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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen och till vissa lagar som 
har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det stiftas en lag 
om tillsynen över arbetarskyddet och om ar-
betarskyddssamarbete på arbetsplatsen. I la-
gen föreskrivs om den tillsyn över bestäm-
melserna om arbetarskydd som arbetar-
skyddsmyndigheterna skall utöva och om ar-
betarskyddssamarbetet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare på arbetsplatserna. Genom 
propositionen effektiveras myndigheternas 
tillsyn över arbetarskyddet. Syftet med de 
förslag som gäller arbetarskyddssamarbetet 
är att befästa arbetstagarnas deltagande i be-
handlingen av arbetarskyddsärenden. 

De centrala lagar som är underkastade ar-
betarskyddsmyndigheternas tillsyn har änd-
rats under de senaste åren. Likaså har den 
allmänna lagstiftningen till väsentliga delar 
reviderats. Genom propositionen ändras la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet från 
1973 så att den motsvarar de behov som den 
tillsyn underställda lagstiftningen ger upphov 
till och de krav rättssäkerheten ställer. Be-
stämmelserna om tillsynsförfarande tillämpas 
förutom på arbetsgivarverksamheten också 
på övrig lagstiftning som står under tillsyn. 
Bestämmelserna om samarbetsförfarande 
gäller endast arbetsgivares och arbetstagares 
samarbete på arbetsplatsen.  

Till sitt allmänna innehåll motsvarar för-
slaget gällande lag. Lagen föreslås bli inde-
lad i tre avdelningar. Den första avdelningen 
skall enligt förslaget innehålla allmänna be-
stämmelser om verkställande av tillsynen, in-
spektionsberättelsen, utövande av befogenhe-
ter, tillsyn över produktsäkerheten och andra 
tillsynsförfaranden. Den andra avdelningen i 
lagen föreslås innehålla bestämmelser om 
målen för arbetarskyddssamarbetet, ingående 
av avtal om samarbetsförfarande, ärenden 
som omfattas av samarbetsförfarandet och 
behandlingen av dem och om arbetarskydds-
chefen, arbetarskyddsfullmäktigen och arbe-
tarskyddskommissionen. Den tredje avdel-
ningen omfattar den gällande lagens motsva-
rande bestämmelser om ändringssökande, 
anmälningsskyldighet i anslutning till till-
synsutövningen, straffpåföljder, handräck-
ning och tillsyn.  

Propositionen innehåller ändringar av när-
mast författningsteknisk natur i 12 andra la-
gar.  

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa.  
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.   Inledning 

Den lag som reglerar arbetarskyddsmyn-
digheternas tillsynsförfarande har varit gäl-
lande sedan den 1 januari 1974. I den regle-
ras arbetarskyddsmyndigheternas förfarings-
sätt och befogenheter samt tvångsmedel i 
fråga om tillsynen över arbetarskyddet. Som 
ett fristående kapitel ingår bestämmelser om 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare då det gäller att främja och utveckla ar-
betarskyddet på arbetsplatsen. 

De centrala lagar som ingår i den lagstift-
ning som arbetarskyddsmyndigheterna skall 
utöva tillsyn över, lagen om arbetsavtal, ar-
betstidslagen, lagen om unga arbetstagare, 
lagen om företagshälsovård och arbetar-
skyddslagen, har alla genomgått en totalrevi-
dering de senaste åren. En övergripande ut-
värdering av verkningarna av att den lagstift-
ning som arbetarskyddsmyndigheterna skall 
utöva tillsyn över har ändrats har inte gjorts 
på de tre senaste decennierna. Enskilda be-
stämmelser har ändrats i ett flertal fall.  

I det inkomstpolitiska avtalet för åren 
2003—2004 ingick ett förslag om tillsättande 
av en trepartskommission för beredning av 
en revidering av lagen om tillsynen över ar-
betarskyddet och om sökande av ändring i 
arbetarskyddsärenden. Beredningen av pro-
positionen har i enlighet med förslaget ge-
nomförts som ett trepartssamarbete. De för-
slag som framlagts är enhälliga. 

Syftet med den föreslagna lagen är att för-
bättra myndighetstillsynens effektivitet med 
beaktande av de erhållna erfarenheterna från 
rådande tillsyns- och rättspraxis. I förslagen 
till bestämmelser har beaktats de ändringar 
som skett i såväl den lagstiftning som står 
under tillsyn som i övrig lagstiftning om 
myndigheternas verksamhet. Då det gäller 
bestämmelserna om arbetarskyddssamarbete 
är syftet att samarbetet skall vara en integre-
rad del av arbetet och linjeorganisationens 
verksamhet. Arbetarskyddssamarbetet kan 
också vara grundat på avtal. 

2.   Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

2.1.1. Bestämmelserna om tillsynen över 
arbetarskyddet och praxis för  
denna 

Bakgrund 

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
(131/1973) trädde i kraft den 1 januari 1974. 
Den grundade sig på ett kommittébetänkande 
från 1971 (1971: B 86). Genom lagen upp-
hävdes lagen angående yrkesinspektionen 
från 1927. Lagen har under sin giltighetstid 
ändrats flera gånger. År 1988 ändrades la-
gens namn till lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om sökande av ändring i arbe-
tarskyddsärenden, nedan tillsynslagen. I den 
fastställs myndigheternas uppgifter då det 
gäller tillsynen över arbetarskyddet. Dessut-
om behandlas samarbetsförfarandena då det 
gäller arbetarskyddet på arbetsplatsen och 
grunderna för dem, vissa anmälningsskyldig-
heter samt sökande av ändring i arbetar-
skyddsmyndigheternas beslut.  

En mera ingående beskrivning av vilka be-
stämmelser som ändrats ingår i ett betänkan-
de av kommissionen för revidering av lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om sö-
kande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(Social- och hälsovårdsministeriets publika-
tioner 2004:19). 

 
Tillsynsmyndigheter 

För den regionala handledningen och in-
spektionen av arbetarskyddet är landet inde-
lat i arbetarskyddsdistrikt. Från ingången av 
2004 trädde statsrådets förordning om arbe-
tarskyddsdistrikten (1035/2003) i kraft. En-
ligt den indelas landet i åtta arbetarskyddsdi-
strikt. I förordningen föreskrivs också om 
förläggningsorterna för arbetarskyddsdistrik-
tens arbetarskyddsbyråer. Enligt lagen om 
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arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) är ar-
betarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå 
(nedan arbetarskyddsbyrån) såsom arbetar-
skyddsdistriktsmyndighet underställd social- 
och hälsovårdsministeriet. På arbetarskydds-
byrån ankommer att inom sitt verksamhets-
område  

1) utveckla säkerheten och sundheten i ar-
betet, 

2) genom inspektioner och undersökningar 
övervaka att stadgandena och bestämmelser-
na om arbetarskyddet efterlevs, när denna 
uppgift bestäms för arbetarskyddsförvalt-
ningen, 

3) dra försorg om de åtgärder som behövs 
för planeringen och utvecklandet av arbetar-
skyddet, 

4) sköta arbetarskyddets rådgivnings-, in-
formations-, forsknings- och utbildnings-
verksamhet, 

5) ge anvisningar, råd och utlåtanden om 
tillämpningen av stadgandena och bestäm-
melserna om arbetarskyddet, 

6) ge anvisningar, råd och utbildning i ar-
betarskyddsfrågor för dem som utför eget ar-
bete, samt planera och utveckla det arbetar-
skydd som behövs för dem, 

7) bedriva nära samarbete med arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationerna inom arbe-
tarskyddet, samt 

8) dessutom utföra de uppgifter som sär-
skilt stadgas för den. 

Arbetarskyddsbyrån verkar i enlighet med 
verksamhetsprinciperna och resurserna för 
förvaltningen samt de resultatmål som mini-
steriet ställt upp för arbetarskyddsbyråerna 
och som ministeriet och arbetarskyddsbyrån 
förhandlat fram. Resultatstyrning är numera 
den centrala styrformen inom distriktsför-
valtningen.  

 
Arbetarskyddsdistriktens resurser 

År 2001 fanns det 438 anställda i arbetar-
skyddsdistrikten, och av dessa utförde ca 350 
personer inspektionsuppgifter. Omräknat i 
årsverken har det inte skett några större för-
ändringar i fråga om resursernas storlek un-
der 1990-talet. Arbetarskyddsbyråerna utför 
årligen 23 000—25 000 arbetarskyddsinspek-
tioner. Årligen tar 130 000—140 000 kunder 
kontakt direkt med arbetarskyddsdistrikten. 

Cirka två tredjedelar av kundkontakterna 
gäller anställningsförhållanden och resten ar-
betsmiljön. Antalet undersökta olycksfall 
uppgår till 600—700 om året. 

Av arbetarskyddsdistriktens resurser går ca 
20 % åt till sådan tillsyn som sker på kunder-
nas initiativ. Till verksamhet som sker på 
myndigheternas initiativ går det åt 60 % och 
till förvaltnings- och stödåtgärder ca 20 % av 
resurserna. Inom tillsynen över arbetarskyd-
det finns för närvarande cirka 220 000 ar-
betsplatser. 

Arbetarskyddsdistriktens resurser beskrivs 
närmare i den promemoria som arbetsgrup-
pen för arbetarskyddsdistriktens resurser har 
sammanställt (Social- och hälsovårdsministe-
riets arbetsgruppspromemorior 2001:26). 

 
Lagstiftning som är underkastad tillsyn 

Att en författning eller en del av den är un-
derkastad arbetarskyddsmyndighetens tillsyn 
föreskrivs i var och en av de lagar över vilka 
tillsyn utövas. De bestämmelser som står un-
der tillsyn kan indelas i arbetsmiljölagstift-
ning, lagstiftning om anställningsförhållan-
den, företagshälsovårdslagstiftning och övrig 
lagstiftning. Den lagstiftning som är under-
kastad tillsyn har hela tiden svällt ut. Be-
stämmelser om tillsyn och tillsynsobjekt in-
går i sammanlagt ca hundra lagar eller med 
stöd av dem utfärdade författningar på lägre 
nivå. Den viktigaste lagen i arbetsmiljölag-
stiftningen är arbetarskyddslagen (738/2002). 
Lagen fastställer minimikrav i fråga om ar-
betsförhållanden och god arbetarskyddsverk-
samhet på arbetsplatserna. Arbetsgivaren har 
en allmän skyldighet att sörja för arbetsta-
garnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgi-
varen och arbetstagarna skall samarbeta för 
upprätthållande och förbättrande av arbetar-
skyddet på arbetsplatsen. Med stöd av den 
gällande och den tidigare arbetarskyddslagen 
(299/1958) har tiotals författningar på lägre 
nivå utfärdats. 

I lagen om företagshälsovård (1383/2001) 
föreskrivs arbetsgivarens skyldighet att ordna 
företagshälsovård och om innehållet i och 
genomförandet av företagshälsovården. I la-
gen om arbetsavtal (55/2001) föreskrivs om 
minimivillkoren i fråga om arbetsavtal, bl.a. 
ingående av arbetsavtal, anställningsförhål-
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landets längd, arbetsgivares och arbetstagares 
rättigheter och skyldigheter, grunderna för 
upphävande av arbetsavtal samt de förfaran-
den som skall iakttas vid en uppsägning. 
Andra centrala lagar är lagen om arbetstid 
(605/1996), semesterlagen (162/2005), lagen 
om unga arbetstagare (998/1993), lagen om 
utstationerade arbetstagare (1146/1999), la-
gen om integritetsskydd i arbetslivet (759/ 
2004) och lagen om likabehandling (21/ 
2004). I den nya utlänningslagen (301/2004) 
åläggs arbetarskyddsmyndigheten att utöver 
lönevillkoren och andra anställningsvillkor 
också övervaka utländska arbetstagares rätt 
att arbeta. Därutöver övervakar arbetar-
skyddsmyndigheterna vissa bestämmelser 
som berör privat arbetskraftsservice, tobaks-
lagstiftningen och miljölagstiftningen. Till-
synen över att producenter och distributörer 
iakttar sina skyldigheter tillkommer delvis 
arbetarskyddsmyndigheten också i fråga om 
andra överlåtelser än de som görs till arbets-
platser. Om detta föreskrivs i lagen om vissa 
tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav (1016/2004). 

En mera ingående översikt över den lag-
stiftning som är underkastad tillsyn ingår i 
betänkandet från kommissionen för revide-
ring av lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden (Social- och hälsovårdsmini-
steriets publikationer 2004:19). 

 
Inspektionsförrättarens rättigheter och 
skyldigheter 

Vilka rättigheter de som förrättar inspek-
tioner eller undersökningar har föreskrivs i 
4 § i tillsynslagen. Dessa kan delas in i rät-
tigheter som gäller tillträde, samtal och erhål-
lande av information. En förrättare av in-
spektion har rätt att företa inspektion utan att 
meddela om detta i förväg. Efter ankomsten 
skall han eller hon dock underrätta berörda 
parter om sin närvaro, om det inte finns sär-
skilda skäl att förrätta inspektion utan att 
anmäla om den. Förrättaren måste i alla hän-
delser anmäla om inspektionen innan han el-
ler hon avlägsnar sig från arbetsplatsen. En 
inspektion skall förrättas så, att syftet med 
arbetarskyddet uppnås utan att verksamheten 
på arbetsplatsen förorsakas onödig störning. I 

fråga om en anmälan om brister eller miss-
förhållanden som gäller arbetsmiljön och om 
brott mot bestämmelser och föreskrifter skall 
anmälarens namn hemlighållas. Den som för-
rättar inspektionen på arbetsplatsen får i detta 
sammanhang inte yppa att inspektionen för-
rättas på grund av en anmälan. 

Inspektionsförrättaren skall föra protokoll 
över inspektionen. En kopia av protokollet 
skall utan dröjsmål överlämnas till arbetsgi-
varen eller dennes företrädare samt till arbe-
tarskyddsfullmäktigen eller, ifall det inte 
finns en sådan, en annan representant för ar-
betstagarna, om inspektionen har gett upphov 
till anmärkning, om direktiv eller råd har gi-
vits under inspektionen eller om den gett 
upphov till användningsförbud. Protokollet 
skall även annars sändas till sakägarna på 
begäran. 

I inspektionsprotokollet ges anvisningar 
gällande noterade brister och missförhållan-
den. Av protokollet framgår det riktgivande 
mål som lagstiftningen förutsätter och som 
arbetsplatsen skall uppnå. I protokollet kan 
också ingå anvisningar om acceptabla lös-
ningar och riktgivande tidsfrister i fråga om 
åtgärder. Anvisningarna i protokollet är inte 
som sådana rättsligt förpliktigande, och utgör 
inte ett överklagbart beslut. Om arbetsgiva-
ren inte följer givna anvisningar kan inspek-
tionsförrättaren föra saken till arbetar-
skyddsmyndigheten för avgörande.  

Inspektionsförrättaren kan vid arbetar-
skyddsinspektioner anlita en sakkunnig, som 
då benämns förrättare av undersökning. Ar-
betarskyddsmyndigheten ger förrättaren av 
en undersökning särskild fullmakt för varje 
undersökning. Med undersökning avses en av 
arbetarskyddsmyndigheten godkänd förrätt-
ning med vars hjälp det klarläggs huruvida 
arbetarskyddsbestämmelserna har iakttagits 
på arbetsplatsen. 

 
Tillsyn över förhållandena på arbetsplatsen 

Under de senaste åren har arbetarskyddsby-
råerna inriktat sin verksamhet på att främja 
den psykiska välmågan, förebygga sjukdo-
mar i stöd- och rörelseorganen och bekämpa 
olyckor. Dessutom har tillsynen koncentre-
rats till kontroller av att minimikraven i fråga 
om arbetsmiljö och anställningsförhållanden 
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är uppfyllda, att företagshälsovård är ordnad 
och att förares kör- och vilotider iakttas. En 
del av verksamheten riktas utgående från ef-
terfrågan på arbetsplatserna. Distriktens till-
synsåtgärder hänför sig antingen direkt till 
förhållandena på arbetsplatsen eller till ar-
betsplatsens egna system för arbetarskydds-
kontroll. 

Inspektionerna kan delas in i sådana som 
förrättas på myndighetsinitiativ och sådana 
som förrättas på kundernas initiativ. De in-
spektioner som förrättas på myndigheternas 
initiativ är i allmänhet sådana som hänför sig 
till vissa sektorer. De inspektioner som för-
rättas på kundernas initiativ koncentrerar sig 
på de frågor som kunden har påtalat. Inspek-
tionerna kan också indelas enligt vad som 
skall granskas, t.ex. arbetsmiljö, anställnings-
frågor eller produkttillsyn. Tillsynsobjekten 
kan vara en arbetsplats i dess helhet eller en-
dast en del av en arbetsplats. Inspektionen 
kan vara av allmän natur eller så kan den 
koncentreras till endast en viss fråga, t.ex. ett 
olycksfall i arbetet, maskinsäkerhet eller ar-
betstidsbokföring. Därför varierar också den 
tid som åtgår för inspektionen som helhet av-
sevärt. Genom uppföljningsinspektioner sä-
kerställs att anvisningarna har iakttagits och 
att missförhållandena har avhjälpts. 

Till en inspektion hör förberedelser, in-
spektion och fortsatta åtgärder. I förberedel-
serna ingår i allmänhet instudering av för-
handsuppgifter om arbetsplatsen och tillämp-
liga bestämmelser och en anmälan om in-
spektion. De fortsatta åtgärder en inspektion 
ger upphov till är åtminstone upprättandet av 
ett protokoll. Frågor som hänför sig till arbe-
tarskyddet på en arbetsplats kan också redas 
ut utan något besök på arbetsplatsen. Vid si-
dan av de traditionella inspektionerna har ar-
betarskyddsförvaltningen också utvecklat 
olika metoder grundade på iakttagelser med 
hjälp av vilka arbetarskyddsnivån på arbets-
platsen kan bedömas. 

Vid tillsynen över lagen om arbetsavtal, de 
allmänt bindande kollektivavtalen, lagen om 
arbetstid och semesterlagen och i övriga 
ärenden som gäller anställningsförhållanden 
grundar sig arbetarskyddsmyndighetens be-
dömning i huvudsak på hörande av parterna 
eller på dokumentation. Fall där det råder oe-
nighet om arbets- och löneintyg utgör den 

största gruppen av ärenden. På basis av en ut-
redning ges ett utlåtande eller skriftliga an-
visningar. Inspektioner som gäller anställ-
ningsärenden förrättas oftast på små, oorga-
niserade arbetsplatser där arbetstagarna inte 
har valt någon egen företrädare i arbetar-
skyddsfrågor. Anställningsfrågor granskas 
också inom ramen för inspektioner på myn-
digheternas initiativ och vid sidan av gransk-
ningen av förhållandena på arbetsplatsen. I 
samband med inspektionerna granskas dess-
utom ofta arbetstids-, semester- och lönebok-
föringen. 

