska 
förhållanden i arbetet, hur smutsigt arbetet 
är och om skadliga eller hälsofarliga 
material hanteras i arbetet. Anvisningen 
gällande ytor för tvättrum har skrivits in i 
planeringsanvisningen för personalrum.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 5 och 6 §

Planeringsinstruktioner:
• RT 103140

Tvättrummet är utrustat med duschar och tvålställ. Rummet har mekanisk ventilation och 
ytorna är lätta att rengöra.
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Toaletter

Offentliga toaletter anses i allmänhet inte 
vara tillräckliga för arbetstagarna. Använd-
ning av offentliga toalettutrymmen är 
oacceptabel om arbetsgivaren har en rimlig 
möjlighet att ordna separata toalettutrym-
men för arbetstagarna. Om arbetstagarna 
arbetar på avlägsna arbetsplatser och 
saknar ett lämpligt vattenförsörjningssys-
tem, då bör kemiska toaletter och  
ändamålsenliga tvättrum ordnas.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 6 §

Planeringsinstruktioner:
• RT 103140

Enligt bestämmelserna ska arbetsplatsen 
ha tillräckliga och ändamålsenligt utrustade 
toaletter för arbetstagarna. Toaletterna ska 
vara placerade nära arbetsställena så att 
arbetsstället längst bort inte ligger på mer 
än två minuters promenad från toaletten. 
Toaletterna ska vara avskilda från arbets-
platsen övriga lokaler. Toaletter ska också 
placeras nära omklädnings- och tvättrum. 

Tillräckliga toalettutrymmen:
• Ett toalettutrymme för varje 

påbörjad grupp på 15 arbetstagare 
är i regel tillräckligt.

• Män och kvinnor kan ha sina egna 
toaletter eller, efter eget gottfin-
nande komma överens om helt 
eller delvis könsneutrala toaletter. 
Könsneutrala toaletter är särskilt 
lämpliga i små enheter.

• Minst ett toalettutrymme ska vara 
tillgängligt.

• Det ska finnas en handtvättplats i 
samband med toalettutrymmet.

• På fasta arbetsplatser är hand-
dusch ett etablerat krav på både 
dam- och herrtoaletter.

• Höghygieniska lokaler och till 
exempel toaletter i anknytning 
till kök och matplatser, kräver ett 
främre rum. 

• Vid kontorsarbete ska i anslutning 
till toaletten finnas ett förstorat 
främre rum för klädbyte, om det inte 
finns separata omklädningsrum.

Arbetstagarna ska ha tillräckliga och 
ändamålsenligt utrustade toalettutrymmen 
på arbetsplatsen.
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Matplatser

Krav och utrustning på matplatsen:
• Läget är sådant att alla arbetstaga-

re har tillgång till matplatsen under 
matpausen.

• Det finns ca 1 kvadratmeter plats 
för varje arbetstagare på matplat-
sen, baserat på det största antalet 
människor som äter åt gången.

• Behovet av utrymme kan minskas 
genom spridda matpauser.

• Händerna kan tvättas på en 
handtvättplats.

• I utrustningen finns: 
 - kylskåp för förvaring av mat och 

dryck
 - mikrovågsugn 
 - bordsutrymme 
 - ett tillräckligt antal matplatser 

med ändamålsenliga bord och 
sittplatser med ryggstöd

• Dessutom rekommenderas kaffe- 
och vattenkokare samt diskmaskin 
och skåp för kärl.

Enligt bestämmelserna ska arbetsplatsen 
ha tillräckliga och ändamålsenligt utrusta-
de matplatser för arbetstagarna. Matsalar 
som är avsedda att användas av arbetsta-
garna ska vara lämpliga för ändamålet och 
tillräckligt rymliga i förhållande till antalet 
arbetstagare. För att tillgodose de allmän-
na hygien- och hälsokraven bör matplatsen 
reserveras och inredas uteslutande som 
matplats.

Matplatser har vanligtvis två syften: 
arbetstagarna kan äta där eller hålla paus 
där. I många kollektivavtal finns till och 
med noggranna bestämmelser om matplat-
serna, deras utrustning och användning.

Förutom med möbler är matplatsen utrustad med kylskåp, mikrovågsugn, vattenkran 
och kaffebryggare. Matplatsen och pausrummet bakom det skiljs åt av en skärm från en 
intilliggande korridor, vilket ökar trivseln.
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I en arbetsplatsmatsal dimensioneras plat-
serna efter det maximala antalet arbetsta-
gare som samtidigt kan vara på lunch. När 
spridd lunchrast används under perioder 
kortare än en lunchrast eller arbetsplats-
matsalen är så långt från arbetsställena att 
arbetstagarna inte kan använda den under 
sina pauser, ska något annat uppehållsrum 
reserveras för arbetstagarna.

