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Lag
om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 kap. 2 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) ett nytt 3 mom. och till 13 kap.

nya 19 a och 19 b § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser 

2 §

Undantag från tillämpningsområdet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I fråga om rätten att förplikta arbetstagare att lämna utandningsprov i arbete ombord på

vajerfärjor och behandlingen av personuppgifter i samband med sådana utandningsprov
tillämpas 13 kap. 19 a och 19 b §.

13 kap.

Särskilda bestämmelser

19 a §

När arbetstagare kan förpliktas att lämna utandningsprov ombord på fartyg

En arbetsgivare kan förplikta de arbetstagare på ett fartyg som arbetar i uppgifter där
arbete i berusat tillstånd kan äventyra andra ombordvarandes liv, hälsa eller säkerhet i ar-
betet eller fartygets eller miljöns säkerhet att vid en tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer
delta i ett allmänt utandningsprov för utredning av om arbetstagarna är påverkade av al-
kohol under arbetstid. Arbetsgivaren kan dock förplikta en enskild arbetstagare, oavsett
arbetstagarens arbetsuppgifter, att lämna utandningsprov om det finns grundad anledning
att misstänka att arbetstagaren är påverkad av alkohol under arbetstid. 

Om avsikten är att förplikta arbetstagarna att lämna utandningsprov, ska arbetsgivaren
ha ett antidrogprogram enligt 11 § 4 mom. i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Inn-
an antidrogprogrammet godkänns ska de arbetsuppgifter där en arbetstagare med stöd av
1 mom. utan grundad misstanke kan förpliktas att lämna utandningsprov behandlas i dia-
log enligt samarbetslagen eller i samarbetsförfarande enligt lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar eller lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbets-
tagare i kommuner och välfärdsområden. I andra företag och offentligrättsliga samfund än
sådana som omfattas av de ovannämnda lagarna om samarbete ska arbetsgivaren innan
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antidrogprogrammet godkänns ge arbetstagarna eller deras representanter tillfälle att bli
hörda om vilka de arbetsuppgifter är där förutsättningarna för att förplikta arbetstagarna
att delta i ett allmänt utandningsprov uppfylls. 

Arbetsgivaren ska vid utandningsproven använda apparater som är så tillförlitliga som
möjligt och som har kalibrerats och underhållits i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Arbetsgivaren ska se till att de som utför utandningsproven har fått tillräcklig utbildning i
användningen av apparaterna och även i övrigt se till att utandningsproven utförs på ett
sätt som garanterar tillförlitliga resultat. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas inte-
gritet tryggas vid proven. Om arbetstagaren kräver det ska resultatet av ett utandningsprov
verifieras genom ett nytt utandningsprov. Resultatet av ett utandningsprov som inte har ut-
förts med en precisionsalkometer ska om arbetstagaren kräver det verifieras med en annan
apparat. Bestämmelser om samarbete vid ordnande av teknisk övervakning finns i 21 § i
lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). 

Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om rätten att kräva att resultatet av ett utand-
ningsprov verifieras.

19 b §

Behandling av personuppgifter i samband med utandningsprov 

Arbetsgivaren har, när förutsättningarna enligt 19 a § 1 mom. uppfylls, rätt att behandla
personuppgifter som gäller resultatet av en arbetstagares utandningsprov. Uppgifterna får
behandlas om behandlingen behövs för kontrollen av arbetstagarnas drogfrihet under ar-
betstid, för beslut som gäller ett anställningsförhållande eller för utredning, fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. På behandlingen av personuppgifter som gäller
ett positivt utslag i ett utandningsprov tillämpas vad som i 5 § 2 och 4 mom. i lagen om
integritetsskydd i arbetslivet föreskrivs om behandling av uppgifter om arbetstagares häl-
sotillstånd. 

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
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