 
Marknadsövervakning 

Finlands anslutning till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet den 1 januari 1994 
har lett till en väsentlig förändring då det 
gäller tillsynen över produktsäkerheten. Pro-
duktsäkerheten kan kontrolleras på myndig-
heternas försorg först efter det att produkten 
redan har släppts ut på marknaden eller tagits 
i bruk (marknadsövervakning). Med markna-
den avses Europeiska ekonomiska samar-
betsområdets gemensamma marknad. Varje 
medlemsstat skall för eget vidkommande ef-
fektivt sörja för att det inte finns produkter på 
den nationella marknaden som strider mot 
gemenskapslagstiftningen. 

Arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn gäller 
närmast produkter som inverkar på arbetsta-
garnas säkerhet och hälsa och producenter, 
importörer, försäljare och andra distributörer 
av sådana produkter. Social- och hälso-
vårdsministeriet leder och utövar tillsyn över 
den marknadsövervakning som hänför sig till 
arbetarskyddet och fattar de bindande beslut 
som ansluter sig till tillsynen. Arbetar-
skyddsbyråerna granskar produktsäkerheten i 
samband med inspektioner på arbetsplatser-
na, på mässor eller på utställningar. 

Arbetarskyddsbyråerna gör vid behov an-
mälan till ministeriet om sådana förfaranden 
de upptäckt som bryter mot bestämmelserna. 
Ministeriet kan förbjuda att en maskin eller 
personlig skyddsutrustning som är bristfällig 
eller felaktig släpps ut på marknaden eller tas 
i bruk tills bristen är avhjälpt.  

Ministeriet kan också bestämma att pro-
dukten skall dras bort från marknaden eller 
tas ur bruk. Ministeriet kan i sitt beslut be-
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stämma att information om åtgärder och pro-
duktinnehavarens rättigheter skall ske på 
lämpligt sätt. Ministeriet kan förena sitt be-
slut med hot om böter eller andra effektme-
del.  

Det finns inte några närmare statistiska 
uppgifter om omfattningen av de åtgärder 
som arbetarskyddsförvaltningen vidtagit 
inom marknadsövervakningen. Marknads-
övervakningen grundar sig ofta på riktade 
projekt, som också kan vara samnordiska. 
Egentliga beslut har fattats i endast ett fåtal 
fall.  

 
Administrativa tvångsmedel 

För tillsynen över arbetarskyddet kan ut-
över marknadsövervakning också tvångsme-
del tillgripas, om det i fråga om arbetsplat-
sens byggnader, anordningar eller förhållan-
den förekommer sådant som strider mot be-
stämmelserna eller om arbetsgivaren inte 
iakttar bestämmelserna i tillsynslagen. 
Tvångsmedlen ansluter sig ofta till ett förfa-
rande som strider mot arbetarskyddslagen. 
Dessutom används vid behov tvångsmedel 
för att få tillgång till handlingar eller uppgif-
ter och för att företagshälsovård skall ordnas. 

I beslutet förpliktigas arbetsgivaren att vid-
ta de nödvändiga åtgärderna inom utsatt tid. 
Beslutet kan förenas med hot om vite, hot om 
tvångsutförande, hot om avbrytande av arbe-
tet eller hot om förbud mot användande av en 
anordning eller en arbetsmetod.  

Förrättaren av en inspektion kan förbjuda 
användningen av en anordning eller en ar-
betsmetod eller fortsatt arbete om de obser-
verade bristerna eller missförhållandena 
äventyrar arbetstagarens liv eller hälsa. Är 
faran för liv eller hälsa omedelbar, skall för-
rättaren av inspektionen efter att ha hört par-
terna genast utfärda förbudet. Ett förbud som 
utfärdas av förrättaren av en inspektion skall 
omedelbart verkställas. Förbudet sänds utan 
dröjsmål till arbetarskyddsdistriktets arbetar-
skyddsbyrå för vidare avgörande. Ärendet 
behandlas i brådskande ordning. 

Användningen av tvångsmedel utgör inte 
något hinder för en åtalsanmälan enligt 24 § i 
tillsynslagen. 

Tvångsmedel har använts med urskillning. 
Antalet förpliktande beslut har under åren 

2001—2003 årligen uppgått till 16—32 
stycken, antalet fastställda beslut om förbud 
till 16—55 stycken och anmälningar till 
åklagare till 128—143 stycken. 

 
Allmänt om arbetarskyddssamarbete 

Enligt 17 § i arbetarskyddslagen skall ar-
betsgivaren och arbetstagarna tillsammans 
upprätthålla och förbättra säkerheten på ar-
betsplatsen. Bestämmelser om samarbetet in-
går i lagen om arbetsavtal och lagen om före-
tagshälsovård. Även lagen om samarbete 
inom företag (725/1978), lagen om samarbe-
te inom statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) och lagen om personalrepresenta-
tion i företagens förvaltning (725/1990) gäll-
er samarbetet på arbetsplatserna. Motsvaran-
de samarbete på kommunala och kyrkliga ar-
betsplatser grundar sig på avtal.  

De viktigaste bestämmelserna om samarbe-
te mellan arbetsgivare och arbetstagare ingår 
i 2 kap. i tillsynslagen. Där föreskrivs om 
grunderna för samarbetet, arbetsplatser som 
omfattas av samarbetet, representanter för 
parterna, val av representanter, representan-
ternas rättigheter och skyldigheter och andra 
samarbetsförfaranden. 

Arbetsgivaren och arbetstagarna kan kom-
ma överens om samarbetet i fråga om en viss 
arbetsplats lokalt eller i enlighet med de avtal 
som avses i 8 § i tillsynslagen. Om minst 10 
arbetstagare regelbundet arbetar på en ar-
betsplats, skall arbetstagarna bland sig utse 
en arbetarskyddsfullmäktig och två vicefull-
mäktige. Också på en mindre arbetsplats kan 
ett sådant val förrättas. Arbetstagare i funk-
tionärsställning har rätt att om de så önskar 
utse egna fullmäktige. Utgångspunkten är att 
en arbetarskyddskommission skall utses på 
en arbetsplats där minst 20 arbetstagare re-
gelbundet arbetar. Arbetsgivaren represente-
ras inom arbetarskyddssamarbetet av arbetar-
skyddschefen. 

 
Arbetarskyddschef 

Arbetarskyddschefen företräder arbetsgiva-
ren i det organiserade arbetarskyddssamarbe-
tet och i kontakterna med arbetarskyddsmyn-
digheterna. Arbetarskyddschefen skall med 
beaktande av arbetsplatsens karaktär och om-
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fattning vara tillräckligt insatt i arbetar-
skyddsfrågorna på arbetsplatsen. 

Arbetarskyddschefen skall utveckla samar-
betet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. 
I detta syfte är arbetarskyddschefens uppgift i 
första hand att vidta åtgärder för att åstad-
komma ett organiserat arbetarskyddssamar-
bete. Han förhandlar om detta samarbete med 
arbetstagarna och funktionärerna eller deras 
representanter. Arbetarskyddschefen skall 
sätta sig in i arbetsplatsens förhållanden med 
avseende på säkerhet och hälsa och följa hur 
de utvecklas. 

 
Arbetarskyddsfullmäktig 

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder ar-
betstagarna i arbetarskyddssamarbetet med 
arbetsgivaren och i förhållande till arbetar-
skyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsfull-
mäktig och vicefullmäktige väljs inom den 
privata sektorn för två år och inom den of-
fentliga sektorn i allmänhet för fyra år i sän-
der. Valet skall anordnas så, att arbetsplat-
sens samtliga arbetstagare har möjlighet att 
delta i det.  

Arbetarskyddsfullmäktigen skall sätta sig 
in i bestämmelser, föreskrifter och anvis-
ningar som gäller arbetarskyddet och delta i 
beredningen av arbetsplatsens verksamhets-
program för arbetarskyddet på överenskom-
met sätt. Han eller hon deltar i arbetarskydds-
inspektioner och undersökningar. Han eller 
hon deltar också i verksamhet i syfte att upp-
rätthålla arbetsförmågan och sätter sig in i 
förhållandena på arbetsplatsen med hänsyn 
till säkerhet och hälsa genom att regelbundet 
hålla dem under observation. De brister och 
missförhållanden arbetarskyddsfullmäktigen 
konstaterar anmäler han eller hon i första 
hand till arbetsledningen och arbetarskydds-
chefen och vid behov till arbetarskyddsmyn-
digheterna. Arbetarskyddsfullmäktigen har 
rätt att avbryta arbetet för de arbetstagare han 
eller hon företräder, om arbetet medför ome-
delbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. 
Inom byggbranschen använder arbetar-
skyddsfullmäktige förhållandevis ofta sin rätt 
att avbryta arbetet. Bristerna avhjälps i all-
mänhet omedelbart. Sådana situationer 
kommer mycket sällan till arbetarskyddsby-
rån för utredning. 

Arbetarskyddsfullmäktigen och de vice-
fullmäktige som sköter dennes uppgifter har 
rätt att få behörig utbildning för skötseln av 
sina uppgifter. Utbildningen får inte medföra 
kostnader för dem och den skall ske på ar-
betstid om inte något annat överenskoms. 
Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att få be-
frielse från arbetsuppgifterna för skötseln av 
sina uppgifter och för deltagande i behörig 
utbildning. Han eller hon får dock inte för-
summa de skyldigheter arbetsförhållandet 
medför. Omfattningen av befrielsen avgörs 
bl.a. av antalet arbetstagare på arbetsplatsen, 
arbetsplatsens lokala omfattning, arbetsplat-
sernas antal och det utförda arbetets karaktär. 
Arbetsgivaren skall ersätta arbetarskydds-
fullmäktigen för den förlust av förtjänst den-
ne förorsakas av att uppgifter som gäller ar-
betarskyddet utförts under arbetstid. För 
nödvändiga uppdrag som utförts utom arbets-
tid och om vilka arbetarskyddsfullmäktigen 
har underrättat arbetsgivaren eller dennes fö-
reträdare skall arbetsgivaren erlägga skälig 
ersättning. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att till 
påseende få handlingar och förteckningar 
som arbetsgivaren skall upprätta i enlighet 
med bestämmelserna om arbetarskyddet. Ar-
betarskyddsfullmäktigen har även rätt att ta 
del av utlåtanden och undersökningsresultat 
om hälsa och säkerhet i arbetet och att få ko-
pior av dessa handlingar. Arbetsgivaren skall 
av de utrymmen han disponerar utan ersätt-
ning anvisa plats för uppbevaring av hand-
lingar som hänför sig till skötseln av arbetar-
skyddsfullmäktigens uppgifter liksom för 
ordnande av möjlighet att bekanta sig med 
dessa handlingar och för förhandlingar och 
möten som är nödvändiga för skötseln av 
uppgifterna. Arbetarskyddsfullmäktigen har 
tystnadsplikt med avseende på de uppgifterna 
han eller hon tar del av i sitt uppdrag som ar-
betarskyddsfullmäktig. 

I fråga om uppsägning av en arbetar-
skyddsfullmäktig gäller vad som bestäms om 
uppsägning av en förtroendeman. Om en för-
troendeman har valts på arbetsplatsen före-
träder arbetarskyddsfullmäktigen arbetsta-
garna enbart i frågor som gäller säkerhet och 
hälsa i arbetet. Arbetstagare som inte är före-
trädda av en i kollektivavtalet avsedd förtro-
endeman kan bland sig välja ett förtroende-
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ombud.  
 

Arbetarskyddskommission 

Om minst 20 arbetstagare regelbundet ar-
betar på en arbetsplats, skall arbetsgivaren 
vidta åtgärder för inrättande av en arbetar-
skyddskommission. Om det på arbetsplatsen 
finns arbetstagare som är anställda hos olika 
arbetsgivare, är den arbetstagare som är hu-
vudentreprenör eller motsvarande och som 
har det största antalet arbetstagare skyldig att 
inrätta en arbetarskyddskommission. En ar-
betarskyddskommission kan inrättas också på 
mindre arbetsplatser. Genom ett arbetar-
skyddsavtal kan överenskommas om någon 
annan samarbetsform. 

Arbetarskyddskommissionen skall inrättas 
för två år i sänder och bestå av företrädare 
för arbetsgivaren, arbetstagarna och funktio-
närerna. Om inte något annat har överens-
kommits är antalet medlemmar i kommissio-
nen fyra, åtta eller tolv i enlighet med vad ar-
betsplatsens art, dess lokala omfattning och 
övriga förhållanden förutsätter. En fjärdedel 
av kommissionen företräder arbetsgivaren. 
En av de arbetstagare som företräder arbets-
givaren skall vara arbetarskyddschefen. De 
övriga medlemmarna i kommissionen utses 
genom val, i tillämpliga delar enligt samma 
förfarande som vid val av arbetarskyddsfull-
mäktig. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte 
är medlem av arbetarskyddskommissionen 
har han eller hon rätt att delta i kommissio-
nens möten utan rösträtt. 

Arbetarskyddskommissionen har uppgifter 
som syftar till att främja säkerhet och hälsa 
på arbetsplatsen. Den behandlar ärenden som 
gäller arbetsmiljön och dess utveckling och 
framlägger utvecklingsförslag. Den behand-
lar behovet, genomförandet och uppföljning-
en av arbetarskyddsundersökningar som gäll-
er arbetsmiljön och anordnandet av hälso- 
och säkerhetsobservationer på arbetsplatsen. 
Arbetarskyddskommissionen behandlar verk-
samhetsprogrammet för arbetarskyddet på 
arbetsplatsen och framställer förslag om an-
ordnande av utbildning, arbetshandledning 
och introduktion som gäller arbetarskyddet. 
Arbetarskyddskommissionen behandlar ge-
nomförandet och utvecklandet av företags-
hälsovården, inklusive verksamheten för be-

varande av arbetsförmågan. Arbetarskydds-
kommissionens medlemmar deltar vid behov 
i inspektioner eller undersökningar. 

 
Arbetsmarknadsorganisationernas avtal  
om arbetarskyddssamarbete 

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksom-
fattande föreningar har enligt 8 § i tillsynsla-
gen rätt att komma överens om att arbetar-
skyddssamarbetet skall ordnas på något annat 
sätt än det som föreskrivs i tillsynslagen. 
Kommunala arbetsmarknadsverket, evange-
lisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och 
statliga myndigheter har motsvarande rätt att 
ingå avtal. Undantag från bestämmelserna i 
10 och 11 § om arbetarskyddsfullmäktigs rät-
tigheter och skyldigheter får inte göras ge-
nom avtal. På de enskilda arbetsplatserna kan 
samarbetsförfarandet i fråga om arbetarskyd-
det ersättas eller kompletteras genom avtal. 
Arbetstagarnas möjligheter att behandla arbe-
tarskyddsärenden enligt ett lokalt avtal skall 
vara på minst samma nivå som enligt lag el-
ler på avtal grundad vedertagen praxis. 

De riksomfattande avtalen gäller största de-
len av arbetstagarna. De arbetstagare som 
omfattas av centralorganisationernas avtal 
uppgår till ca 1,3 miljoner. Därtill kommer 
avtalen på förbundsnivå. Småföretagen ham-
nar ofta utanför avtalen. En stor del av ar-
betsplatserna får stöda sig på allmänna be-
stämmelser och lokala avtal. Genom avtal 
har arbetarskyddschefens uppgifter ofta kom-
pletterats och ett samarbetsförfarande som 
ersätter arbetarskyddskommissionen över-
enskommits. Om arbetarskyddsfullmäktigens 
befrielse från arbetsuppgifterna, utbildning 
och ersättning för förlorad lön har överens-
kommits i ett arbetarskyddsavtal. Uppsäg-
ningsskyddet för arbetarskyddsfullmäktigen 
har inom vissa branscher kompletterats och 
utsträckts så, att det även omfattar en person 
som är uppställd i ett fullmäktigeval. Genom 
ett samarbetsavtal har ofta överenskommits 
om ett arbetarskyddsombud som företräder 
en grupp av arbetstagare. Inom vissa bran-
scher har i fråga om gemensamma arbetsplat-
ser avtalats om särskilda huvudarbetar-
skyddsfullmäktige och distrikts- och central-
kommissioner. 

En arbetsgivare skall meddela arbetar-
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skyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges 
och vicefullmäktiges namn och adresser till 
personregistret för arbetarskyddet. I detta re-
gister, som förs av Arbetarskyddscentralen, 
ingår uppgifter om över 12 000 arbetar-
skyddschefer, 9 000 arbetarskyddsfullmäkti-
ge och närmare 10 000 arbetarskyddsombud. 
Registret innehåller uppgifter om samman-
lagt ca 66 000 personer på över 12 000 ar-
betsplatser som deltar i arbetarskyddssamar-
betet.  

 
Anmälningsskyldighet 

Arbetsgivaren är skyldig att till arbetar-
skyddsbyrån omedelbart anmäla om ett så-
dant arbetsolycksfall som lett till döden eller 
till svår skada eller sådan yrkessjukdom som 
skall undersökas enligt lagen om olycksfalls-
försäkring (608/1948). En läkare skall göra 
anmälan om sådana i yrkessjukdsomslagen 
(1343/1988) avsedda yrkessjukdomar eller 
andra sjukliga tillstånd som beror på arbete 
till arbetarskyddsmyndigheten. 

I tillsynslagen föreskrivs dessutom om vis-
sa anmälningar gällande inledande av verk-
samhet. 