Dessutom ska man beakta att ordna möjlig-
heter att äta för skiftarbetare och sådana 
arbetstagare som på grund av produktions-
metoden inte kan lämna sina arbetsställen. 
Om arbetstagarna på ett ordnat sätt kan 
använda externa måltidstjänster under 
lunchrasten, kan antalet matplatser 
minskas i motsvarande grad.

Olika arbetsplatser kan också använda 
en gemensam personalrestaurang, 
men trots det ska en matplats ordnas 
för dem som inte kan eller vill använda 
personalrestaurangen.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 4 §

Planeringsinstruktioner:
• RT 103140

Arbetsplatsens matsal kan betjäna flera arbetsgivares personal.
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Paus- och vilrum

samt terminalarbete. Då ska utifrån en 
lägesbedömning särskilda vilrum eller 
uppehållsrum ordnas för arbetstagarna. 

Gravida kvinnor och ammande mödrar skall 
vid behov ha möjlighet att gå till ett vilrum 
eller något annat lämpligt ställe för att vila.

Behovet av vilrum bör beaktas när nya 
arbetsplatser planeras eller befintliga 
arbetsplatser väsentligt omorganiseras. 
Som minimilösning räcker annars ett 
ändamålsenligt uppehållsrum, i vilket man 
kan hålla pauser och tillbringa väntetider.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 4 §

Planeringsinstruktioner:
• RT 103140

För arbetstagarnas pauser reserveras 
ett separat pausrum eller -område, så att 
arbetstagarna får ett avbrott i arbetet. Mat-
platsen kan också fungera som pausrum, 
likaså kan pausrummet finnas i anslutning 
till omklädningsrummen. 

Naturligt ljus måste ordnas i pausrummet 
om arbetslokalen är fönsterlös. Om natur-
ligt ljus inte rimligen kan krävas av arbets-
givaren, ska pausrummet göras trivsamt till 
exempel med ljusplanering. Det ska finnas 
en vattenkran och möjlighet att koka kaffe 
eller vatten i anslutning till pausrummet.

Enligt föreskrifterna ska arbetstagarna vid 
behov ha tillgång till ett vilrum på arbets-
platsen. Det kan finnas en särskild anled-
ning till att ordna vilrum. Arbetets belast-
ning, återhämtningspaus i heta arbeten 
eller annan periodicitet i arbetsuppgifterna 
är exempel på särskilda skäl. I det periodis-
ka arbetet ingår pauser där arbetstagarna 
regelbundet eller upprepade gånger är 
bundna till arbetet på arbetsplatsen utan 
att utföra egentligt arbete. Exempel är 
arbete i trafiken eller på brandstationer 
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Personalrum för mobilt arbete

Tillgång till personalrum kan ordnas i 
mobila arbeten:
• Arbetsgivaren ordnar arbetstiden 

så att de personalrum som avses i 
arbetarskyddslagen finns tillgäng-
liga och matpauser kan hållas i de 
lokaler som är reserverade för detta 
ändamål.

• Personalrum, eller en del av dem, 
kan ordnas på gemensamma 
platser tillsammans med andra 
arbetsgivare eller så kan lokaler 
eller tjänster i närheten användas; 
det är nödvändigt att informera 
arbetstagarna om arrangemangen 
i förväg.

• Beställaren av arbetet organiserar 
i samarbete med arbetsgivaren 
användningen av personalrummen 
på ett ändamålsenligt sätt för 
arbetsgivarens personal som 
arbetar i beställarens lokaler.

Enligt artikel 48 i arbetarskyddslagen 
(738/2002) skall arbetstagarna på arbets-
platsen eller i dess omedelbara närhet med 
beaktande av arbetets art och varaktighet 
samt antalet arbetstagare ha tillgång till 
tillräckliga och ändamålsenligt utrustade 
tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp 
för kläder, mat- och vilrum, toaletter samt 
andra personalrum. Vid mobila arbeten ska 
arbetstagarna ha möjlighet att använda 
sig av ändamålsenliga personalrum. 
Situationen följer arbetarskyddslagen 
(738/2002) när arbetsgivaren ordnar en 
faktisk möjlighet att använda personalrum, 
äta, använda toaletter och tvättrum samt 
ta längre pauser.

Inom olika branscher och i olika arbeten 
kan tillämpningen av arbetarskyddslagen 
på personalrum kräva särskilda arrange-
mang när arbetstagarna rör sig över ett 
stort område. Arbetstagargrupper som 
utför mobila arbeten finns till exempel i 
transportbranschen, såsom buss- och 
lastbilsarbete, arbeten i städbranschen, 
vissa reparatörers och montörers arbeten, 
servicearbeten, hemvårdsarbete och vissa 
andra liknande arbeten.

Vissa arbeten kan ha särskilda krav, till 
exempel när det gäller hygien i arbetet. Då 
ska arbetet planeras så att arbets- 
tagarna har en faktisk möjlighet att  
använda personalrummen före  
arbetspasset, under arbetet, under pauser 
och efter arbetspasset.



Personalrum        19  

Exempel på användning av per-
sonalrum i transportbranschen
Inom transportbranschen är pauser i 
chaufförens arbete viktigt för att minska 
den belastning som avses i arbetar- 
skyddslagen. Om pauser föreskrivs i 
arbetstidslagen, kollektivavtalen och 
Europeiska gemenskapens förordning 
561/2006/EG om harmonisering av soci-
allagstiftningen inom vägtransporter, 
enligt vilken körtiden utan paus får vara 
högst fyra och en halv timme.

I busstrafik kan arbetsgivaren exempel- 
vis fastställa användningsplatser för 
personalrum och platser där matpauser 
ska hållas till depåer, ändhållplatser 
eller andra ändamålsenliga platser i 
trafikens arbetstidsplan eller linjernas 
körscheman.

Pauser är en viktig del i att minska arbetsbelastningen även i mobilt arbete.  
Trafikskyddet/Ville-Veikko Heinonen

Det kan vara besvärligt att använda 
personalrum när förhållandena ändras 
eller varierar avsevärt. Till exempel 
på grund av trafikstockningar, svåra 
kör- och väderförhållanden och 
andra störningar kan användningen 
av personalrum ibland vara svår att 
ordna på ändamålsenliga sätt. Arbets-
skyddslagens skyldigheter och syfte 
måste dock genomföras på de sätt 
som situationen kräver, beaktande 
omständigheterna. Till exempel i buss-
trafik kan vissa knutpunktshållplatser 
ha ett pausrum och toaletter som flera 
bussbolag kan använda gemensamt. 
Inom busstrafiken kan personalrum 
ordnas i samarbete med beställarna.
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Personalrum på byggen

Krav på personalrum på byggen 

Krav på omklädningsrum:
• Omklädningsrummen är tillräckligt 

rymliga.
• Varje arbetstagare har möjlighet 

att förvara arbetskläder och egna 
kläder och personliga tillhörigheter 
separat från varandra i ett låst skåp.

• Minsta storlekar på klädskåp:
 - bredd 400 mm, djup 500 mm och 

höjd 1 500–1 800 mm
 - klädskåpens avstånd från den 

motsatta väggen i den riktning 
som dörrarna öppnas är minst 1,4 
m

 - om skåpraderna är vända mot 
varandra och omklädning sker 
mellan dem, är avståndet mellan 
skåpen minst 2,1 m

• I genomsnitt finns det en sitt-
plats per två arbetstagare i 
omklädningsrummen.

Om personalrum på byggen föreskrivs 
separat i statsrådets förordning om 
säkerheten vid byggarbeten (205/2009) 
och närmare i arbetsministeriets beslut om 
personalutrymmen på byggarbetsplatser 
(977/1994).

Enligt förordningen om säkerheten vid 
byggarbeten ska arbetsgivaren se till 
att ändamålsenliga personalrum finns 
tillgängliga för arbetstagarna på eller i 
omedelbar närhet av byggarbetsplatsen. 
Vid ordnandet av personalrum beaktas 
antalet arbetstagare, arbetets kvalitet och 
kontinuitet. På en gemensam arbetsplats 
kan arbetsgivarna (huvudentreprenör, 
underentreprenörer) också i samarbete 
sörja för personalrummen.

De ovan nämnda förordningarna gäller 
inte hälsomässiga krav i de bostäder som 
arbetsgivaren eventuellt har reserverat 
för användning av arbetstagarna på eller i 
närheten av byggarbetsplatsen, utan om 
dessa stadgas separat.

Omklädningsrummet på byggarbetsplatsen har låsbara klädskåp.
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Krav på tvättrum och duschar:
• Tvättrummen har direkt förbindelse 

med omklädningsrummen.
• Om tvättrummen är i samma rum 

som omklädningsrummen, är de 
funktionellt åtskilda.

• Om tvätt- och omklädningsrummen 
finns i olika rum, finns det en 
skyddad passage mellan dem.

• Tvättrummen har tillräckligt varmt 
tvättvatten, erforderlig mängd 
tvättmedel och ändamålsenliga 
handdukar.

• Det finns tillräckligt med tvättut-
rustning i förhållande till hur smut-
sigt arbetet är, minst en per cirka 8 
arbetstagare (handfatet i toaletten 
ingår inte i tvättutrustningen).

• Ett tillräckligt antal duschar ordnas 
åt arbetstagarna, om arbetets art 
eller hälsoskäl så kräver.

För torkning av våta och fuktiga kläder krävs ett varmt och väl ventilerat torkrum.

• Duschställena är tillräckligt stora, 
så att arbetstagarna har tillräckligt 
med utrymme för att röra, tvätta 
och torka sig.