 
Åtalsanmälan 

Om det finns sannolika skäl att befara att 
någon har begått en gärning som är straffbar 
enligt lagstiftningen om arbetarskyddet eller 
47 kap. i strafflagen (39/1889), skall arbetar-
skyddsmyndigheten göra åtalsanmälan till 
allmänna åklagaren. Den anmälningsskyldig-
het som avses i 24 § i tillsynslagen gäller 
dock inte sådant olovligt anlitande av ut-
ländsk arbetskraft som avses i 47 kap. 6 a § i 
strafflagen. Om anmälan i sådana fall före-
skrivs särskilt i 86 § i utlänningslagen 
(301/2004). Till denna del skall arbetar-
skyddsmyndigheten göra polisanmälan. Med 
lagstiftningen om arbetarskyddet avses såda-
na lagar som arbetarskyddsmyndigheterna 
skall utöva tillsyn över. Bland dem är arbe-
tarskyddslagen och bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den de centrala. De brott 
enligt 47 kap. i strafflagen som här åsyftas är 
arbetarskyddsbrott, arbetstidsbrott, diskrimi-
nering i arbetslivet, ockerliknande diskrimi-
nering i arbetslivet, kränkning av arbetstagar-

representants rättigheter, kränkning av ar-
betstagares organisationsfrihet och arbets-
förmedlingsbrott.  

Åtalsanmälan behöver inte göras, om all-
mänt intresse med hänsyn till överträdelsens 
obetydlighet och arbetarskyddet på arbets-
platsen inte påkallar anmälan. Åtalsanmälan 
utgör inte något hinder för användning av 
administrativa tvångsmedel. I 51 § i den tidi-
gare gällande arbetarskyddslagen ingick en 
uttrycklig bestämmelse om detta. 

 
Hörande av arbetarskyddsmyndigheten vid 
behandling av brottmål 

Arbetarskyddsmyndigheten skall beredas 
tillfälle att vara närvarande och bli hörd vid 
förundersökningen och domstolens behand-
ling av ett arbetsbrottmål. Arbetarskydds-
myndigheten kan vid en rättegång ställa frå-
gor till parter och vittnen. Med arbetar-
skyddsmyndighet avses utöver arbetar-
skyddsbyrån även ministeriet när det är fråga 
om produktsäkerhetsärenden som faller inom 
dess behörighet.  

Förundersökningen genomförs av polisen i 
enlighet med förundersökningslagen 
(449/1987). Skyldigheten att höra myndighe-
ten kan i sig anses vara uppfylld när en för-
undersökning har inletts på arbetarskydds-
myndighetens initiativ. Det är ett vedertaget 
förfarande att arbetarskyddsmyndigheten vid 
åtalsanmälan förbehåller sig rätten att slutfö-
ra sin talan efter att förundersökningen är 
slutförd. Vissa arbetarskyddsbyråer har 
kommit överens med åklagaren om att talan 
ges till polisen som skickar den till åklagaren 
tillsammans med förundersökningshandling-
arna. 

Vid en rättegång företräds arbetarskydds-
byrån i allmänhet av en jurist. Den ifrågava-
rande inspektören kan höras som vittne eller 
sakkunnig. Arbetarskyddsmyndigheten fun-
gerar som opartisk expert på arbetarskydds-
ärenden vid förundersökning och rättegång. I 
denna ställning yrkar myndigheten inte på 
straff eller framställer andra krav i målet. 
Myndigheten har inte heller någon särskild 
besvärsrätt. För arbetarskyddsförseelser som 
avses i 63 § i arbetarskyddslagen kan straff 
dömas ut genom strafforderförfarande.  

Antalet åtalsanmälningar har uppgått till 
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130—200 årligen. Största delen har gällt 
brott mot arbetarskyddslagen. Enligt domsto-
larnas statistik för 2001 utdömde tingsrätter-
na 159 straff för arbetsbrott, varav 111 var 
arbetarskyddsbrott. 

 
2.1.2. Omvärldsaspekter och 

förändringar i arbetslivet 

Närings- och yrkesstrukturen i Finland har 
förändrats betydligt under de senaste decen-
nierna. Tungt kroppsarbete förekommer i allt 
mindre utsträckning. Av dem som befinner 
sig i arbetstagarställning är de manliga lönta-
garna numera cirka hälften och de kvinnliga 
cirka en fjärdedel. Tre fjärdedelar av lönta-
garna använder datateknik i sitt arbete. I an-
slutning härtill har antalet arbetstagare som 
utför distansarbete och intresset för sådant 
arbete ökat.  

Det som numera karaktäriserar arbetslivet 
är föränderliga arbetsuppgifter, flexibla ar-
betsarrangemang och produktionsmodeller, 
platta organisationer och delad beslutande-
rätt. 

Sysselsättningsgraden 2003 var enligt sta-
tistikcentralens arbetskraftsundersökning 
67,3 % (65,7 % av kvinnorna och 68,9 % av 
männen). Antalet sysselsatta uppgick till 2 
365 000, varav löntagarna uppgick till 
2 061 000, dvs. 87,1 %. Arbetslöshetsgraden 
var 9,0 % (9,2 % av männen och 8,9 % av 
kvinnorna). År 2003 var 72,2 % av löntagar-
na sysselsatta inom den privata sektorn, 
21,4 % inom den kommunala sektorn och 
6,1 % inom den statliga sektorn. Antalet ut-
länningar i Finland har ökat stadigt under de 
senaste åren. Vid utgången av 2003 var 
107 000 utländska medborgare stadigvarande 
bosatta i Finland. Av dem hörde närmare 
49 000 till arbetsstyrkan. 

Enligt arbetskraftsundersökningen 2003 
var cirka 75 % av löntagarna i stadigvarande 
arbets- eller tjänsteförhållande heltidsanställ-
da, 8,7 % deltidsanställda och 16,3 % viss-
tidsanställda. År 2003 utförde 13 % av alla 
löntagare deltidsarbete. Kvinnor var oftare än 
män visstids- och deltidsanställda. Den hyrda 
arbetskraften har ökat i omfattning. 

Yrkeskunnig arbetskraft är en grundläg-
gande förutsättning för framgångsrik verk-
samhet. Antalet unga arbetstagare har dock 

fortsatt att minska. Också övriga åldersklas-
ser bland den arbetande befolkningen mins-
kar. Till följd av den åldrande befolkningen 
kommer uppgifterna inom vårdsektorn att 
öka. I de föränderliga förhållandena ökar ar-
betarskyddets betydelse liksom behovet av 
sakkunskap. 

Förändringarna i arbetslivet har beskrivits 
närmare i den arbetslivsredogörelse som 
statsrådet överlämnade till riksdagen den 25 
maj 2004. 

 
Olycksfall, yrkessjukdomar, olägenheter  
och risker 

Antalet olycksfall i arbetet som har lett till 
minst tre dagars frånvaro från arbetsplatsen 
har sjunkit från och med mitten av 1970-
talet. Antalet olycksfall i arbetet som lett till 
döden har på lång sikt minskat märkbart.  

Under de senaste åren har ca 100 000 
olycksfall i arbetet ersatts som sådana. Den 
genomsnittliga tiden för frånvaro för arbets-
oförmåga på grund av olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar har minskat. Antalet dödsfall 
på grund av olycksfall i arbetet har uppgått 
till 30—40. Variationerna mellan olika yrken 
och branscher är fortfarande stora. Olycks-
fallsrisken för arbetstagare inom industrin 
och byggbranschen är cirka tiofaldig och för 
arbetstagare inom transportbranschen och 
skogshushållningen cirka sexfaldig jämfört 
med den för anställda inom förvaltningen el-
ler motsvarande. En gemensam arbetsplats i 
form av en byggarbetsplats är den mest 
olycksfallsbenägna byggarbetsplasen. Under 
de senaste åren har gemensamma arbetsplat-
ser för olika branscher ökat. Av de olycksfall 
som under åren 1992—1996 ledde till döden 
skedde 22 % på gemensamma arbetsplatser. 
Åren 1997—2002 var motsvarande siffra 
44 %. 

Olycksfall till följd av våld sker i första 
hand inom serviceyrken och inom social- och 
hälsovårdsbranschen. Våldssituationer i arbe-
tet har ökat märkbart under de senaste två 
decennierna. Yrkessjukdomarna har ökat i 
antal från några hundra i början av 1970-talet 
till ca 9 000 år 1990. År 2002 statistikfördes 
ca 4 800 yrkessjukdomar. Det största antalet 
yrkessjukdomar uppstår inom branscher där 
olycksfallsrisken är hög. De vanligaste yr-
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kessjukdomarna är sådana som orsakas av 
kemiska agenser och belastningsskador. Yr-
kessjukdomar på grund av buller har minskat 
väsentligt. Det finns inte några exakta upp-
gifter om frekvensen bland arbetstagarna i 
fråga om yrkesbetingade sjukdomar som har 
andra orsaker. Allmänt uppskattas det att ca 
en tredjedel av sjukdomarna i stöd- och rö-
relseorganen är yrkesbetingade. Den allt hög-
re medelåldern bland arbetstagarna är en fak-
tor som ökar andelen yrkesbetingade sjuk-
domar. Exponeringen för fysikaliska och 
kemiska agenser har minskat under de senas-
te decennierna. 

Störande och osaklig behandling och hot 
om våld har ökat. Dessa drabbar 4—6 % av 
arbetstagarna och kvinnor oftare än män. An-
talet invalidpensioner uppvisar en klar 
minskning efter medlet av 1990-talet. Sjuk-
domar i anslutning till mental hälsa har gått 
förbi sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
som största bidragande faktor till invalidpen-
sioner. 

En noggrannare beskrivning av vilka drag i 
arbetslivet som har förändrats ingår i betän-
kandet av kommissionen för revidering av 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskyddsären-
den (Social- och hälsovårdsministeriets pub-
likationer 2004:19).  

 
2.1.3. Förhållande till annan lagstiftning 

Med stöd av tillsynslagen har tre förord-
ningar utfärdats. Genom förordningen om 
godkännande av kontrollorgan inom arbetar-
skyddet (18/2000) regleras de behörighets-
krav och det förfarande för godkännande av 
kontrollorgan som avses i 2 a § i tillsynsla-
gen. Förordningen om tillsynen över arbetar-
skyddet (954/1973) innehåller närmare be-
stämmelser om tillsynsförfarandet, i synner-
het i fråga om inspektioner och inspektions-
protokollets innehåll samt samarbetet på ar-
betsplatsen. Förordningen om tillsynen över 
arbetarskyddet beträffande personer, vilka 
icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållan-
de (324/1978) tillämpas vid statliga, kommu-
nala och andra offentliga ämbetsverk eller in-
rättningar. På motsvarande privata inrätt-
ningar tillämpas tillsynslagen direkt. På basis 
av förordningen utövar arbetarskyddsmyn-

digheterna tillsyn över det arbete som utförs 
av personer som inte står i tjänste- eller ar-
betsavtalsförhållande på samma sätt som i 
fråga om det arbete som utförs av personer i 
motsvarande anställningsförhållande. I för-
ordningen föreskrivs också om dessa arbets-
tagares arbetarskyddssamarbete. 

Förvaltningslagen (434/2003), som trädde i 
kraft vid ingången av 2004, är en allmän lag 
som reglerar förvaltningens verksamhet. Den 
tillämpas i arbetarskyddsärenden till den del 
dessa inte regleras i tillynslagen. Lagen inne-
håller bestämmelser om grunderna för för-
valtningen och sådana centrala krav gällande 
förfarandena i förvaltningsärenden som i vä-
sentlig utsträckning påverkar den enskildes 
ställning och rättssäkerhet vid beslutsfattande 
inom förvaltningen. Bestämmelserna i för-
valtningslagen skall tillämpas vid tillsynen 
över arbetarskyddet t.ex. i fråga om anhäng-
iggörande, behandling och delgivning av ett 
ärende och rättelse av fel.  

Allmänna bestämmelser om besvär och öv-
riga medel för förvaltningsrättsligt rättsskydd 
och de förfaranden som skall iakttas vid be-
handlingen av dem ingår i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Den tillämpas på sö-
kande av ändring i arbetarskyddsärenden till 
den del det inte ingår bestämmelser om saken 
i tillynslagen. Bestämmelserna om besvärs-
anvisning, förande av talan samt anförande 
och handläggning av besvär är sådana be-
stämmelser. Dessutom tillämpas i arbetar-
skyddsärenden förvaltningsprocesslagens be-
stämmelser om extraordinärt ändringssökan-
de. Till den del förvaltningsprocesslagen 
gäller rätten att söka ändring tillämpas den på 
arbetarskyddsbyråns beslut. I fråga om mini-
steriebeslut och förvaltningsrättens beslut 
finns särskilda bestämmelser i tillsynslagen.  

På arbetarskyddsmyndigheternas verksam-
het tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999), nedan 
offentlighetslagen. Genom lagen ökade öp-
penheten i myndigheternas verksamhet, ef-
fektiverades tillämpningen av offentlighets-
principen vid skötseln av offentliga uppgifter 
och förbättrades möjligheterna att få infor-
mation om ärenden som är under behandling 
hos en myndighet. 

Offentlighetslagen tillämpas i arbetar-
skyddsärenden till den del bestämmelser om 
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saken inte ingår i tillynslagen. I tillsynslagen 
ingår egna bestämmelser om tystnadsplikt 
(5 §) och skyddande av uppgift om vem som 
gjort anmälan (6 §). Tystnadsplikten enligt 
tillsynslagen innefattar också personer som 
deltar i arbetarskyddssamarbetet på arbets-
platsen. Tystnadsplikten utsträcker sig enligt 
tillsynslagen uttryckligen också till att omfat-
ta frågor som gäller företagets ekonomiska 
ställning. I tillsynslagen föreskrivs om tyst-
nadsplikt i det fall att en inspektion företas på 
grund av en anmälan som en arbetstagare 
gjort till tillsynsmyndigheten.  

Personuppgiftslagens (523/1999) syfte är 
att vid behandlingen av personuppgifter till-
godose skyddet av privatlivet och andra 
grundläggande rättigheter för tryggande av 
integritetsskyddet. Syftet med lagen om elek-
tronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003) är att öka smidigheten 
och snabbheten vid skötseln av ärenden och 
genom en ökad informationssäkerhet även 
vid användningen av elektronisk informa-
tionsförmedling. 

De viktigaste bestämmelserna om vite, hot 
om tvångsutförande eller hot om avbrott in-
går viteslagen (1113/1990). Lagen tillämpas i 
arbetarskyddsärenden till den del bestämmel-
ser om saken inte ingår i tillynslagen. I vites-
lagen ingår sådana principer för förfaranden 
gällande föreläggande och utdömande av vite 
som lämpar sig för en enhetlig reglering. La-
gen innehåller också bestämmelser gällande 
hot om tvångsutförande och hot om avbrott. 
Bestämmelserna enligt viteslagen tillämpas i 
arbetarskyddsärenden nästan enbart som så-
dana, eftersom tillsynslagen i detta avseende 
innehåller särskilda bestämmelser närmast 
om indrivning av kostnaderna för tvångsutfö-
rande, besvärstiden i fråga om beslut om ut-
dömande av vite och hot om påföljder.  

 
2.2. Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet 
och i EU 

2.2.1. Allmänt 

I det följande behandlas i korthet arbetar-
skyddsmyndigheternas uppgifter och befo-
genheter och arbetarskyddssamarbetet på ar-
betsplatserna i de nordiska länderna, vissa 

EU-länder och Förenta Staterna. Gemen-
skapslagstiftningen reglerar inte tillsynen på 
nationell nivå i egentlig mening. EU:s yrkes-
inspektörskommitté har utfärdat allmänna 
principer för tillsynen över arbetarskyddet, 
grundade på Internationella arbetsorganisa-
tionen ILO:s konvention nr 81. Konventio-
nen gäller arbetsinspektion inom industri och 
handel.  

 
2.2.2. Arbetarskyddsmyndigheternas  

uppgifter och befogenheter 

Arbetarskyddsmyndigheterna i ett flertal 
länder övervakar på samma sätt som Finland 
utöver efterlevnaden av de egentliga arbetar-
skyddsbestämmelserna också andra bestäm-
melser rörande arbete, såsom arbetstid (Sve-
rige, Norge, Nederländerna, Österrike, Itali-
en, Schweiz och Grekland) eller produktsä-
kerhet (t.ex. Danmark, Island, Förenade kun-
gariket, Tyskland, Irland, Belgien, Grekland 
och Italien). 

I Finland finns det en arbetarskyddsinspek-
tör på ca 5 500 arbetstagare. I de övriga nor-
diska länderna finns det i genomsnitt en in-
spektör på 9 000 arbetstagare. I Tyskland 
finns det en inspektör på 3 500 arbetstagare, i 
Frankrike finns det en inspektör på 11 500, i 
Österrike och Nederländerna en på 8 000 och 
i Förenta staterna en på ca 42 000 arbetstaga-
re. Närmare uppgifter om EU-ländernas arbe-
tarskyddsresurser beskrivs närmare i den 
promemoria som arbetsgruppen för arbetar-
skyddsdistriktens resurser har sammanställt 
(Social- och hälsovårdsministeriets arbets-
gruppspromemorior 2001:26).  

I de länder där inspektioner förekommer 
deltar arbetsgivare och arbetstagare eller re-
presentanter för dem i allmänhet i inspektio-
nerna. I de nordiska länderna har inspektio-
nerna tyngdpunkten förlagd till arbetsmiljön i 
första hand och arbetsgivaråtgärderna i andra 
hand. I ett flertal av EU:s medlemsländer är 
tyngdpunkten förlagd till tillsynen över ar-
betsgivaråtgärderna. Utgångspunkten för till-
synen är rådgivande och handledande verk-
samhet, precis som i Finland. Tvångsmedel 
och straff kommer in i bilden först när det 
inte räcker med anvisningar för att få en änd-
ring till stånd. Straffen är i allmänhet vite el-
ler lindrigare fängelsestraff eller båda. Straf-
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fen gäller i allmänhet arbetsgivaren eller 
dennes ansvarige företrädare. I vissa länder 
kan också arbetstagarna bestraffas (Sverige, 
Danmark, Tyskland, Nederländerna och Ös-
terrike). I några länder kan straffen gälla ar-
betsledarna, men inte de egentliga arbetsta-
garna (Island). Straffbestämmelserna enligt 
lagarna i Belgien, Grekland, Portugal och 
Schweiz kan gälla endast arbetsgivaren.  

 
2.2.3. Arbetarskyddet på arbetsplatserna 

Utgångsläget för valet av företrädare för 
arbetarskyddssamarbetet och verksamhets-
förutsättningarna för dem är i många länder 
de samma som i Finland. I flera av EU-
länderna skall en arbetarskyddskommission 
grundas om det finns fler än 50 personer på 
arbetsplatsen (Sverige, Frankrike, Nederlän-
derna, Grekland). I Tyskland skall en arbe-
tarskyddskommission grundas om antalet 
personer överstiger 20 på arbetsplatsen. På 
mindre  arbetsplatser  måste  i  allmänhet  en 
arbetarskyddsfullmäktig väljas. Arbetar-
skyddskommissionens medlemmar och arbe-
tarskyddsfullmäktige har i vissa länder ett 
större uppsägningsskydd (Island, Nederlän-
derna), är föremål för lättnader i fråga om av 
verksamheten betingade påföljder (Italien) 
eller så finns det bestämmelser om befrielse 
från arbetet för skötseln av uppdraget. I 
Frankrike har t.ex. en medlem av arbetar-
skyddskommissionen rätt att använda 20 
timmar i månaden av sin arbetstid för att skö-
ta samarbetsuppgifterna. 

I flera av länderna kan arbetsgivaren över-
låta sitt deltagande i arbetarskyddssamarbetet 
på arbetsledningen eller någon annan person 
som bedöms kompetent för uppdraget (Is-
land, Tyskland, Förenade kungariket, Öster-
rike, Italien och Frankrike). 

I Förenta Staterna finns det inga bestäm-
melser om arbetarskyddssamarbete. Inte hel-
ler Schweiz har något egentligt samarbetsför-
farande. Arbetstagarna eller den arbetar-
skyddskommission de har bildat skall i 
Schweiz endast höras då det gäller arbetar-
skyddsfrågorna på arbetsplatsen.  

 
2.2.4. ILO och EU 

Syftet med ILO:s konvention nr 81 är att 

trygga efterlevnaden av bestämmelserna om 
arbetarskydd med hjälp av regelbundna in-
spektioner på arbetsplatserna, i första hand 
på arbetsplatser inom industri och handel. 
Konventionen förutsätter att det finns ett sy-
stem för inspektion av att bestämmelserna ef-
terlevs. Konventionen gäller arbetarskydds-
inspektionernas organisation och uppgifter, 
inspektörernas befogenheter och verksam-
hetsförutsättningar samt arbetarskyddssam-
arbete. Finland har ratificerat konventionen 
1949 (FördrS 44/1949). Om motsvarande 
syften i fråga om lantbruk har avtalats genom 
konvention nr 129, som Finland har ratifice-
rat 1974 (FördrS 51/1974). 

De allmänna principerna för EU:s yrkesin-
spektörskommitté grundar sig på den ovan 
nämnda konventionen och EU:s arbetar-
skyddsstrategi. Principerna reviderades 2004. 
De gäller målen för inspektionerna, i vilken 
utsträckning inspektionsverksamheten skall 
styras av myndigheterna, arbetarskyddsin-
spektörernas befogenheter, hur arbetar-
skyddsinspektionen skall organiseras och åt-
gärder efter inspektionerna samt utvärdering 
av nationella inspektionssystem.  

Rådets direktiv om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet 89/391/EEG, nedan ramdirek-
tivet för arbetarskyddet, innehåller utöver 
materiella arbetarskyddsbestämmelser också 
minimikrav då det gäller hörande av arbets-
tagarna och om samarbete på arbetsplatsen, 
vilka har beaktats i arbetarskyddslagen.  

 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1. Propositionens mål 

Tillsynslagen har varit i kraft sedan in-
gången av 1974. Den lagstiftning som arbe-
tarskyddsmyndigheten skall utöva tillsyn 
över har till centrala delar reviderats sedan 
dess. De viktigaste av de lagar som totalrevi-
derats är arbetsavtalslagen (55/2001), lagen 
om arbetstid (605/1996), lagen om unga ar-
betstagare (998/1993), lagen om företagshäl-
sovård (1383/2001), arbetarskyddslagen 
(738/2002) och semesterlagen (162/2005). 
Arbetarskyddsmyndigheterna skall dessutom 
övervaka nytillkomna företeelser såsom t.ex. 
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dataskydd, utstationerade arbetstagare och 
jämställdhet. Tillsynslagen har genomgått 
flera delrevideringar i samband med ändring-
ar i den lagstiftning som är underkastad till-
syn. Ändringar har gjorts också på grund av 
avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och gemenskapslagstiftningen.  

Också den allmänna lagstiftningen gällande 
tillsynen över arbetarskyddet har till väsent-
liga delar förnyats. Det är nödvändigt att re-
videra tillsynslagen i dess helhet för att den 
bättre skall motsvara kraven i den övriga lag-
stiftningen. Målet är att få regelverket, som 
delvis måste betraktas som otidsenligt, att i 
praktiken bättre motsvara de aktuella till-
synsbehoven. Syftet med propositionen är att 
beträffande författningsnivå och den lagstif-
tande makten bringa regelverket till en nivå 
som motsvarar Finlands grundlag. Bestäm-
melserna om arbetarskyddssamarbete över-
förs från förordningsnivå till lagnivå.  

Syftet med lagförslaget är att effektivera 
och förtydliga myndighetsverksamheten i så-
dana fall när tillsynsobjektet uppvisar brister 
som gör att det strider mot den lagstiftning 
som står under tillsyn. För att tillsynsverk-
samheten skall kunna planeras måste det 
framgå av författningarna i vilken ordning 
arbetarskyddsmyndigheternas åtgärder skall 
följa på varandra.  För att uppnå en bättre 
verkan och garantera tillsynsobjekten ett till-
räckligt rättsskydd är det nödvändigt att 
myndigheternas verksamhet framskrider 
konsekvent, från icke bindande anmärkning-
ar till förpliktande beslut. Myndigheternas 
rättigheter och skyldigheter ändras så att de 
bättre motsvarar de krav på effektiv tillsyn 
som arbetarskyddslagen och andra lagar stäl-
ler.  

Bestämmelserna om arbetarskyddssamar-
bete följer i regel gällande lag. Samarbetets 
syfte är att påverka beslutsfattandet gällande 
arbetarskyddet vid planering, beredning och 
genomförande av dessa frågor på arbetsplat-
sen. Genom samarbete på arbetsplatsen strä-
var man efter att höja nivån på arbetarskyd-
det. Ett ökat samarbete kan förverkligas ge-
nom att en förankring av arbetarskyddsären-
dena i arbetsplatsens produktiva verksamhet 
betonas. Ett representativt arbetarskyddssam-
arbete behövs inte när saken kan skötas bätt-
re direkt mellan arbetstagare och förman. 

Förutsättningarna för att arbetarskyddsfull-
mäktigen skall kunna bedriva en effektiv 
verksamhet skall tryggas genom upprätthål-
lande och utveckling av ett äkta samarbete. 
Ett representativt samarbetsorgan, såsom ar-
betarskyddskommissionen, skall å andra si-
dan i allmänhet ges möjlighet att koncentrera 
sig på samarbete i stora och vittgående frå-
gor. Genom samarbetsorganets sammansätt-
ning tryggas en så direkt verkställbarhet som 
möjligt.   

 
3.2. De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att tillsynslagen 
upphävs och att det stiftas en lag om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen. Genom lagen 
uppdateras tillsynslagen så att den motsvarar 
förändringarna inom tillsynsområdet, till-
synslagstiftningens behov och kraven på 
rättssäkerhet. Den föreslagna lagen innehål-
ler centrala bestämmelser om förfaranden, 
tvångsmedel och åtgärder i anslutning till 
dem och om samarbetsförfarande på arbets-
platsen. Det föreslagna namnet på lagen mot-
svarar bättre dess innehåll. Bestämmelserna i 
den nya grundlagen har beaktats bl.a. genom 
förslaget om att de frågor på lagnivå som för 
närvarande ingår i förordning nu skall införas 
i lagen. Också den nya arbetarskyddslagen 
och förvaltningslagen, som reglerar myndig-
heternas allmänna verksamhet, samt offent-
lighetslagen har inverkat på innehållet i be-
stämmelserna. Genom skrivningen i den nya 
lagen syftar man till ett tydligare uttryckssätt, 
ett uttryckssätt som också bättre motsvarar 
den verksamhetsmiljö som tillsynen utövas i.  

Den föreslagna propositionen innehåller 
ändringar av närmast författningsteknisk na-
tur i 12 andra lagar.  

 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till lag om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen grundar sig på den gällande till-
synslagen och den praxis som uppstått utgå-
ende från den. Därmed har förslaget allmänt 
taget inte några särskilda ekonomiska eller 
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organisatoriska konsekvenser. Den uttryckli-
ga minimibestämmelsen i fråga om befrielse 
från arbetsuppgifterna för skötseln av arbe-
tarskyddsfullmäktigens arbete kan påverka 
lönekostnaderna på små arbetsplatser. Enligt 
Företagarna i Finland rf är det svårt att upp-
skatta kostnadernas omfattning, men försla-
get kommer att leda till kostnadsökningar. Å 
andra sidan kan den föreslagna bestämmel-
sen om att arbetarskyddssamarbetet i enskil-
da ärenden i första hand kan genomföras 
mellan arbetstagare och förman, utan att ar-
betarskyddsfullmäktigen nödvändigtvis be-
höver delta, minska dessa kostnader. 

De ändrade bestämmelserna om befogen-
heter väntas leda till att väsentliga olägenhe-
ter och risker på arbetsplatserna undanröjs 
snabbare än för närvarande. De administrati-
va tvångsmedlen kan riktas bättre och är ef-
fektivare. När förlusterna orsakade av brist-
fälliga arbetsförhållanden uppskattas uppgå 
till 3 % av bruttonationalprodukten är effek-
tiverade förfaranden av stor betydelse. Det är 
inte möjligt att göra en exakt bedömning av 
kostnadsminskningen. 

 
4.2. Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Förslaget ändrar inte myndigheternas in-
bördes relationer då det gäller behörighet och 
inte heller uppgiftsfördelningen mellan stat 
och kommun. Avsikten är att förslaget skall 
göra arbetarskyddsmyndigheternas verksam-
het mera effektiv. Vid utförandet av inspek-
tioner betonas deras verkningsfullhet. An-
vändningen av befogenheter riktas så, att 
korrigeringen av större missförhållanden för-
utsätter att arbetarskyddsmyndigheterna tar 
itu med saken på ett mera målinriktat sätt än 
för närvarande och gör en noggrannare upp-
följning. Det skall också i fortsättningen vara 
möjligt att ge råd i syfte att främja arbetar-
skyddet. Förslaget innehåller också en mind-
re ändring gällande anmälan om brott till po-
lisen i stället för som tidigare till åklagaren. 
Dessutom betonas arbetarskyddsmyndighe-
tens uppgift som oberoende sakkunnig vid 
domstolsbehandlingen av brottmål.  

Antalet lagar och förordningar över vilkas 
efterlevnad arbetarskyddsmyndigheterna 
skall utöva tillsyn har ökat oavbrutet. I lag-

förslaget föreskrivs hur tillsynen över efter-
levnaden skall ske. På grund av de ökade till-
synsuppgifterna ingår anslag för inrättande 
av 12 nya tjänster inom arbetarskyddets di-
striktsförvaltning i statsbudgeten för 2005. 
En hög standard på myndighetsövervakning-
en kan tryggas genom att den tillsynsverk-
samhet som avses i lagförslaget styrs i enlig-
het med effektmålen.  

 
4.3. Konsekvenser för medborgargrup-

pernas ställning 

De föreslagna bestämmelserna har konse-
kvenser med tanke på arbetsplatsparternas 
rättigheter och skyldigheter. Förslagen inver-
kar inte som sådana i någon väsentlig ut-
sträckning på medborgargruppernas ställning 
jämfört med den gällande tillsynslagen. I den 
nya utlänningslagen som trädde i kraft den 1 
maj 2004 åläggs arbetarskyddsmyndigheten 
att övervaka utländska arbetstagares rätt att 
arbeta. I detta avseende gjordes också änd-
ringar i tillsynslagen som i sak bibehålls i 
lagförslaget. I förordningen om tillsynen över 
arbetarskyddet beträffande personer, vilka 
icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållan-
de, som utfärdats med stöd av den gällande 
tillsynslagen, föreskrivs om arbetarskydds-
samarbetet mellan dessa anställda. Dessa är i 
4 § i arbetarskyddslagen avsedda elever och 
studerande inom yrkesutbildningen, personer 
som deltar i arbetskraftspolitiskt arbete eller 
får annan arbetspraktik eller rehabilitering på 
en arbetsplats, straffångar, personer vid vård-
inrättningar och motsvarande, värnpliktiga 
och vissa andra som deltar i arbete eller ar-
betsverksamhet. Några uttryckliga bestäm-
melser om samarbetsförfarande kommer inte 
längre att finnas i detta avseende. Samarbetet 
kan genomföras smidigare än tidigare och på 
ett mera ändamålsenligt sätt genom bransch-
specifika administrativa anvisningar. De fö-
reslagna bestämmelserna är neutrala i fråga 
om könskonsekvenser.  

 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Lagförslagen har beretts av den kommis-
sion för revidering av tillsynslagen som soci-
al- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 15 
maj 2003. I arbetsgruppen ingick förutom re-
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presentanter för social- och hälsovårdsmini-
steriet representanter för arbetsministeriet, 
justitieministeriet, finansministeriet, distrikts-
förvaltningen för arbetarskyddet, Teollisuu-
den ja Työnantajain Keskusliitto - Industrins 
och Arbetsgivarnas Centralförbund, Service-
arbetsgivarna, Kommunala arbetsmarknads-
verket, Finlands Fackförbunds Centralorga-
nisation FFC, Tjänstemannacentralorganisa-
tionen FTFC och AKAVA. Företagarna i 
Finland och Kyrkans avtalsdelegation hade 
vardera permanenta sakkunnigrepresentanter 
i kommissionen. Kommissionen har under 
arbetets gång hört sakkunniga från Säker-
hetsteknikcentralen, Konsumentverket, Arbe-
tarskyddscentralen, Tammerfors regioninsti-
tut för arbetshygien, Tekniska Handelsför-

bundet, Riksåklagarämbetet och Helsingfors-
polisen. 

I fråga om anordnande av arbetarskydds-
samarbete för personer som utför arbete utan 
att stå i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 
har under beredningen inom ifrågavarande 
förvaltningsområden hörts undervisningsmi-
nisteriet, utbildningsstyrelsen, inrikesministe-
riet och försvarsministeriet. I fråga om för-
slag som ansluter sig till datasekretess och 
hanteringen av personuppgifter har dataom-
budsmannen hörts. 

Ett omfattande diskussionsmöte om försla-
get ordnades den 28 januari 2005. 

Lagförslaget har behandlats och godkänts 
av delegationen för beredning av arbetar-
skyddsbestämmelser. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen 

I AVDELNINGEN.  
Allmänna bestämmelser och 
myndighetstillsyn 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens tillämpning och syfte. Det före-
slås att lagen inleds med en bestämmelse 
som fastställer dess tillämpningsområde. En-
ligt paragrafens första moment bestäms i la-
gen om tillsynsförfarandena i fråga om de 
bestämmelser som arbetarskyddsmyndighe-
ten utövar tillsyn över. Att författningen eller 
en del av den står under arbetarskyddsmyn-
dighetens tillsyn föreskrivs i de lagar som är 
underkastade tillsynen. Tillsynsbefogenheten 
framgår av den lag som står under tillsyn, 
men förfarandena grundar sig på den före-
slagna lagen. I 1 mom. nämns också att lagen 
gäller arbetarskyddssamarbetet på arbetsplat-
sen. Tillsynsförfarandet omfattar också de 
anmälningar som görs till arbetarskydds-
myndigheten för dennas tillsynsutövning och 
myndighetens deltagande i brottsutredningar. 

Arbetarskyddsmyndighetens och inspektö-
rens rättigheter gäller i allmänhet inspektio-
ner som förrättas på en arbetsplats. Med ar-
betsplats avses i allmänhet en plats där arbete 
utförs under ledning och överinseende av en 
arbetsgivare. Enligt paragrafens 2 mom. till-
lämpas vad som i 2 och 3 kap. bestäms om 
arbetsgivare och arbetsplats också på andra 
som förpliktas av den lag som arbetar-
skyddsmyndigheten utövar tillsyn över. Till-
gången till uppgifter och rätten till tillträde 
då det gäller tillsynsobjekten skall enligt för-
slaget i tillämpliga delar vara desamma som 
de som föreslås i fråga om arbetsgivaren. Till 
exempel rätten att få uppgifter och utred-
ningar av arbetsgivaren kan också tillämpas 
på andra personer som omfattas av skyldig-
heterna enligt den lagstiftning som arbetar-
skyddsmyndigheten skall utöva tillsyn över. 
Sådana är t.ex. personer som avses i arbetar-

skyddslagens 3, 4 och 7 § och tillverkare och 
överlåtare som avses i lagen om vissa teknis-
ka anordningars överensstämmelse med gäl-
lande krav (1016/2004) samt verksamhetsid-
kare som avses i kemikalielagen (744/1989).  

Också de anvisningar, uppmaningar och 
beslutsförfaranden som föreslås i 3 kap. kan 
utöver arbetsgivaren gälla också andra per-
soner som omfattas av skyldigheterna i den 
lagstiftning som arbetarskyddsmyndigheten 
skall utöva tillsyn över. Förfarandet motsva-
rar förfarandet enligt den gällande tillsynsla-
gen. Hänvisningen i det föreslagna momentet 
gäller inte de föreslagna förfarandena i de 
övriga kapitlen. Bestämmelserna i förslagets 
4 kap. gäller andra än arbetsgivarens skyl-
digheter. Bestämmelserna om samarbetsför-
farande gäller endast arbetsgivare och arbets-
tagare. Hur de övriga bestämmelserna skall 
tillämpas framgår direkt av bestämmelsen i 
fråga.  

Det föreslagna 3 mom. utgörs av en be-
stämmelse om lagens syfte som vägledning 
för tillämpningen av lagen. Lagens syfte är 
att säkerställa efterlevnaden av bestämmel-
serna om arbetarskydd samt att med hjälp av 
myndighetstillsyn över arbetarskyddet och 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare förbättra arbetsmiljön och arbetsförhål-
landena. Ett ytterligare syfte är att garantera 
säkerheten hos de produkter som används på 
arbetsplatsen.  