• Duschen är avskärmad från resten 
av tvättrummet på ett lämpligt sätt.

• Separata duschrum eller möjlighet att 
använda dem separat ordnas för män 
och kvinnor.

• Duscharna har varmt och kallt vatten.

Krav på toaletter:
• Ett tillräckligt antal toaletter reser-

veras i närheten av arbetsställena, 
omklädningsrummen och dusch- 
eller tvättrummen.

• Toaletter ordnas separat för män 
och kvinnor.

• Toaletterna har ändamålsenlig 
toalettutrustning.

• I männens toalettutrymme placeras 
en urinoar, som vid behov skiljs från 
resten av utrymmet med en dörr.

• Det finns en handtvättplats i anslut-
ning till toalettutrymmena.

• Toalettutrymmena hålls rena  
(4 § 2 mom.).
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Krav på torkrum för plagg:
• För torkning av våta och fuktiga klä-

der och skodon skall det finnas ett 
tillräckligt stort, effektivt ventilerat 
och lämpligt varmt torkrum med 
beaktande av antalet arbetstagare, 
årstid samt byggfas och andra 
förhållanden.

• Istället för torkrum kan torkskåp 
med tillräcklig värme- och ventila-
tionseffekt användas.

• Lufttillförsel och -avlägsnande 
ska ordnas så att ingen skadlig 
fukt eller lukt från torkrummet och 
-skåpen når andra rum.

 
Riktvärdet för byggarbetsplatsens matplat-
ser är att det finns minst en kvadratmeter 
matplats per arbetstagare. Matplatserna 
ska vara möblerade med ändamålsenliga 
bord och sittplatser med ryggstöd. Om det 
inte är möjligt att få en varm måltid i en 
matsal, ska det i lokalerna finnas utrust-
ning för förvaring och uppvärmning av 
medhavd mat och dryck. Då ska det finnas 
ett kylskåp på matplatsen. En tvättplats för 
händerna ska reserveras i anslutning till 
eller i omedelbar närhet av matplatserna.

Lagrum:
• Statsrådets förordning om säkerheten 

vid byggarbeten (205/2009) 79 §
• Arbetsministeriets beslut om  

personalutrymmen på  
byggarbetsplatser (977/1994) 1–9 §.

Personalrum på byggarbetsplatser 
inom nätsektorn, t.ex. vid 
byggande av elnät

Ansvarsområdena för arbetarskydd vid 
regionförvaltningsverken har gjort upp 
följande riktlinjer för personalrum på 
byggplatser inom nätsektorn:

Personalrum på byggarbetsplats
På arbetsplatser som anses som bygg-
arbetsplatser, ska arbetsgivaren ordna 
tillräckliga personalrum för byggarbete 
som är längre än kortvarigt.

Med personalrum avses rum där arbetsta-
garna kan: 1) byta om, 2) tvätta sig, 3) äta, 
4) torka och förvara sina kläder, 5) använda 
toalett.

Byggarbetsplatsens matplats. Kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare finns.
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Definition av byggarbetsplats
I nätarbete anses arbetsplatser där ett 
infrastrukturnät byggs eller nedmonteras 
vara byggarbetsplatser, det är således inte 
fråga om enskilda nätunderhållsarbeten 
som till exempel reparationer av fel, byte av 
stolpar, ändring av nätverkskomponenter 
eller linjebesiktning.

Nätbyggplatser är ofta särskilt långsträckta 
och smala och i kontinuerlig rörelse. Därför 
ger denna handbok riktlinjer till chefer om 
ordnande av personalrum i enlighet med 
lagen.

Ordnande av personalrum
Beställaren ska säkerställa att huvud- 
entreprenören har planerat personalrum  
på byggarbetsplatsen.

När byggarbetsplatsen anläggs ska den 
ansvariga huvudentreprenören i samarbe-
te med berörd personal komma överens 
om planeringen av personalrum och 
praktiska arrangemang, med beaktande 
av arbetets varaktighet och art. Även när 
kontrakt om underentreprenader ingås är 
det nödvändigt att definiera vilka  
personalrum underleverantörerna ska 
använda.

När byggarbetsplatsen ligger nära 
entreprenörens fasta verksamhetsställe, 
behöver inget separat personalrum ordnas. 
Om dessa rum även används av andra än 
verksamhetsställets användare, finns det 
skäl att vid behov sörja för överlappande 
användning.

Personalrummen ska vara placerade till-
räckligt nära byggarbetsplatsen, så att de 
ligger på rimligt avstånd för arbetstagarna.

Personalrummen ska planeras och 
genomföras enligt byggarbetsplatsens 
tidsförlopp.

Vid utstationering täcker den bostad som 
arbetsgivaren ordnar i allmänhet kraven på 
personalrum. Vid planering av inkvartering 
ska möjligheten att torka arbetsskor och 
arbetskläder samt ordnandet av tvätt av 
arbetskläder beaktas.