2 §. Definitioner. Syftet har varit att be-
gränsa definitionerna till ett minimum. Defi-
nitionerna omfattar begreppen arbetar-
skyddsmyndighet, inspektör och produkt, 
vilka används genomgående i lagförslaget. 
Med arbetarskyddsmyndighet avses social- 
och hälsovårdsministeriet och den arbetar-
skyddsbyrå i arbetarskyddsdistriktet som 
verkar såsom ministeriet underställd di-
striktsmyndighet. Definitionen motsvarar be-
greppen i lagen om arbetarskyddsförvalt-
ningen och de lagar som står under tillsyn. 
Ministeriet är enligt lagförslaget arbetar-
skyddsmyndighet då det gäller tillsynen över 
produktsäkerheten och det förfarande som 
ansluter sig till den. I övrigt fungerar arbetar-
skyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå som ar-
betarskyddsmyndighet. 
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Med inspektör avses i lagen en person i 
tjänsteförhållande till arbetarskyddsmyndig-
heten med befogenheter att utföra i lagen av-
sedda tillsyns- eller inspektionsuppgifer. De-
finitionen av begreppet produkt är nödvändig 
i synnerhet med tanke på den marknadsöver-
vakning som regleras i 4 kap. i lagförslaget.  

Det är inte längre nödvändigt att definiera 
begreppen arbetstagare och funktionärer i 
lagförslaget. Begreppen är redan etablerade 
inom arbetarskyddssamarbetet. Om arbetsta-
gargruppernas deltagande och arbetarskydds-
fullmäktigens representationsrättigheter före-
skrivs i 5 kap., som gäller arbetarskyddssam-
arbetet. På andra ställen än i 5 kap. avses 
med arbetstagare i allmänhet den som utför 
arbetet eller deltar i verksamheten på det sätt 
som avses i 4 § i arbetarskyddslagen. 

 
2 kap. Arbetarskyddsmyndighetens 

och inspektörens befogenheter 
och skyldigheter 

3 §. Tillsyn. Paragrafen innehåller allmänna 
bestämmelser om verkställandet av tillsynen. 
Med tillsyn avses alla de uppgifter som arbe-
tarskyddsmyndigheten har enligt denna lag 
och övrig lagstiftning som står under myn-
dighetens tillsyn. Tillsynen kan omfatta flera 
verksamhetsmetoder. Syftet är att bestäm-
melserna i denna paragraf och i 4 § skall 
möjliggöra en mångsidig användning av till-
synsåtgärderna. Enligt paragrafen skall arbe-
tarskyddsmyndigheten utöver sitt tillsyns-
uppdrag främja samarbetet mellan arbetsgi-
vare och arbetstagare, t.ex. genom att ge an-
visningar om tillämpningen av den lagstift-
ning myndigheten utövar tillsyn över och ge-
nom att ge goda exempel på hur samarbetet 
kan ordnas i praktiken.  

En central del av den tillsyn som utövas 
över arbetsplatserna skall också i fortsätt-
ningen vara arbetsplatsinspektionerna. Dess-
utom kan tillsynen omfatta myndighetsupp-
drag som är nödvändiga för att reda ut om 
lagstiftningen efterlevs. Arbetsgivaren eller 
någon annan som är föremål för tillsynen kan 
uppmanas att lämna utredningar om efterlev-
naden av bestämmelserna. Myndigheten eller 
inspektören har rätt att före sitt besök få be-
hövliga uppgifter om arbetsplatsen, vilket gör 
inspektionen effektivare. Uppgifterna kan 

också kompletteras efter inspektionen. Det är 
inte nödvändigt att genomföra en arbetsplats-
inspektion om de uppgifter som behövs kan 
erhållas på annat sätt. Det traditionella ar-
betsplatsinspektionen håller på att utvecklas 
från enskilda inspektioner i riktning mot in-
formationsutbyte och dialog mellan myndig-
heten och arbetsplatsen.  

En relativt allmän utvecklingstrend har va-
rit ett ökat antal bestämmelser gällande ar-
betsgivarens skyldighet att ta reda på vad 
som gäller och ett minskat antal normerande 
detaljinstruktioner. Denna utvecklingslinje 
gör att det har blivit ännu viktigare att ar-
betsplatserna har tillgång till korrekt infor-
mation och att man också kan utnyttja den på 
arbetsplatserna. Ett exempel är 10 § 2 mom. i 
arbetarskyddslagen, där det föreskrivs om ar-
betsgivarens skyldighet att vid behov anlita 
utomstående sakkunskap. Information finns 
att tillgå t.ex. hos Institutet för arbetshygien 
och dess regioninstitut liksom hos andra sak-
kunniginrättningar. I många fall är det ända-
målsenligt att utnyttja branschens planerings- 
och konsulttjänster. Företagshälsovården be-
finner sig i en särställning med tanke på arbe-
tarskydd och arbetshälsa, eftersom det före-
skrivs i lag om skyldigheten att ordna före-
tagshälsovård och om vilka uppgifter denna 
innefattar. Dessa omständigheter inverkar 
också på arbetarskyddsinspektionerna. 

En arbetsplats som står under tillsyn kan 
vara vilken som helst arbetsplats på perma-
nent eller tillfällig basis vid vilken utförs så-
dant arbete som omfattas av den lagstiftning 
över vilken tillsyn utövas. Det är i tillsyns-
hänseende inte nödvändigt att definiera be-
greppet arbetsplats i lagen. Då det gäller ar-
betarskyddssamarbete föreslås att en be-
stämmelse om vad som avses med arbetsplats 
tas in i 25 §. 

I paragrafen föreskrivs också för tydlighe-
tens skull att förvaltningslagen och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
tillämpas i arbetarskyddsmyndigheternas 
verksamhet. Till den del den föreslagna lagen 
inte innehåller specialbestämmelser tillämpas 
allmänna bestämmelser gällande förvaltning. 
Om arbetarskyddsmyndighetens övriga upp-
gifter bestäms särskilt. Arbetarskyddsförvalt-
ningens uppgifter och verksamhet regleras i 
lagen och förordningen om arbetarskydds-
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förvaltningen och förordningen om arbetar-
skyddsdelegationen (199/1993). 

4 §. Rätt att erhålla upplysningar och för-
rätta inspektioner. Det föreslås att paragrafen 
skall innehålla bestämmelser om rätten att få 
tillträde till arbetsplatser eller andra tillsyns-
objekt och få upplysningar som behövs för 
utförande av inspektionen. Arbetarskydds-
myndigheten och inspektören skall ha samma 
rättigheter enligt lagförslaget. Vem som an-
vänder sig av befogenheterna vid varje en-
skilt tillfälle beror på tillämpningspraxis. In-
spektören använder sig också i fortsättningen 
av sina rättigheter närmast vid inspektioner 
på arbetsplatserna och andra ställen. Be-
stämmelsen kan tillämpas också på annan 
tillsynsutövning än besök på arbetsplatserna, 
såsom på erhållande av uppgifter och utred-
ningar på annat sätt. 

I förslaget till paragraf beskrivs myndighe-
tens och inspektörens rättigheter så detaljerat 
som möjligt. Ytterligare en strävan har varit 
att det skall gå att få tillgång till uppgifter i 
tillräcklig omfattning och så smidigt som 
möjligt, så att tillsynen över lagens efterlev-
nad kan ske effektivt och ge resultat. Det är 
inte ändamålsenligt att begränsa rättigheterna 
slutgiltigt. Den lagstiftning som arbetar-
skyddsmyndigheten skall utöva tillsyn över 
förändras och blir allt mera omfattande, var-
vid behovet av att få tillgång till olika uppgif-
ter för tillsynsutövning förändras i motsva-
rande mån. Arbetarskyddsmyndigheten och 
inspektören skall ändå alltid iaktta principer-
na om god förvaltning enligt förvaltningsla-
gen. De handlingar, uppgifter och övriga ut-
redningar som begärs skall utgöra ett tillräck-
ligt material med tanke på tillsynsuppgiften 
och begäran skall till sin omfattning stå i 
proportion till ändamålet. Den föreslagna be-
stämmelsen ger inte upphov till någon vä-
sentlig ändring av innehållet i arbetarskydds-
inspektörens rättigheter enligt gällande lagar. 

Enligt 1 mom. 1 punkten skall arbetar-
skyddsmyndigheten och arbetarskyddsin-
spektören ha rätt att få tillträde till platser där 
arbete utförs eller där det finns motiverat skäl 
att förmoda att arbete utförs. Rätten att få till-
träde omfattar också övriga utrymmen som 
arbetsgivaren överlåtit i arbetstagarnas an-
vändning och som förutsätts i den lagstift-
ning som arbetarskyddsmyndigheten utövar 

tillsyn över. Sådana utrymmen är bl.a. perso-
nalutrymmen eller liknande som arbetsgiva-
ren enligt lagstiftningen är skyldig att till-
handahålla. Däremot är inte utrymmen för 
hobbyverksamhet i anslutning till arbetsplat-
sen sådana utrymmen, även om arbetstagaren 
har ställt denna typ av utrymmen till arbets-
tagarnas förfogande. Bestämmelsen gäller 
inte heller arbetsbostad eller annan bostad 
som arbetsgivaren har ordnat för arbetstaga-
rens räkning. Bestämmelsen omfattar emel-
lertid sådana utrymmen för inkvartering av 
arbetstagarna ombord på ett fartyg om vilka 
bestäms i 48 § i arbetarskyddslagen.  

Därutöver skall myndigheten och inspektö-
ren ha rätt att närmast med tanke på verkstäl-
landet av marknadsövervakningen få tillträde 
till platser där produkter som är avsedda att 
föras ut på marknaden eller överlämnas för 
begagnande tillverkas, förvaras eller förevi-
sas. En sådan plats kan också vara en bil, ett 
fartyg, ett tåg eller något annat fortskaff-
ningsmedel för transport av produkterna. 

Enligt 1 mom. 2 punkten skall arbetar-
skyddsmyndigheten och inspektören för det 
första ha rätt att av arbetsgivaren till påseen-
de få de handlingar som arbetsgivaren enligt 
den lagstiftning som arbetarskyddsmyndig-
heten utövar tillsyn över skall göra upp 
skriftligen eller förvara. Denna bestämmelse 
omfattar de handlingar som arbetsgivaren en-
ligt lagstiftningen är skyldig att göra upp, 
förvara eller inneha. Sådana är t.ex. arbets-
tids- och semesterbokföring och handlingar 
som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplat-
sen, såsom riskbedömning i sådana fall då 
det föreskrivs särskilt att denna skall göras 
skriftligen. 

Arbetarskyddsmyndigheten och inspektö-
ren har dessutom rätt att få annan utredning 
över sådant som arbetsgivaren i enlighet med 
lagstiftningen skall göra upp, förvara eller 
inneha i annan än skriftlig form. I den lag-
stiftning som står under tillsyn är saken ut-
tryckt så, att det inte föreligger någon egent-
lig skyldighet för arbetsgivaren att anteckna 
uppgifterna. Hit hör bl.a. den utredning som 
avses i 10 § i arbetarskyddslagen om utred-
ning och bedömning av riskerna i arbetet och 
som arbetsgivaren skall inneha. Utredningen 
kan visas upp för inspektören eller myndig-
heten också i annan än skriftlig form. 
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Enligt 1 mom. 3 punkten har inspektören 
rätt samtala med en person som arbetar på en 
ovan i 1 punkten avsedd plats, eller med nå-
gon annan som befinner sig där, antingen på 
tumanhand eller i närvaro av vittnen, och att 
av honom eller henne erhålla för uppdraget 
nödvändiga uppgifter och sådana handlingar 
som lagstiftningen förutsätter. Denna rättig-
het innefattar också rätten att på det sätt som 
föreskrivs i den gällande tillsynslagen få 
uppgifter om handlingar som gäller arbetsta-
garens rätt att arbeta. 

Enligt 1 mom. 4 punkten i den föreslagna 
paragrafen har arbetarskyddsmyndigheten 
och inspektören rätt att av arbetsgivaren få 
redogörelse för andra än i 2 punkten avsedda 
lagstadgade utredningar som arbetsgivaren 
gjort och som hänför sig till arbetet, arbets-
miljön eller arbetsklimatet samt som påver-
kar arbetstagarnas säkerhet och hälsa. De har 
också rätt att få redogörelse för andra väsent-
liga planer som påverkar arbetsplatsens kon-
struktioner, arbets- och produktionsmetoder 
och arbetstagarnas säkerhet och hälsa i öv-
rigt. Detta omfattar t.ex. byggnads- eller änd-
ringsplaner inklusive ritningar som gäller ar-
betslokal eller byggandet av en sådan och re-
dogörelse för tillämpning eller ibruktagande 
av en planerad arbets- eller framställnings-
metod. 

Arbetarskyddsmyndigheten och inspektö-
ren har enligt 1 mom. 5 punkten rätt att av 
arbetsgivaren till påseende få ett mellan ar-
betsgivaren och den som producerar före-
tagshälsovårdstjänster ingånget avtal om 
ordnande av företagshälsovård eller arbetsgi-
varens beskrivning av företagshälsovård som 
han själv har ordnat samt verksamhetsplanen 
för företagshälsovården och arbetsplatsutred-
ningen. Om det på basis av dessa handlingar 
inte kan fastställas att arbetsgivaren har ord-
nat företagshälsovård på det sätt som lagen 
förutsätter, kan även annan utredning krävas, 
t.ex. en särskild verksamhetsberättelse, om 
en sådan har gjorts upp och finns hos arbets-
givaren. Det är inte nödvändigt att framlägga 
någon utredning över de ersättningar arbets-
givaren har ansökt om hos FPA och inte hel-
ler över kostnaderna för företagshälsovården 
för att det skall kunna fastställas att arbetsgi-
varen har uppfyllt bestämmelsen, och arbets-
givaren behöver därför inte visa upp den del 

av avtalet som innehåller prisuppgifter.  
Till rättigheterna hör vidare rätten att i en-

lighet med 1 mom. 6 punkten med tanke på 
en särskild utredning eller undersökning ta 
prov av en råvara eller ett material som an-
vänds på arbetsplatsen eller av en produkt 
som tillverkats där eller används där. För ett 
sådant varuprov skall betalas ersättning en-
ligt gängse pris. Det samma gäller råvaror el-
ler råmaterial. Någon ersättning behöver 
dock inte betalas om produktens värde är 
ringa. Ersättningens storlek skall bedömas 
från fall till fall.  

Enligt 1 mom. 7 punkten skall inspektören 
ha rätt att utföra arbetshygieniska mätningar 
på arbetsplatsen utan förhandsanmälan om 
det är nödvändigt för genomförandet av in-
spektionen. Fotografering är tillåten med ar-
betsgivarens tillstånd eller om det finns 
grundad anledning till fotografering med 
tanke på tillsynen. Med fotografering avses 
bild- och ljudupptagning med hjälp av kame-
ra eller videokamera eller motsvarande. Fo-
tografier och videofilmer och övriga upptag-
ningar kan innehålla affärs- eller yrkeshem-
ligheter. Därför föreslås att förutsättningarna 
för fotografering skall skärpas i jämförelse 
med de nuvarande bestämmelserna.  

Det föreslås att en bestämmelse som beträf-
fande utgångsläget motsvarar den gällande 
bestämmelsen tas in i 1 mom. 8 punkten, en-
ligt vilken myndigheten och inspektören 
skall ha rätt att få också övriga uppgifter som 
är nödvändiga med tanke på tillsynen. Upp-
gifterna kan ges skriftligen, muntligen eller 
elektroniskt. På inspektörens begäran kan ar-
betsgivaren vara skyldig att visa att han upp-
fyllt lagens förpliktelser. Detta kan innebära 
t.ex. utredning över utförda arbetshygieniska 
mätningar, om det finns skäl att misstänka att 
orenheter i luften eller andra kemiska, biolo-
giska eller fysikaliska faktorer kan ge upphov 
till risker för arbetstagarnas säkerhet eller 
hälsa.  För verkställandet av tillsynsuppgif-
ten, och i den omfattning som det med tanke 
på tillsynen är nödvändigt, skall det vara 
möjligt att även få kopior av de handlingar 
som avses i denna paragraf. När de föreslag-
na rättigheterna utnyttjas skall proportionali-
tetsprincipen tillämpas. I synnerhet påverkar 
den tillämpningen av den föreslagna 
8 punkten.  
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I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse som motsvarar 8 § i förordningen om 
tillsynen över arbetarskyddet, nedan tillsyns-
förordningen, enligt vilken inspektören på 
begäran skall kunna visa att han eller hon har 
befogenhet att förrätta inspektionen genom 
ett av arbetarskyddsmyndigheten utfärdat in-
tyg. 

5 §. Förrättande av arbetarskyddsinspek-
tion. Det föreslås att paragrafen skall bestå av 
bestämmelser som till sin utgångspunkt mot-
svarar de nuvarande bestämmelserna om 
principerna och inriktningen då det gäller 
förrättande av inspektion. Arbetarskydds-
myndigheterna sörjer för arbetarskyddsin-
spektionerna i enlighet med principerna för 
förvaltningen och de resultatmål som mini-
steriet har ställt upp. De långsiktiga målen 
och verksamhetslinjerna fastställs i ministeri-
ets arbetarskyddsstrategi. De strategiska må-
len och de resultatmål som härleds ur dem är 
förbundna med förändringar i och förvänt-
ningar på verksamhetsmiljön och därmed 
föränderliga. Av denna orsak föreslås att 
allmänna mål för tillsynens inriktning tas 
med i bestämmelsen. Det föreslås därför att 
arbetarskyddsinspektioner skall förrättas så 
ofta och så effektivt som med tanke på en ef-
fektiv tillsyn är nödvändigt. Arbetarskydds-
inspektionens inriktning och dess verkningar 
måste utvärderas med tanke på bedömningen 
av måluppfyllelsen. 

Det föreslås att 2 mom. skall motsvara be-
stämmelsen i 6 § i den gällande tillsynsför-
ordningen om förrättande av inspektioner på 
farliga arbetsplatser och under olika tider på 
dygnet. 

Det föreslås att en bestämmelse tas in i 3 
mom. som motsvarar 7 § i tillsynsförord-
ningen om att inspektion skall förrättas på en 
arbetsplats efter att en anmälan gjorts mot 
arbetsplatsen. En inspektion skall i allmänhet 
förrättas vid misstanke om brott mot en be-
stämmelse som är underkastad tillsyn, eller 
om arbetarskyddsfullmäktigen, arbetar-
skyddsdelegationen eller motsvarande sam-
arbetsorgan begär det. En inspektion eller 
annan utredning skall då förrättas utan 
dröjsmål. Myndigheten kan dock överväga 
huruvida någon annan åtgärd än en inspek-
tion är tillräcklig i den aktuella situationen. 

6 §. Undersökning av olycksfall. Med an-

ledning av ett olyckfall i arbetet som lett till 
döden eller svår kroppsskada och som arbe-
tarskyddsmyndigheten fått kännedom om 
skall en utredning av olycksfallet genomföras 
i brådskande ordning. Utredningen skall klar-
lägga händelseförloppet och orsakerna till 
olycksfallet samt möjligheterna att förhindra 
att liknande olycksfall inträffar på nytt. Be-
stämmelsen motsvarar 7 § i den gällande till-
synsförordningen.  

7 §. Anmälan om och närvaro vid inspek-
tion. Syftet med arbetarskyddsinspektionen 
uppnås bäst på så sätt att man på arbetsplat-
sen förbereder sig inför inspektionen, t.ex. 
genom att skaffa fram de handlingar och ut-
redningar som behövs och genom att se till 
att de personer som behöver vara närvarande 
har möjlighet till detta. Det föreslås därför bli 
bestämt att arbetsgivaren i regel skall infor-
meras på förhand om inspektionen och tid-
punkten för den. En inspektion kan också 
förrättas utan förhandsanmälan. Bestämmel-
ser om detta finns i 8 §. Förfarandet motsva-
rar i fråga om utgångsbetingelserna det nuva-
rande förfarandet.  

Arbetarskyddsfullmäktigen bör vara närva-
rande vid inspektionen. För att säkerställa 
detta skall arbetsgivaren så snart som möjligt 
efter det att han fått information om saken 
meddela ifrågavarande arbetarskyddsfull-
mäktig. Arbetsgivaren skall i mån av möjlig-
het också se till att arbetarskyddsfullmäkti-
gen är närvarande vid inspektionen. Om ar-
betarskyddsfullmäktigen ändå inte kan vara 
närvarande, skall arbetsgivaren se till att 
dennes ställföreträdare kan vara närvarande 
vid inspektionen. Arbetsgivaren skall infor-
mera inspektören om orsakerna till arbetar-
skyddsfullmäktigens frånvaro. Dessa kan 
t.ex. ansluta sig till arbetsarrangemangen, ar-
betstiderna, semester eller sjukledighet. Lag-
rummet förutsätter inte att grunderna för 
sjukledigheten skall meddelas inspektören. 
Arbetarskyddsfullmäktigens frånvaro utgör 
inte något hinder för förrättande av inspek-
tionen. 

Om arbetstagarna på arbetsplatsen inte har 
valt någon arbetarskyddsfullmäktig, skall ar-
betsgivaren på lämpligt sätt informera om in-
spektionen på arbetsplatsen. Att informera på 
lämpligt sätt innebär att det sker på ett sådant 
sätt som även i övrigt är vedertaget för in-
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formationsförmedling mellan arbetsgivare 
och arbetstagare på arbetsplatsen. 

Inspektionen består i allmänhet av ett inle-
dande möte, ett besök på arbetsplatsen och 
ett avslutande möte. Inspektionen kan också 
vara riktad och gälla t.ex. arbetstidsbokfö-
ringen. För att så mycket information som 
möjligt skall finnas att tillgå som grund för 
inspektionen och för vad som tas upp under 
denna föreslås en bestämmelse om att arbets-
givaren eller dennes företrädare och arbetars-
kyddsfullmäktigena samt arbetstagarna för 
eget vidkommande skall ha rätt att under in-
spektionen framföra sin uppfattning och stäl-
la frågor samt få information om inspektio-
nen och fortsatta åtgärder i anslutning till 
den. Fortsatta åtgärder innebär i detta sam-
manhang en utredning över de åtgärder som 
inspektören eller arbetarskyddsmyndigheten 
kan komma att vidta med anledning av in-
spektionen. Till de fortsatta åtgärderna hör 
också klarläggande av arbetsgivarens och ar-
betarskyddsfullmäktigens ställning i ett för-
valtningsförfarande. 

Inspektören kan vid behov begära att till 
förrättningen få kalla andra personer som be-
hövs vid denna. Det är ofta nödvändigt att i 
synnerhet en företrädare för företagshälso-
vården är närvarande vid inspektionen. Det 
är, beroende på omständigheterna, naturligt 
att också den person som ansvarar för brand-
värnet, evakueringen av arbetstagarna och 
praktiska uppgifter i anslutning till första 
hjälpen samt den som enligt avtal är arbetar-
skyddsombud deltar i inspektionerna. Å and-
ra sidan kan inspektören också begränsa an-
talet deltagare, om det med tanke på inspek-
tionens art är nödvändigt. 

Inspektören skall också på begäran samtala 
med de nämnda personerna på tumanhand, 
antingen på arbetsplatsen eller vid behov på 
annat håll, om frågor som gäller säkerhet och 
hälsa i arbetet eller andra frågor som gäller 
tillsynen. Om inspektörens rätt att på eget 
initiativ diskutera med arbetstagarna före-
skrivs i 4 §. 

8 §. Oanmäld inspektion. En arbetar-
skyddsinspektion måste ibland förrättas 
oanmäld för att syftet med inspektionen skall 
uppnås. Det föreslås att ett förfarande mot-
svarande det som föreskrivs i 3 § 2 mom. i 
den gällande tillsynslagen skall iakttas i så-

dana fall. De oanmälda inspektionerna kan 
t.ex. omfatta arbetshygieniska mätningar. I 
praktiken förrättas inspektioner också på t.ex. 
byggarbetsplatser utan förhandsanmälning. 

Även om en inspektion förrättas oanmäld, 
skall huvudregeln ändå vara att inspektören 
är skyldig att i mån av möjlighet vid ankoms-
ten anmäla sin närvaro hos arbetsgivaren och 
arbetarskyddsfullmäktigen. Om det inte finns 
någon arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplat-
sen skall de arbetstagare som finns på arbets-
platsen informeras på lämpligt sätt och i mån 
av möjlighet. Anmälan till arbetarskydds-
fullmäktigen eller arbetstagarna gör inspektö-
ren i praktiken till arbetsgivarens företrädare 
om denne är anträffbar. En inspektion kan 
vid behov genomföras även om arbetsgivaren 
eller dennes företrädare inte är anträffbar el-
ler undviker inspektören. Inte heller arbetar-
skyddsfullmäktigens frånvaro utgör någon 
sådan förutsättning för förrättande av inspek-
tion att den förhindrar denna. 

När det gäller t.ex. att ta reda på den verk-
liga bullernivån på en restaurang måste mät-
ningen i praktiken inledas redan innan in-
spektören anmäler sin närvaro. Ett eventuellt 
utlåtande från arbetsgivaren och arbetar-
skyddsfullmäktigen i anslutning till inspek-
tionen skall ställas till inspektörens förfogan-
de innan en sådan inspektionsberättelse som 
avses i 11 § görs upp. 

9 §. Inspektion i utrymmen som omfattas av 
hemfriden. Arbete kan utföras på en sådan 
arbetsplats som åtnjuter hemfrid enligt 10 § i 
grundlagen. Det kan vara fråga om t.ex. di-
stansarbete eller annat arbete som utförs i ar-
betstagarens eget hem eller under liknande 
förhållanden. Det kan också vara fråga om 
arbete som utförs i arbetsgivarens eller den-
nes klients eller någon annans hem, såsom 
t.ex. olika slag av hemservice eller lantbruks-
avbytarservice. 

På alla de former av arbete i hemmet som 
nämns ovan tillämpas arbetarskyddslagen på 
det sätt som bestäms närmare i dess 5 §. 
Också i fråga om detta slag av arbete skall 
det utan att hemfriden utgör hinder vara möj-
ligt att i så stor utsträckning som möjligt ge-
nom myndighetsåtgärder utöva tillsyn över 
att bestämmelserna iakttas. Detta förutsätts i 
bestämmelsen om skydd av liv och personlig 
trygghet i 7 § i grundlagen samt om skyldig-
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heten för det allmänna att sörja för skyddet 
av arbetskraften i 18 § i grundlagen. Dessa 
bestämmelser gör inte några undantag för ar-
bete i hemmet. Att den berörda parten ger sitt 
samtycke till en inspektion i hemmet ger inte 
utan vidare arbetarskyddsmyndigheten behö-
righet att utsträcka inspektionen till utrym-
men som omfattas av hemfriden. All utöv-
ning av offentlig makt skall bygga på lag. Att 
utsträcka inspektionsbehörigheten till ut-
rymmen som omfattas av hemfriden förutsät-
ter en uttrycklig och beträffande tillämp-
ningsområdet exakt bestämmelse. En över-
enskommelse om att utföra arbete i en per-
sons bostad ingås uttryckligen mellan de be-
rörda parterna. Då det gäller t.ex. arbete som 
hemsjukskötare eller lantbruksavbytare eller 
vid reparations- eller installationsarbeten i 
hemmet har den boende bett eller ingått avtal 
om att arbetet skall utföras i bostaden. Hem-
friden har i praktiken redan i och med detta 
inskränkts. 

Till det område som omfattas av hemfriden 
hör en persons stadigvarande bostad, men 
hemfriden omfattar också andra utrymmen 
som används för boende, varför begreppet 
bostad måste ges en vid tolkning. På en lant-
gård kan fähuset eller andra ekonomibygg-
nader åtminstone inte allmänt taget anses var 
inbegripna i de utrymmen som omfattas av 
hemfriden. Då det gäller arbetet och arbets-
förhållandena går det i allmänhet att få till-
räckligt med information utan en inspektion i 
bostaden. En inspektion kan förrättas om det 
är nödvändigt på grund av hotande livsfara 
eller för att förhindra en väsentliga olägenhe-
ter eller risker för arbetstagarens hälsa. En 
grundad orsak till inspektion i bostaden kan 
vara t.ex. en angivelse eller ett olycksfall i 
arbetet. Om inspektion som skall förrättas på 
grund av dödsfall eller svår skada föreskrivs i 
46 §. 

10 §. Hemlighållande av uppgifter om an-
mälare. I paragrafen föreslås, i enlighet med 
6 § i den gällande tillsynslagen, bestämmel-
ser om skydd för anmälare. Om det har gjorts 
anmälan om bristfälligheter eller missförhål-
landen i fråga om arbetsplatsen eller om nå-
gon annan misstänkt förbrytelse, skall anmä-
larens identitet hållas hemlig. Det är inte nå-
gon förutsättning för det identitetsskydd som 
avses i bestämmelsen att anmälaren skall 

kunna specificera mot vilka föreskrifter det 
eventuellt har begåtts brott. Också identiteten 
hos en anmälare av misstanke om brott som 
senare visat sig vara ogrundad skall hållas 
hemlig. De uppgifter som föreslagits bli 
hemlighållna får dock avslöjas om det är 
nödvändigt med tanke på tillsynen och om 
anmälaren har gett sitt samtycke därtill. Sam-
tycket måste ha getts medvetet samt vara 
specificerat och tydligt. Det kan i praktiken i 
allmänhet förutsättas att ett sådant samtycke 
ges skriftligen eller i annan verifierbar form. 
Anmälaren skall vara medveten om att upp-
gift om hans eller hennes identitet ges till ar-
betsgivaren. Det är t.ex. inte möjligt att 
ingripa i en anmälan om trakasserier eller 
annan osaklig behandling på arbetsplatsen 
om inte namnen på de inblandade personerna 
får nämnas. Särskilt begränsade är myndig-
heternas möjligheter i sådana fall om det är 
anmälaren själv som är utsatt för osaklig be-
handling.  

Det hemlighållande som avses i paragrafen 
gäller bara den som gör anmälan. Däremot 
åtnjuter inte den som utsatts för osaklig be-
handling denna form av skydd om anmälaren 
är en annan person. Till god förvaltning hör 
att arbetarskyddsmyndighetens åtgärder är 
sådana att de åtminstone inte försämrar ställ-
ningen för den som är föremål för skydd.  

Enligt 5 § i den gällande tillsynslagen kan 
uppgifter ges till åklagar- eller polismyndig-
heter för utredning av brott. 

11 §. Inspektionsberättelse. De bestämmel-
ser om uppgörande av inspektionsberättelse 
som ingår i den gällande förordningen om 
tillsynen över arbetarskyddet föreslås bli in-
tagna i den nya lagen. Enligt den föreslagna 
paragrafen skall inspektören omedelbart göra 
upp en skriftlig inspektionsberättelse över in-
spektionen. Vid uppgörandet av berättelsen 
skall samma begrepp som i förvaltningslagen 
användas. I 39 § i förvaltningslagen före-
skrivs om inspektioner, avfattande av inspek-
tionsberättelse och delgivning. Även inne-
hållsmässigt skall den föreslagna bestämmel-
sen om inspektionsberättelse så långt som 
möjligt följa motsvarande bestämmelse i för-
valtningslagen. 

Nedtecknandet av inspektionens förlopp 
innebär att uppgifter om föremålet, tiden och 
platsen för inspektionen och de närvarande 
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samt andra nödvändiga uppgifter för specifi-
cering av inspektionen noteras. Till de upp-
gifter som skall nedtecknas hör i allmänhet 
också avvikande uppfattningar om omstän-
digheterna i fråga om föremålet för inspek-
tionen. Den som upprättar inspektionsberät-
telsen skall sträva efter att endast sådan in-
formation om föremålet för inspektionen och 
sådana uppgifter som är väsentliga för den 
fortsatta behandlingen av ärendet ingår i den. 

För tydlighetens skull föreslås att det i 2 
mom. föreskrivs att inspektören vid behov i 
inspektionsberättelsen eller på annat sätt kan 
ge råd med karaktär av rekommendationer i 
syfte att främja arbetarskyddet. Med rekom-
mendationer avses råd om arbetssätt och god 
praxis i situationer där det inte är fråga om 
att uppfylla lagens minimikrav. Enligt 2 § i 
lagen om arbetarskyddsförvaltningen åligger 
det arbetarskyddsförvaltningen att ge råd, 
anvisningar och information i allmänhet i ar-
betarskyddsfrågor. Rådgivning och informa-
tion ges till arbetsgivare, arbetstagare och 
dem som utför eget arbete. De råd med ka-
raktär av rekommendationer som avses i det-
ta sammanhang skall i inspektionsberättelsen 
hållas isär från det utövande av befogenheter 
som avses i 3 kap. och som inleds då förhål-
landena på arbetsplatsen inte motsvarar kra-
ven i lagstiftningen. 

Inspektionsberättelsen skall delges arbets-
givaren och ifrågavarande arbetarskydds-
fullmäktig. Om det inte finns någon arbetar-
skyddsfullmäktig på arbetsplatsen, skall ar-
betsgivaren informera om inspektionsberät-
telsen på det sätt som är brukligt i fråga om 
informationsförmedling på arbetsplatsen. I 
allmänhet kan inspektionsberättelsen fram-
läggas som sådan till påseende på arbetsplat-
sen. Arbetarskyddsmyndigheten skall se till 
att inspektionsberättelsen inte innehåller af-
färs- och yrkeshemligheter eller annan in-
formation som skall hemlighållas för utom-
stående. 

12 §. Anlitande av sakkunniga. Med sak-
kunnig avses detsamma som med förrättare 
av undersökning i den gällande tillsynslagen. 
En utomstående sakkunnig kan behövas för 
att utreda huruvida ett speciellt förhållande 
på en arbetsplats eller en viss detalj i en pro-
dukt följer bestämmelserna. Den föreslagna 
bestämmelsen ger rätt till detta och utgör 

samtidigt grunden för den sakkunniges befo-
genheter. Arbetarskyddsmyndigheten väljer 
sakkunnig och betalar de kostnader som upp-
står. Den sakkunnige kan beroende på situa-
tionen vara en enskild person eller en sak-
kunniginrättning Den sakkunnige kan med 
stöd av en specificerad fullmakt agera själv-
ständigt eller delta i inspektioner. Sakkun-
niguppdraget kan också utföras utanför ar-
betsplatsen, t.ex. på en forskningsanstalt. 

I fråga om jäv och den sakkunniges förfa-
ringssätt tillämpas förvaltningslagen. Den 
sakkunnige skall därmed bl.a. vara obunden i 
sitt uppdrag. 

 
3 kap. Utövande av befogenheter 

13 §. Meddelande av anvisningar och 
uppmaningar. I paragrafen föreskrivs om ju-
ridiskt obundna åtgärder som kan vidtas om 
arbetsgivaren inte iakttar de skyldigheter som 
bestäms i den lag över vilken tillsyn utövas. 

De vederbörliga anvisningar som avses i 
15 § i den gällande tillsynslagen föreslås bli 
indelade i anvisningar och uppmaningar. Syf-
tet är att tillsynsåtgärderna skall framskrida 
på ett konsekvent sätt från skriftliga anvis-
ningar eller uppmaningar till förpliktande be-
slut. Det är meningen att anvisningarna skall 
utfärdas för avhjälpande av ringa och enstaka 
brister eller missförhållanden. Anvisningarna 
skiljer sig från de råd med karaktär av re-
kommendationer som avses i 11 § 2 mom. på 
så sätt, att de är avsedda att rätta till ett till-
stånd som strider mot bestämmelserna. An-
visningarna lämpar sig som tillsynsåtgärd i 
fråga om alla de bestämmelser över vilka ut-
övas tillsyn.  

En tillsynsåtgärd som är kraftfullare än en 
anvisning men mer begränsad till sitt an-
vändningsområde är uppmaningen. En upp-
maning skall alltid leda till noggrann upp-
följning. Om uppmaningen inte följs, skall 
inspektören överlåta ärendet till arbetar-
skyddsbyrån för utfärdande av ett förpliktan-
de beslut. Meddelande av en anvisning eller 
uppmaning utgör inte något hinder för åtals-
anmälan enligt 50 §. 

Uppmaningens förhållande till anvisningen 
och ett förpliktande beslut regleras i 2 mom. 
En skriftlig uppmaning kan i första hand 
meddelas då arbetsgivaren inte följer en gi-
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ven anvisning. Oberoende av givna anvis-
ningar kan en uppmaning meddelas i fråga 
om brister som är betydande och viktiga från 
arbetarskyddssynpunkt.  

I 3 mom. i paragrafen räknas sådana fall 
upp i vilka uppmaning meddelas och vilka 
utan att någon anvisning har försummats kan 
leda till att ett förpliktande beslut meddelas. 
Det är inte meningen att vedertagen praxis 
enligt 15 § i den nuvarande tillsynslagen 
skall ändras, utan ordalydelsen skall endast 
preciseras så att den bättre beskriver det eta-
blerade användningsområdet. En uppmaning 
kan i de uppräknade fallen meddelas utan fö-
regående anvisning endast i de fall då den 
risk eller olägenhet som försummelsen ger 
upphov till är större än ringa.  