Om det inte finns möjlighet att torka 
arbetskläder på byggarbetsplatsen, ska ett 
tillräckligt antal torra reservkläder reserve-
ras så att arbetstagarna kan byta om under 
arbetsdagen.

Arbetsdagens rytm ska vara sådan att 
arbetstagarna kan förflytta sig mellan 
respektive arbetsställe och pausrummet.

Grundläggande genomförande av 
personalrum på byggarbetsplatser för 
nätverk
Ett personalrum är en helhet som kan 
bestå av rum på olika platser. Sådana 
rum kan till exempel vara arbetsgivarens 
fasta verksamhetsställe, det boende som 
arbetsgivaren anvisat, produktionsfordo-
net, den kommersiella tjänsteleverantö-
rens lokal och ett pausrum som ligger nära 
byggarbetsplatsen.

Följande tjänster ska vara snabbt 
tillgängliga:
• toalett
• möjlighet till tvättning eller rengöring  

av händer
• rent dricksvatten
• varmt rum för måltider och pauser och 

för byte till torra kläder
• möjlighet till uppvärmning av mat.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 § 
• Statsrådets förordning om säkerheten 

vid byggarbeten (205/2009) 79 §
• Arbetsministeriets beslut om perso-

nalutrymmen på byggarbetsplatser 
(977/1994) 1–9 § 
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Personalrum i särskilda situationer

• arbete inom social- och hälsovårdssektorn
• arbete vid kliniska, veterinära och 

diagnostiska laboratorier, med undan-
tag för diagnostiska mikrobiologiska 
laboratorier

• arbete vid anläggningar för 
avfallshantering

• arbete på avloppsreningsverk
• renhållnings- och städarbeten
• forskningsarbete
• annat arbete jämförbart med dessa.

Ändamålsenliga skyddskläder eller andra 
ändamålsenliga specialkläder ska ställas 
till arbetstagarnas förfogande. Förutom 
ändamålsenliga och tillräckliga tvättrum 
och toaletter ska arbetstagarna vid behov 
ha tillgång till ögontvätt och antiseptiska 
hudrengöringsmedel.

Arbetskläder och skyddskläder ska kläs av 
när arbetsområdet lämnas och de ska hållas 
åtskilda från andra kläder, eftersom de 
kan vara förorenade av biologiska agenser. 
Dessutom ska det vara möjligt att inspek- 
tera, rengöra och reparera skyddskläder och 
annan nödvändig skyddsutrustning före eller 
åtminstone efter varje användning. Det ska 
vara möjligt att rengöra skyddsutrustning 
ändamålsenligt eller kassera och ersätta 
utrustningen med ny.

Beroende på exponeringsnivån och den 
biologiska agensen kan kontrollåtgärderna 
vara strängare än de som nämns ovan, t.ex. 
byte av alla kläder.

Dessutom ska det noteras att arbetstagar-
na inte får äta eller dricka i arbetsområden 
där det finns risk för kontaminering av 
biologiska agenser.

Vissa exponeringar i arbetet ställer 
särskilda krav på tvätt- och omklädnings-
rum. Dessa särskilda krav finns inskrivna i 
den särskilda lagstiftning som gäller dessa 
arbeten. Utgångspunkten är arbetsgi-
varens skyldighet att vara medveten om 
exponeringar i arbetet i enlighet med 10 
§ i arbetarskyddslagen och motsvarande 
punkter i bestämmelserna på lägre nivå.

I dessa särskilda bestämmelser kan utrym-
men som skiljer sig från normala tvättrum 
och omklädningsrum vara utrymmen där
• personlig skyddsutrustning kläs av, 

rengörs och förvaras
• arbetskläder kläs av och förvaras
• vardagskläder förvaras och kläs på.

Tvättrum och omklädningsrum kan bestå 
av alla dessa tre utrymmen eller någon 
kombination av dem.

Arbeten som måste ha separat 
förvaringsutrymme för vardags- 
och arbetskläder samt utrymme 
för rengöring och förvaring av 
personlig skyddsutrustning

Exponering för biologiska agenser 
Biologiska agenser som orsakar en 
hälsorisk kan till exempel vara olika virus, 
bakterier, svampar, mögel, parasiter, 
urdjur, enzymer och cellodlingar.