I 3 mom. 1 punkten avses närmast de skyl-
digheter som föreskrivs i arbetarskyddslagen, 
såsom verksamhetsprogrammet för arbetar-
skyddet, bedömning och utredning av risker-
na i arbetet och i bestämmelserna om arbete 
och arbetsmiljö. Med annan bokföringsskyl-
dighet, som nämns i 2 punkten i momentet, 
avses t.ex. en förteckning över kemikalier 
som används på arbetsplatsen eller över fak-
torer som kan leda till cancer. I 4 punkten av-
ses de åtgärder som arbetsgivaren är skyldig 
att vidta enligt 2 kap. i lagen om företagshäl-
sovård. Den övervakning av privat arbets-
kraftsservice som nämns i 5 punkten utgör en 
hänvisning till 11 kap. 5 § 2 mom. i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice. Enligt den 
övervakar arbetarskyddsmyndigheten att den 
privata arbetskraftsservicen fullgör sin skyl-
dighet att lämna upplysningar, att förbudet 
att ta ut avgifter för arbetsförmedling iakttas, 
att arbetsförmedling sker på ett jämlikt sätt 
och att förbudet mot att förmedla vissa arbe-
ten till unga arbetstagare iakttas. Med skyl-
digheter enligt denna lag avses den föreslag-
na skyldigheten för arbetarskyddsmyndighe-
ten att till en utomstående person ge t.ex. 
upplysningar eller de anmälningar som före-
skrivs i 7 kap. Förslaget kan i fråga om be-
stämmelserna i 5 kap. om arbetarskyddssam-
arbete tillämpas på t.ex. arbetsgivarnas skyl-
digheter enligt 41 §. Bestämmelsen kan inte 
tillämpas på arbetstagarnas skyldigheter. I 
fråga om anordnande av val finns en särskild 
bestämmelse i 30 §. 

Övriga frågor i anslutning till den lagstift-

ning som arbetarskyddsmyndigheten utövar 
tillsyn över är i allmänhet till sin natur såda-
na att uppkomna konflikter inte kan lösas och 
utestående fordringar inte krävas in genom 
förvaltningsbeslut, utan ett bindande beslut 
förutsätter precis som hittills domstolsbe-
handling. Sådana frågor är t.ex. konflikter i 
anslutning till uppsägning eller brytande av 
ett arbetsförhållande. 

Då en anvisning eller uppmaning meddelas 
skall de brister som uppdagats i fråga om 
iakttagandet av bestämmelserna samt de till-
lämpade bestämmelserna specificeras. I en 
uppmaning skall dessutom anges den tidsfrist 
inom vilken arbetsgivaren skall vidta behöv-
liga åtgärder, om dessa inte kan genomföras 
genast.  

14 §. Förande av ärenden till arbetar-
skyddsmyndigheten. Syftet med förslaget är 
att en uppmaning skall leda till en korriger-
ing av de förhållanden som orsakat uppma-
ningen. Om bristen inte avhjälps eller rättas 
till inom utsatt tid, skall inspektören utan 
dröjsmål meddela saken till arbetarskyddsdi-
striktets arbetarskyddsbyrå för utverkande av 
ett i rättsligt hänseende förpliktande beslut. 
Inspektören skall uttryckligen följa upp att 
arbetsgivaren har verkställt de åtgärder som 
förutsätts i uppmaningen inom den angivna 
tidsfristen. Uppföljningen kan ske i form av 
ett besök på arbetsplatsen eller någon annan 
åtgärd med vars hjälp verkställandet av de 
åtgärder som krävts kan konstateras. Inspek-
tören kan föra ärendet till arbetarskyddsmyn-
digheten för behandling direkt utan någon fö-
regående anvisning eller uppmaning, om av-
hjälpandet eller undanröjandet av den lag-
stridiga situationen inte kan vänta, eller om 
det är uppenbart att arbetsgivaren inte kom-
mer att följa några anvisningar eller uppma-
ningar. Avsikten är att brister och olägenhe-
ter i regel skall avhjälpas genom råd och an-
visningar.  

15 §. Arbetarskyddsmyndighetens beslut. 
Om en uppmaning inte har efterföljts, kan 
arbetarskyddsmyndigheten i sådana fall som 
avses i 13 § 2 mom. genom sitt beslut för-
plikta arbetsgivaren att inom utsatt tid av-
hjälpa eller undanröja det tillstånd som stri-
der mot bestämmelserna. Om beslutsförfa-
randet i övrigt föreskrivs i förvaltningslagen. 
Den berörda arbetsgivaren och andra som 
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skall höras enligt 34 § i förvaltningslagen 
skall beredas tillfälle till detta. Bestämmelser 
om hörande av arbetarskyddsfullmäktig finns 
i 17 §. Tidsfristens längd prövas från fall till 
fall med beaktande av den tidsfrist som redan 
givits i samband med uppmaningen och av 
t.ex. den tid som krävs för att uppnå målsatt 
nivå. Tidsfristen skall dock alltid vara minst 
så lång att åtgärderna kan genomföras i prak-
tiken.  

Arbetarskyddsmyndighetens beslut är bin-
dande för arbetsgivaren. Beslutets använd-
ningsområde och dess förhållande till upp-
maningen beskrivs ovan i samband med 13 §. 
Arbetsgivaren har rätt att överklaga beslutet 
på det sätt som föreslås nedan i samband med 
6 kap. Arbetarskyddsmyndigheten kan förena 
en uppställd skyldighet med vite eller med 
hot om tvångsutförande eller hot om avbry-
tande i enlighet med viteslagen (1113/1990). 
I praktiken är det vite som används. Det skall 
också i fortsättningen vara möjligt att använ-
da hot om tvångsutförande eller hot om av-
brytande i enlighet med den gällande tillsyns-
lagen. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse i enlig-
het med 20 § i den gällande tillsynslagen om 
myndighetens rätt att bestämma att dess be-
slut skall följas trots ändringssökande.  

16 §. Användningsförbud och temporärt 
användningsförbud. I paragrafen föreskrivs 
om användningsförbud på samma sätt som i 
16 § i den gällande tillsynslagen. Med detta 
avses förbud mot användningen av en ma-
skin, ett arbetsredskap eller annan teknisk 
anordning, arbetsmetod eller fortsatt arbete. 
Användningsförbud kan meddelas om en 
brist eller ett missförhållande på arbetsplat-
sen som strider mot den lagstiftning som ar-
betarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över 
medför fara till liv eller hälsa för arbetstagar-
na. Användningsförbudet meddelas genom 
arbetarskyddsmyndighetens beslut. Utöver 
förbud mot användning av en maskin eller 
anordning kan arbetets utförande begränsas i 
t.ex. en situation där det konstateras att and-
ningsluften i arbetsutrymmena innehåller 
kemiska eller biologiska faktorer i en mängd 
som är skadlig för hälsan. Arbetarskydds-
myndigheten kan förena användningsförbu-
det med vite eller hot om tvångsutförande.  

På samma sätt som för närvarande kan en 

inspektör genast meddela ett temporärt an-
vändningsförbud om risken för liv eller hälsa 
är omedelbar. Omedelbar fara innebär å ena 
sidan en konkret och förhandenvarande risk 
för en stor och ofta allvarlig olycka eller för 
förlust av hälsan. Å andra sidan innebär en 
omedelbar fara inte nödvändigtvis att följ-
derna framgår omedelbart. Följderna kan 
framgå även en lång tid senare. Omedelbara 
följder av t.ex. exponering för asbest kan 
vara en allvarlig sjukdom, även om den bry-
ter ut en lång tid efteråt.  

Temporärt användningsförbud meddelas i 
allmänhet i samband med en inspektion eller 
omedelbart därefter. Ett temporärt använd-
ningsförbud skall iakttas genast. Inspektören 
skall så fort som möjligt föra ärendet till ar-
betarskyddsmyndigheten för avgörande.  

När ett användningsförbud utfärdas skall de 
bestämmelser som gäller hörande av part 
iakttas. Ärendet kan avgöras utan att parten 
hörs, om hörandet äventyrar verkställigheten 
av förbudet eller om det finns något annat 
skäl till detta som följer av 34 § i förvalt-
ningslagen. Användningsförbudet upphör då 
nödvändiga åtgärder har verkställts. 

17 §. Behandling av ärenden. Det föreslås 
att arbetarskyddsbyrån i enlighet med veder-
tagen praxis skall bereda ifrågavarande arbe-
tarskyddsfullmäktig tillfälle att bli hörd innan 
beslut utfärdas. Det är nödvändigt att ta in 
bestämmelsen också av den orsaken att arbe-
tarskyddsfullmäktigen inte är en sådan part 
som avses i förvaltningslagen. I enlighet med 
rådande praxis föreslås också att beslutet 
utan avgift skall meddelas arbetarskydds-
fullmäktigen för kännedom. Vid hörandet 
och meddelandet om beslutet iakttas vad som 
föreskrivs i förvaltningslagen. För att snabba 
upp beredningen av ärendena föreslås att ar-
betarskyddsmyndigheten och inspektören 
skall behandla ärenden som avses i 15 och 
16 § i brådskande ordning. 

 
4 kap. Tillsyn över produktsäkerheten 

I kapitlet föreskrivs om arbetarskyddsmyn-
dighetens förfaringssätt och behörighet då 
det gäller tillsynen över produktsäkerheten. 
De föreslagna bestämmelserna motsvarar 
15 a—15 e § i den gällande tillsynslagen, 
vilka i sin tur är de genomförda skyldighe-
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terna enligt EG-fördraget i fråga om mark-
nadsövervakningen. Medlemsstaten skall 
genomföra varje åtgärd för att säkerställa att 
produkterna förs ut på marknaden och tas i 
bruk endast om de är rätt sammanfogade, in-
stallerade och underhållna och att de använda 
i enlighet med sitt användningsändamål inte 
äventyrar människors hälsa och säkerhet eller 
övriga intressen. Å andra sidan skall med-
lemsstaten garantera en produkt som uppfyl-
ler kraven fri rörlighet. Ansvaret för mark-
nadsövervakningen och för att visa att en 
produkt uppfyller kraven vilar på undersö-
kande myndighet. 

Med produkt avses enligt definitionen i den 
föreslagna 2 § maskin, redskap, personlig 
skyddsutrustning eller någon annan teknisk 
anordning eller något annat tekniskt föremål 
samt kemikalie eller en anordning eller ett 
föremål som innehåller en kemikalie. Arbe-
tarskyddsmyndigheterna övervakar produkt-
säkerheten i synnerhet inom tillämpningsom-
rådet för lagen om vissa tekniska anordning-
ars överensstämmelse med gällande krav. I 
detta avseende hör även tillsynen över efter-
levnaden av kemikalielagen delvis till arbe-
tarskyddsmyndighetens ansvarsområde. An-
vändare av tvångsmedel och andra myndig-
hetsåtgärder som faller utanför arbetar-
skyddsbyråns behörighet är ministeriet. Mi-
nisteriet fungerar som arbetarskyddsmyndig-
het enligt det föreslagna kapitlet. 

18 §. Förbud mot överlåtelse av produkter. 
I 1 mom. föreskrivs om arbetarskyddsdistrik-
tets arbetarskyddsbyrås uppgifter då det gäll-
er tillsynen över produktsäkerheten. Om ar-
betarskyddsmyndighetens allmänna behörig-
het att övervaka produktsäkerheten föreskrivs 
i den lag över vilken tillsyn utövas, precis 
som i fråga om annan tillsyn. Fördelningen 
av uppgifter mellan arbetarskyddsdistriktets 
arbetarskyddsbyrå och social- och hälso-
vårdsministeriet i dess egenskap av tillsyns-
myndighet i fråga om tillsynen över produkt-
säkerheten föreskrivs i detta kapitel. Arbetar-
skyddsbyråerna utövar tillsyn närmast över 
att produkterna används på ett säkert sätt i 
arbetet. Arbetarskyddsbyrån är emellertid 
skyldig att i samband med den övriga till-
synsverksamheten reda ut produkternas 
egenskaper beträffande säkerheten i ett vida-
re perspektiv och vid behov informera mini-

steriet. Arbetarskyddsdistriktets arbetar-
skyddsbyrå skall i så stor utsträckning som 
möjligt ta reda på om produkten uppfyller de 
krav som ställs på den med hjälp av de förfa-
randen och i enlighet med de befogenheter 
som föreslås nedan. I den utsträckning som 
säkerställandet av att produkten uppfyller 
kraven förutsätter myndighetsåtgärder som 
inte faller inom arbetarskyddsdistriktets arbe-
tarskyddsbyrås behörighet vilar ansvaret för 
fortsatta åtgärder på ministeriet. Dessa upp-
gifter gäller oftast produkttillverkaren eller 
den som har fört ut produkten på marknaden. 

I 2 mom. föreslås i enlighet med den gäl-
lande tillsynslagen att tvångsmedel och andra 
befogenheter inom ramen för marknadsöver-
vakningen skall tillgripas och utövas av mi-
nisteriet. Ministeriet skall ha rätt att genom 
sitt beslut förbjuda att en produkt förs ut på 
marknaden eller överlämnas för begagnande 
om den inte uppfyller kraven. Förbudet skall 
förbli i kraft till dess att produkten uppfyller 
kraven. 

I stället för förbud kan ministeriet utfärda 
begränsningar eller uppställa villkor för att 
produkten skall få föras ut på marknaden el-
ler överlämnas för begagnande. Om det finns 
grundad anledning att misstänka att en pro-
dukt inte överensstämmer med kraven, kan 
ministeriet tills vidare förbjuda att produkten 
förs ut på marknaden eller överlämnas för 
begagnande, tills det konstaterats att produk-
ten uppfyller kraven. Trots att en produkt på 
behörigt sätt har förts ut på marknaden eller 
överlåtits för begagnande kan myndigheten 
ingripa, om produkten kan äventyra säkerhe-
ten för människor eller egendom. I sådana 
fall kan ministeriet meddela ett ovan avsett 
förbud eller uppställa villkor eller begräns-
ningar för att produkten skall få föras på 
marknaden eller överlämnas för begagnande. 
Hur farlig produkten är bedöms i förhållande 
till dess planerade användningsändamål. Den 
bestämmelse som föreslås ingå i 3 mom. 
motsvarar 15 b § i den gällande tillsynslagen. 
Det är myndigheten som är skyldig att bevisa 
att produkten är bristfällig.  

Enligt 4 mom. skall inspektören ha en så-
dan rätt som föreskrivs i 15 a § i den gällande 
tillsynslagen att i brådskande fall temporärt 
meddela ett sådant förbud som avses i 2 och 
3 mom. Denna rättighet kan komma i fråga 
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t.ex. i sådana situationer där produkten ännu 
inte har förts ut på marknaden eller överläm-
nats för begagnande, men där produkten 
skulle orsaka omedelbar fara för arbetstagar-
nas säkerhet eller hälsa om den togs i bruk. 
Ärendet skall i brådskande ordning överföras 
till arbetarskyddsbyrån för prövning. Arbe-
tarskyddsbyrån skall också i brådskande ord-
ning behandla ärendet och vid behov hän-
skjuta ärendet till ministeriet för fortsatt be-
handling. Ministeriet skall avgöra ärendet i 
brådskande ordning. 

19 §. Återkallande från marknaden och ta-
gande ur bruk. Enligt denna paragraf kan 
ministeriet i ett i 18 § avsett beslut ålägga en 
tillverkare, importör, försäljare av en produkt 
eller någon annan person som fört ut produk-
ten på marknaden att återkalla produkten från 
marknaden, eller om produkten överlämnats 
för begagnande, att vidta nödvändiga åtgär-
der för att ta den ur bruk. I praktiken innebär 
detta information i offentliga medier eller på 
annat lämpligt sätt om möjligheterna att re-
turnera produkten och ersättning för betalade 
produkter. Att återkalla en produkt från 
marknaden eller ta den ur bruk kan medföra 
kostnader för den som enligt ministeriets be-
slut är ansvarig för produkten. 

20 §. Information och effektmedel. Det är 
närmast i sådana fall då det är fråga om serie-
tillverkade produkter med stor spridning och 
alla köpares identitet inte kan fastställas som 
det är nödvändigt att offentligt kungöra pro-
duktens brister och behov av åtgärder. Mini-
steriet skall ha rätt att förplikta produkttill-
verkaren, importören, försäljaren eller andra 
personer som har fört ut en produkt på mark-
naden att på lämpligt sätt informera om de 
åtgärder som ministeriet har krävt. Härvid 
skall det också meddelas vilka åtgärder pro-
duktinnehavaren skall vidta med anledning 
av saken och om produktinnehavarens rättig-
heter.  

I 2 mom. ges ministeriet rätt att förena en 
skyldighet som uppställts i ett beslut som av-
ses i 18—20 § med vite eller med hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande i en-
lighet med viteslagen. För förfarandets vid-
kommande tillämpas bestämmelserna i vites-
lagen.  

I 3 mom. föreslås en på gemenskapslag-
stiftningen grundad bestämmelse om att 

kommissionen och de övriga medlemsstater-
na skall underrättas om tillsynsåtgärderna. 
Bestämmelsen motsvarar praxis i enlighet 
med gällande, tillämpliga direktiv. Det före-
slås att en allmän bestämmelse om anmäl-
ningsskyldighet gällande beslut som avses i 
18 § 2 mom. tas in i paragrafen. Underrättel-
sens innehåll preciseras på basis av tillämp-
ligt direktiv och den nationella genomföran-
deförfattningen. 

21 §. Undersökning av produkter och er-
sättande av kostnader. I paragrafen före-
skrivs om myndighetens rätt att för under-
sökning av produktens överensstämmelse 
med gällande krav ta prov av en produkt som 
förts ut på marknaden och om ersättande av 
uppkomna kostnader. Ministeriet har rätt ta 
ett prov av en produkt. Provet kan tas för att 
utreda huruvida produkten överensstämmer 
med gällande krav. Undersökning av produk-
tens överensstämmelse med gällande krav 
innefattar också utvärdering av produktsä-
kerheten i enlighet med 18 § 3 mom. Produk-
ten kan också köpas för genomförande av 
undersökningen. Om det visar sig att det prov 
som tagits för undersökning i väsentlig ut-
sträckning skiljer sig från föreskrivna krav på 
produkten behöver ministeriet inte ersätta 
den. Ersättningsskyldighet föreligger där-
emot om produktinnehavaren så kräver i det 
fall att produkten visar sig överensstämma 
med kraven. Ersättningen skall uppgå till det 
pris som var gängse då provet togs. 