Man kan exponeras för riskframkallande 
biologiska agenser i exempelvis följande fall:
• arbete inom livsmedelsindustrin
• jord- och skogsbruksarbete
• arbete i kontakt med djur eller produkter 

av animaliskt ursprung
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Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets förordning om skydd för 

arbetstagare mot risker som orsakas av 
biologiska agenser (933/2017) 10 §

Exponering för karcinogena ämnen
I alla arbeten och verksamheter där det 
finns möjlighet till exponering för karcino-
gener ska arbetsgivaren se till att 
• arbetstagarna inte äter eller dricker i ett 

område där det finns risk för exponering 
för karcinogener

• ändamålsenliga skyddskläder eller andra 
tillräckliga specialkläder görs tillgäng- 
liga för arbetstagarna

• separata förvaringsutrymmen reserve-
ras för arbets- och skyddskläder samt 
vardagskläder

• lämpliga tvättrum och toaletter reserve-
ras för arbetstagarna

• skyddsutrustning förvaras på ett korrekt 
sätt på en tydligt fastställd plats

• skyddsutrustning inspekteras och 
rengörs, om möjligt, före och efter varje 
användning

• felaktig utrustning repareras eller 
förnyas före användning.

Asbestarbete regleras separat i statsrådets 
förordning om säkerheten vid asbestarbeten 
(798/2015). Förordningen innehåller också 
bestämmelser om rengöring när man lämnar 
asbestområdet. När förordningen följs 
kan asbest inte spridas till arbetsplatsens 
personalrum. Läs mer om asbestarbete i 
Arbetarskyddscentralens handbok Toimiva 
asbestipurku (2019).

Arbete som exponerar för keramiska fibrer 
kan jämställas med asbestarbete. Sådana 
arbeten är till exempel glasfibertillverk-
ning, vissa jobb inom halvledarindustrin, 
behandling av värmeisolering i smältverk 
och valsverksugnar. Arbetsgivaren ska 
sörja för åtgärderna i anslutning till  
personalrum och skyddskläder, för att 
förhindra att fibrer från arbetsplatsen 
överförs via arbetstagarnas plagg eller på 
något annat sätt ut från arbetsplatsen. 

Engångsskyddskläder används främst i 
arbete som exponerar för kvartsdamm 
(kristalliserad kiseldioxid). Rengöring sker 
alltid i första hand med en dammsugare 
och tvättutrustning när man lämnar det 
utsatta området. Vid behov reserveras 
ett utrymme för arbetstagarna att tvätta 
sig i och ett separat utrymme för för-
varing av smutsiga kläder separat från 
personalrummen.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 10 §, 48 § 
• Statsrådets förordning om avvärjande 

av cancerrisk i anslutning till arbete 
(1267/2019) 3 §, 13 §

• Statsrådets förordning om säkerheten 
vid asbestarbeten (798/2015) 4 §
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Arbeten som måste ha separat 
förvaringsutrymme för  
vardags- och arbetskläder

Arbete med bly
När arbetstagarna exponeras för bly ska 
tillräckligt med ändamålsenliga utrymmen, 
duschar, utrustning och medel för tvätt 
samt tillräckligt med ändamålsenliga 
utrymmen för byte och förvaring av kläder 
reserveras på arbetsplatsen eller i dess 
omedelbara närhet.

Arbetsgivaren ska se till att
•  två klädskåp finns tillgängliga, ett för 

arbetskläder och ett för vardagskläder
• klädskåpen för arbetskläder och var-

dagskläder ska placeras i olika rum om 
bly regelbundet används eller hanteras i 
arbetet; omklädningsrummen förbinds 
då med varandra via tvättrummet

• ordning och renlighet upprätthålls i 
rummen och vad gäller utrustningen

• arbetstagarna har efter skiftets slut och 
inför matpauserna samt om en särskild 
anledning så kräver, även annars möjlig-
het att tvätta sig ordentligt.

Arbetstagarna ska följa arbetsgivarens 
anvisningar om att tvätta sig under arbets-
tid och för egen del bidra till att säkerställa 
renlighet, byte och ändamålsenlig förvaring 
av sina arbetskläder.

Kraven på personalrum tillämpas exempel-
vis i följande arbeten som innebär risk för 
blyexponering:
• arbete med skrotning av blyföremål och 

blandningar, arbete med fartygsupp-
huggning, tillverkning av batterier och 
blyhaltiga färger

• arbete med svetsning, demontering 
och reparation av metallytor och delar 
målade med blyhaltiga färger; arbete vid 
tillverkning av blyinfattad glasmassa och 

i närheten av kristallglasugnar; sprej-
målningsarbete med blyhaltiga färger; 
industriell hantering av blytetraetyl eller 
blytetrametyl; arbeten med rengöring av 
bensincisterner

• arbeten där blybad används för härdning 
och upphettning; hantering av blyfören-
ingar inom plast- och gummiindustrin; 
arbeten med tillverkning av blyföremål; 
gjutning och behandling av blyhaltiga 
metaller

• hantering av blyhaltiga malmer i gruvor 
och vid tillverkning av metaller; arbe-
ten med reparation och underhåll av 
batterier; blysmedsarbete; hantering 
av blyhaltiga ämnen i kabelindustrin; 
blyglasarbeten i porslin, kakel och annan 
lergodsindustri; arbete med smältning 
och gjutning av bokmetaller i tryckerier; 
arbeten med tillverkning av hagel och 
kulor

• blyarbeten i kylarverkstäder, cistern-
tillverkning, bilverkstäder och rörled-
ningsinstallation; andra arbeten med 
motsvarande risk för hälsan.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Statsrådets beslut om arbete med bly 

(1154/1993) 5 §

Exponering för andra hälsofarliga 
ämnen
Enligt 5 § i statsrådets förordning 
om arbetsmiljökrav för arbetsplatser 
(577/2003) ska det finnas separata för- 
varingsutrymmen för arbetskläder och för 
andra kläder, om omständigheterna, t.ex. 
de farliga ämnen som används i arbetet 
förutsätter det. Eftersom arbetskläder och 
separata förvaringsutrymmen då är avsed-
da att minska arbetstagarens exponering 
för hälsofarliga ämnen, är det arbets- 
givarens skyldighet att skaffa, rengöra och 
underhålla arbetskläder.
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Dessa arbeten kan bland annat vara sådana 
som exponerar för

• kvicksilver och/eller dess föreningar (t.ex. 
arbete inom klorindustrin och vid tillverk-
ning av lysrör)

• fosfor (t.ex. vissa jobb inom 
halvledarindustrin)

• kobolt (t.ex. rörelektrods- och 
plasmasvetsning, tillverkning av 
hårdmetallpulver)

• mangan (t.ex. vissa arbeten inom batteri- 
och stålindustrin)

• klor-, brom- eller fluorföreningar (t.ex. 
vissa arbeten inom halvledarindustrin och 
hantering av vatten)

• cyanföreningar (t.ex. hantering av guld och 
silver, elektrolytisk ytbehandling)

• djurdamm (t.ex. djurskötsel)
• mjöldamm (t.ex. bagerier och kvarnar)
• bekämpningsmedel (t.ex. hantering och 

spridning av bekämpningsmedel i jordbru-
ket, trädgårdar, betning av spannmål)

• silikater.

Andra motsvarande arbeten kan vara t.ex. 
svets- och skärbränningsarbeten (expo-
nering för krom, nickel, bly, molybden och 
mangan kan förekomma), lödning (expone-
ring för bly och kadmium kan förekomma), 
hantering av problemavfall, hantering av 
förorenade jordar samt tillverkning och 
hantering av sprängämnen.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 15, 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 5 §

Arbeten där det kan behövas 
separat förvaringsutrymme för 
vardags- och arbetskläder

Utifrån 5 § i statsrådets förordning om krav 
för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) krävs separata förvaringsut-
rymmen för arbetskläder om fukt, smuts 
och andra motsvarande förhållanden kräver 
det. I det här fallet är även själva arbetena i 
regel ganska smutsiga.

Sådana mycket smutsiga eller dammiga 
arbeten kan t.ex. vara:
• gjuteriarbete: smältning och gjutning av 

metall (kan också exponera för karcino-
gener och bly), pressgjutning, valsning 
och smidning av metaller, rengöring av 
gjutgods

• cisternarbete
• arbete i bilverkstäder och 

bilskrotningsanläggningar 
• tvättning av fordon (kan också exponera 

för lösningsmedelsbensin)
• ytbehandlingsarbete: slipning samt 

pulver- och sprutmålning (kan även 
exponera för bly och kromater)

• tvätt av delar med syra och betning
• spridning av lösull
• arbeten inom brand- och 

räddningsväsendet
• arbete på impregneringsanläggningar
• visst underhållsarbete (t.ex. rengöring 

av avlopp, pannanläggningar, cisterner, 
rörledningar och bassänger)

• sotningsarbete
• uretangjutning och efterbehandling av 

uretangjutgods, såsom borttagning av 
grader

• foderproduktion (hantering av 
slaktavfall)
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• stenkrossning, stenarbeten (kan också 
exponera för kvartsdamm)

• arbete med epoxi- och polyesterhartser 
(arbeten med armerad plast)

• sand- och stålsandsblästring
• rivning av mögel- och fuktskadade 

konstruktioner
• arbete som exponerar för kvartsdamm
• torvupptagning
• limtillverkning på kryssfanerfabrik.

Exempel på dessa typer av arbeten är 
också:
• slaktarbete
• arbete vid avloppsreningsverk och 

avfallshantering
• jordbruksarbete: djurskötsel, ar- 

bete med gödsel och utrustning för 
gödselbehandling

• arbete med armerad plast och 
vulkaniseringsarbete

• läder- och pälsarbeten, särskilt i början 
av processen (kan också exponera för 
kromater, organiska syror, perkloretylen, 
aldehyder och färgämnen)

• städ- och underhållsarbeten
• arbeten som exponerar för koldisulfid 

eller svavelväte.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 15, 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 5 §

Arbeten som kräver separat 
förvaringsutrymme för vardags- 
och arbetskläder för att uppfylla 
kraven på hygien eller renlighet

Utöver de ovan nämnda arbetena finns 
det arbeten där särskilda hygien- eller 
renlighetskrav förutsätter separata 
omklädningsrum för vardags- och 
arbetskläder eller andra motsvarande 
arrangemang. Sådana arbeten finns till 
exempel på sjukhus, i laboratorier och 
hemvårdssektorn samt inom läkemedels-, 
livsmedels-, elektronik-, förpacknings- och 
kosmetikaindustrin.

I dessa arbeten baseras renhetskravet 
på arbetet som utförs. Då finns kraven 
på skyddskläder eller separata omkläd-
ningsrum inskrivna i annan lagstiftning än 
lagstiftningen om arbetarskydd.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 15, 48 §
• Statsrådets förordning om krav för 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 5 §
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Förbud mot rökning och personalrum

Rökning kan tillåtas i ett separat, godkänt 
rökrum. Villkoret är att arbetstagare 
inomhus inte utsätts för tobaksrök och att 
tobaksrök inte når sådana områden där 
rökning är förbjuden. 

I tobakslagen finns också undantag från 
tillämpning av lagen, såsom en kunds, 
arbetstagares eller egenföretagares hem, 
fordon eller annat rum inomhus för eget 
bruk. Undantagen gäller dock inte bostäder 
som används i familjedagvård under dag-
vården. Även i exceptionella situationer ska 
man se till att eventuella inomhusarbetare 
inte utsätts för tobaksrök.

Lagrum:
• Arbetarskyddslag (738/2002) 48 §
• Tobakslag (549/2016) 73–76 §

I tobakslagen (549/2016) förbjuds rökning 
i lokaler i byggnader, i kommunikations-
medel och på motsvarande platser som 
är tillgängliga för arbetstagare. Förbudet 
gäller därför även paus- och matplatser, 
sanitära utrymmen och andra personal-
rum som är avsedda för eller används av 
arbetstagare. Rökning är också förbjuden 
inomhus för kunderna. 

Begränsningarna gäller också exempelvis 
rökning av vattenpipa och användning 
av e-cigaretter. I lokaler avsedda för 
barn och ungdomar, som förskolor och 
läroanstalter, gäller förbudet även rökfria 
tobaksprodukter.

Inget arbete tillåts i rökrummet med 
undantag för arbete som är nödvändigt 
med tanke på ordning, brand- och rädd-
ningstjänst samt säkerhet. Rökrummet får 
endast städas efter att det har ventilerats 
noggrant.
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Källor och mer information 

7. Statsrådets förordning om säkerheten i 
drivningsarbete (749/2001) 9 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2001/20010749

8. Statsrådets förordning om säkerheten 
vid byggarbeten (205/2009) 79 §, 
personalutrymmen 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2009/20090205

9. Arbetsministeriets beslut om  
personalutrymmen på  
byggarbetsplatser (977/1994) 1–10 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/1994/19940977

10. Tobakslag (549/2016) 73–76 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2016/20160549

11. Kollektivavtal

12. Henkilöstötilat RT 103140 (2020).

1. Arbetarskyddslag (738/2002) 8, 10, 15 
och 48 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
ajantasa/2002/20020738#L2P10

2. Statsrådets förordning om krav för 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
(577/2003) 4–6 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2003/20030577

3. Statsrådets förordning om skydd för 
arbetstagare mot risker som orsakas av 
biologiska agenser (933/2017) 10 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2017/20170933

4. Statsrådets förordning om avvärjande 
av cancerrisk i anslutning till arbete 
(1267/2019) 
3 § och 13 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2019/20191267

5. Statsrådets beslut om arbete med 
bly https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/1993/19931154

6. Statsrådets förordning om säkerheten 
vid asbestarbeten (798/2015) 4 § 
https://www.finlex.fi/sv/laki/
alkup/2015/20150798

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010749
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010749
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940977
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940977
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030577
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030577
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170933
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170933
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1993/19931154
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1993/19931154
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798




PERSONALRUM
Handbok om tillämpningen av bestämmelserna om 
personalrum på arbetsplatserna

Det har funnits ett behov i arbetslivet att samla ihop informationen 
om skyldigheterna i de föreskrifter som gäller personalrum, deras 
tillämpning och god praxis. I denna handbok har man granskat rätts-
liga skyldigheter och tillämpning vad gäller ordnande av personalrum 
samt aspekter som påverkar dimensioneringen och utrustningen 
gällande personalrum.

Handboken är avsedd att användas av arbetsplatschefer, arbetar-
skyddspersonal och arbetstagare inom alla branscher.

KANNET ERILLISESSÄ TIEDOSTOSSA
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