Myndigheten kan tvingas att på egen be-
kostnad skaffa fram en utredning om produk-
tens eventuella överensstämmelse med gäl-
lande krav genom att utnyttja utomstående 
forsknings- eller provningsanstalter eller 
provningslaboratorier. Staten blir ansvarig 
för kostnaderna om produkten konstateras 
överensstämma med kraven. Om det konsta-
teras att produkten inte överensstämmer med 
kraven, kan det vara motiverat att kostnader-
na helt eller delvis uppbärs hos den som be-
driver verksamheten. Det föreslås därför att 
ministeriet om produkten inte överensstäm-
mer med kraven kan ålägga den som fört ut 
produkten på marknaden att ersätta de rimli-
ga kostnader som undersökningen eller test-
ningen av produkten föranlett staten. Kostna-
derna i enlighet med beslutet får utan särskild 
dom indrivas på det sätt som bestäms i lagen 
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om indrivning av skatter och avgifter i ut-
sökningsväg (367/1961). 

 
II AVDELNINGEN.  

Arbetarskyddssamarbete 

5 kap. Arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen 

22 §. Målen för och genomförandet av 
samarbetet. I paragrafen beskrivs inled-
ningsvis det samarbetsmål som hänför sig till 
lagens allmänna innehåll. Enligt detta lagrum 
med riktgivande tillämpning är målet för 
samarbetet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare att främja växelverkan mellan arbetsgi-
vare och arbetstagare och att göra det möjligt 
för arbetstagarna att i ett så tidigt skede som 
möjligt delta i och påverka behandlingen av 
ärenden som gäller säkerheten och hälsan på 
arbetsplatsen.  

De föreslagna bestämmelserna gäller en-
dast arbete som utförs i arbetsavtalsförhål-
lande eller tjänsteförhållande eller annat of-
fentligrättsligt anställningsförhållande. Utan-
för lagens tillämpningsområde faller här i 
fråga om detta kapitel elevers och studeran-
des arbete i samband med utbildningen, arbe-
te som utförs av personer som deltar i arbets-
kraftspolitiska åtgärder, arbete som utförs av 
personer som rehabiliteras och som utför ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbete 
som utförs av personer som avtjänar straff, 
arbete som utförs av personer som förvaras 
på vårdinrättningar, arbete som utförs av dem 
som fullgör militärtjänst och civiltjänst samt 
arbete som utförs av personer som frivilligt 
deltar i räddningsverksamhet som ankommer 
på avtalsbrandkårer och vilka avses i 4 § i 
arbetarskyddslagen. 

Vederbörande ministerium har med stöd av 
förordningen om tillsynen över arbetarskyd-
det beträffande personer, vilka icke står i 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande (324/ 
1978) fastställt samarbetsförfarandet samt 
befogenheterna. Inom försvarsministeriets 
förvaltningsområde gäller ett beslut om valet 
av arbetarskyddsfullmäktig för beväringar, 
kadetter, befattningsofficerselever och vissa 
andra grupper samt om arbetarskyddsfull-
mäktiges rättigheter och skyldigheter och om 
samarbetsförfarandet i övrigt. Inom de övriga 

förvaltningsområdena finns inte längre sär-
skilda beslut om samarbetet. Det samarbets-
förfarande som föreskrivits genom förord-
ning har inte fungerat och inte heller realise-
rats på avsett sätt. Förordningen har mist sin 
betydelse som grund för samarbetet.  

Kapitlets bestämmelser skall inte tillämpas 
på samarbete mellan dem som utför arbete 
utan att vara i tjänste- eller arbetsförhållande 
och den som låter utföra arbete. Tillräckliga 
bestämmelser för dessa finns i 17 § i arbetar-
skyddslagen. Vad som i 17 § i arbetarskydds-
lagen bestäms om arbetsgivare och arbetsta-
gare, tillämpas på motsvarande sätt på ovan 
nämnda parter. Enligt den nämnda paragra-
fen skall arbetsgivaren och arbetstagarna till-
sammans upprätthålla och förbättra säkerhe-
ten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall en-
ligt 17 § 2 och 3 mom. i tillräckligt god tid ge 
arbetstagarna behövlig information om så-
dant som påverkar säkerheten, hälsan och 
andra arbetsförhållanden på arbetsplatsen 
samt om bedömningar och andra utredningar 
och planer som gäller dessa frågor. Arbetsgi-
varen skall också se till att dessa frågor be-
handlas på lämpligt sätt och i tillräckligt god 
tid mellan arbetsgivaren och arbetstagaren el-
ler företrädare för dem. 

Arbetstagarna skall för sin del samarbeta 
med arbetsgivaren och arbetstagarnas före-
trädare för att målen enligt denna lag skall 
nås. Arbetstagarna har rätt att lägga fram för-
slag om säkerheten och hälsan på arbetsplat-
sen och om andra frågor som avses i 2 mom. 
för arbetsgivaren och att få respons på för-
slagen.  

Den som låter utföra arbete och den som 
ordnar verksamhet skall i regel ta initiativet 
till samarbete samt skapa tillvägagångssätt 
för det. Vid behov kan anvisningar om ge-
nomförandet av samarbetet ges enligt för-
valtningsområde, utan att om saken före-
skrivs genom lag. Med stöd av den allmänna 
behörighet som hänför sig till ministeriets 
uppgifter kan förvaltningen styras och till-
räckliga interna föreskrifter för förvaltningen 
meddelas.  

23 §. Rätt att ingå avtal. Syftet med försla-
get är att bibehålla den möjlighet som den 
gällande lagen ger att komma överens om att 
arbetarskyddssamarbetet skall ordnas på ett 
sätt som avviker från lagen. Det nuvarande 
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avtalsläget har beskrivits i den allmänna mo-
tiveringen. I överensstämmelse med 8 § 2 
mom. i den gällande tillsynslagen bestäms att 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfat-
tande föreningar är avtalsparter. Om avtalets 
övriga riksomfattande arbetsgivarparter be-
stäms i överensstämmelse med 8 § 3 mom. i 
tillsynslagen.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som till 
sina utgångspunkter motsvarar bestämmelsen 
om lokala avtal i 8 § 4 mom. i tillsynslagen. 
På arbetsplatsnivå är det arbetsgivaren och 
arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan 
av personalen bemyndigad representant som 
ingår avtalet. Har inte någon representant 
valts, ingås avtalet på arbetstagarsidan direkt 
av personalen eller av en personalgrupp. Ge-
nom avtal på arbetsplatsnivå kan man avvika 
från lagens allmänna samarbetskrav på ett 
sätt som bättre lämpar sig för arbetsplatsens 
förhållanden. Avtalet skall för arbetstagarna 
trygga åtminstone lika stora möjligheter att 
inom ramen för samarbetet behandla arbetar-
skyddsfrågor som tillämpningen av lagen 
skulle erbjuda. Avtalet kan ingås så att det 
gäller tills vidare. Den lagstadgade uppsäg-
ningstiden, om vilken inte kan avtalas på nå-
got annat sätt, är två månader från uppsäg-
ningen. Avtalsparterna kan självfallet ändra 
på avtalet utan uppsägning. Avtalet binder 
alla de arbetstagare som den representant 
som ingick avtalet skall anses företräda. Re-
presentationen kan basera sig på personens 
ställning, praxis eller någon annan fullmakt. 
De inbördes förhållandena mellan de avtal 
som avses i paragrafen påverkas även av la-
garna gällande arbets- och tjänstekollektiv-
avtal.  

24 §. Begränsningar i rätten att ingå avtal. 
I första meningen i paragrafens 1 mom. räk-
nas först upp de rättigheter som inte kan be-
gränsas genom något i 23 § avsett avtal. Så-
dana rättigheter är arbetarskyddsfullmäkti-
gens rätt att få uppgifter enligt 32 §, arbetar-
skyddsfullmäktigens rätt att avbryta farligt 
arbete enligt 36 § och uppsägningsskyddet 
för en arbetarskyddsfullmäktig enligt 37 §. I 
lagrummet avser begreppet begränsa att det 
genom avtal inte är möjligt att inskränka på 
de rättigheter som föreskrivs i nämnda lag-
rum. Däremot är det möjligt att genom avtal 
t.ex. komma överens om en mera omfattande 

rätt att få uppgifter än vad som föreskrivs i 
lagen.  

Enligt den senare meningen i 1 mom. är det 
inte möjligt att genom ett i 23 § avsett avtal 
slopa arbetarskyddsfullmäktigens rätt till ut-
bildning enligt 33 § eller arbetarskyddsfull-
mäktigens rätt till befrielse från sina arbets-
uppgifter enligt 34 § 1 och 3 mom., inte hel-
ler rätten till ersättning för inkomstbortfall 
enligt 35 §. Detta innebär att nämnda lagrum 
tryggar fullmäktigens grundläggande rätt till 
utbildning, befrielse från arbetet och ersätt-
ning för inkomstbortfall. Dessa grundläggan-
de rättigheter kan inte helt slopas genom i 
23 § 1 mom. avsedda avtal. Det är emellertid 
möjligt att med hjälp av sådana avtal begrän-
sa dessa rättigheter exempelvis genom att 
man kommer överens om vissa förutsättning-
ar för deltagandet i utbildning såsom man har 
gjort i vissa utbildningsavtal. Avsikten med 
bestämmelsen är inte att jämfört med nuläget 
begränsa avtalsrätten för de riksomfattande 
tjänste- och arbetskollektivavtalsparterna.  

I 2 mom. anges de rättigheter som inte kan 
begränsas genom ett i 23 § 3 mom. avsett av-
tal på arbetsplatsnivå. Sådana rättigheter är 
arbetstagarnas rätt att välja arbetarskydds-
fullmäktig och vicefullmäktig enligt 29 § 
samt rätten till utbildning för arbetarskydds-
fullmäktig och vicefullmäktig enligt 33 § 1 
mom., arbetarskyddsfullmäktigens rätt till 
befrielse från arbetsuppgifterna enligt 34 §, 
arbetarskyddsfullmäktigens rätt till ersättning 
för inkomstbortfall enligt 35 §, rätten till be-
frielse från arbetsuppgifterna och ersättning 
för inkomstbortfall för medlemmar i arbetar-
skyddskommission enligt 40 § samt arbetar-
skyddsfullmäktigens och arbetarskydds-
kommissionens rätt till arbetsutrymmen en-
ligt 41 §. Även i detta moment avser begrep-
pet begränsa detsamma som i 1 mom. Genom 
lokala avtal är det således inte möjligt att in-
skränka på de rättigheter som föreskrivs i 
nämnda lagrum. 

Förteckningarna är uttömmande. Avtalsbe-
stämmelser som strider mot lagrummet är 
ogiltiga. Till sådana delar skall denna lags 
bestämmelser om saken tillämpas. Om ord-
nandet av samarbete kan alltid avtalas i en-
lighet med 23 § på ett sätt som tryggar de 
nämnda rättigheterna och åtminstone lika 
stora möjligheter för arbetstagarna att inom 
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ramen för samarbetet delta i behandlingen av 
arbetarskyddsfrågor. Avsikten är inte att lag-
förslaget heller eljest skall inverka på arran-
gemangen enligt gällande avtal. Om det t.ex. 
i ett kollektivavtal hänvisas till en paragraf i 
tillsynslagen som föreslås bli upphävd, änd-
rar ikraftträdandet av den nya lagen inte på 
kollektivavtalet utan detta förutsätter ett avtal 
mellan avtalsparterna. 

25 §. Arbetsplats. I denna paragraf definie-
ras begreppet arbetsplats med tanke på sam-
arbetet. Med arbetsplats avses en med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning samt 
antalet arbetstagare på verksamhetsstället el-
ler i verksamhetsenheten och med tanke på 
regionen och verksamheten ändamålsenlig 
helhet som bildas av ett eller flera verksam-
hetsställen eller verksamhetsenheter. I para-
grafen nämns både verksamhetsenhet och 
verksamhetsställe i enlighet med de benäm-
ningar som används på den privata och den 
offentliga sektorn. Avsikten är att definitio-
nen på ett omfattande sätt skall täcka sådana 
omständigheter som gäller verksamhetens art 
och att samarbetet skall kunna ordnas på ett 
sätt som är ändamålsenligt för både arbetsgi-
vare och arbetstagare. Utgående från defini-
tionen görs en helhetsbedömning av hur för-
utsättningarna för samarbetet bäst kan tryg-
gas. 

Begreppet arbetsplats kommer fram i flera 
olika punkter vid tillämpningen av bestäm-
melserna om ordnande av samarbete. Detta 
inverkar i synnerhet på det representativa 
samarbetet och valet av arbetarskyddsfull-
mäktige. Målet är att vid tillämpningen av 
lagen definiera begreppet arbetsplats så att 
parterna i samarbetet har faktiska möjligheter 
att sköta sina uppgifter. Definitionen inverkar 
direkt på de arbetsplatser där ett i 23 § avsett 
avtal inte har ingåtts.  

26 §. Ärenden som omfattas av samarbetet. 
Av den gällande lagen framgår inte tydligt 
vilka saker som omfattas av samarbetet. Ar-
betarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäkti-
gens och arbetarskyddskommissionens upp-
gifter beskrivs för närvarande främst genom 
förordning. 

Förslaget bygger på två centrala principer. I 
lagen bestäms till att börja med om de mest 
centrala frågor som omfattas av samarbetet. 
Vidare bestäms i lagen på vilket sätt dessa 

ärenden skall behandlas. Den i 1 mom. före-
slagna företeckningen är inte uttömmande. Å 
andra sidan är det endast sådana frågor som 
är viktiga på arbetsplatsen som kräver sam-
arbetsförfarande. 

Samarbetet omfattar enligt 1 punkten så-
dant som direkt påverkar en enskild arbetsta-
gares säkerhet och hälsa samt ändringar i 
fråga därom. Ändringar avser även planerade 
ändringar. 

Enligt 2 punkten omfattar samarbetet prin-
ciperna för hur risker och olägenheter på ar-
betsplatsen utreds och genomförandet i an-
slutning därtill samt omständigheter som 
framkommit i sådana utredningar och i före-
tagshälsovårdens arbetsplatsutredningar samt 
som allmänt påverkar arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa. Med utredning och bedömning av 
risker avses verksamhet enligt 10 § i arbetar-
skyddslagen. Enligt den omfattar utredningen 
av risker och olägenheter förutom de fysiska 
riskerna även den psykiska belastningen och 
frågor som hänför sig till arbetsklimatet. 

Samarbetet omfattar enligt 3 punkten såda-
na utvecklingsmål och utvecklingsprogram 
som hänför sig till den verksamhet som avser 
att upprätthålla arbetsförmågan samt andra 
utvecklingsmål och utvecklingsprogram som 
inverkar på arbetstagarnas säkerhet och häl-
sa. Här ingår olika projekt och planer som på 
arbetsplatserna genomförs för att dessa mål 
skall uppnås. 

Enligt 4 punkten omfattar samarbetet såda-
na frågor som påverkar arbetstagarnas säker-
het, hälsa och arbetsförmåga och som hänför 
sig till organiseringen och dimensioneringen 
av arbetet samt väsentliga ändringar i fråga 
om dessa. Frågor som hänför sig till organi-
seringen och dimensioneringen av arbetet 
omfattas inte av arbetarskyddssamarbetet till 
den del som de skall behandlas i ett förfaran-
de enligt lagen om samarbete inom företag 
(725/1978) eller i något annat motsvarande 
förfarande. Ärenden kan behandlas i arbetar-
skyddssamarbete till den del som exempelvis 
en ändring i fråga om antalet arbetstagare el-
ler organisationen för arbetstagaren kan or-
saka fysisk eller psykisk belastning som in-
verkar på hans eller hennes hälsa eller arbets-
förmåga. 

Enligt 5 punkten omfattar samarbetet t.ex. 
genomförande och uppföljning av undervis-
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ning, handledning och introduktion för ar-
betstagare enligt arbetarskyddslagen. Mål-
gruppen för den undervisning och handled-
ning som avses i 14 § i arbetarskyddslagen 
utgörs av alla arbetstagare, inklusive arbets-
tagare i förmansställning. 

Enligt 6 punkten omfattar samarbetet sta-
tistiska och andra uppföljande uppgifter som 
beskriver säkerheten och hälsan i arbetet och 
som hänför sig till arbetsmiljön och arbets-
klimatet. Dessa omfattar även olycksfall, 
risksituationer, våld och hot om våld, yrkes-
sjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar 
samt åtgärder för förebyggande av motsva-
rande situationer. 

Enligt 7 punkten omfattar samarbetet även 
uppföljning av realiseringen och effekterna 
av ovan nämnda frågor. 

I 2 mom. föreslås att de ärenden som om-
fattas av samarbetet med beaktande av målen 
för samarbetet skall behandlas i tillräckligt 
god tid med tanke på berednings- och plane-
ringsskedet och genomförandet. 

Om frågor som omfattas av arbetarskydds-
samarbetet bestäms även på andra ställen i 
lagstiftningen. De viktigaste bestämmelserna 
med tanke på arbetarskyddet är 8 § i lagen 
om företagshälsovård och bestämmelsen om 
verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet i 
9 § i arbetarskyddslagen. Verksamhetspro-
grammet för arbetarskyddet ingår dessutom 
enligt lagen om samarbete inom företag i de 
ärenden som skall tas upp. 

27 §. Behandling av samarbetsärenden. I 
paragrafen föreslås bestämmelser om i vilken 
ordning de frågor som avses i 26 § och som 
omfattas av samarbetet skall behandlas på 
arbetsplatsen. 

De frågor som enligt 26 § 1 punkten omfat-
tas av samarbetet behandlas mellan arbetsgi-
varen eller en förman som företräder arbets-
givaren och arbetstagaren. På arbetstagarens 
begäran eller annars vid behov har arbetar-
skyddsfullmäktigen rätt att tillsammans med 
arbetstagaren eller som företrädare för ho-
nom eller henne delta i behandlingen av 
ärendet. Även arbetsgivarsidan kan anse att 
arbetarskyddsfullmäktigen bör delta. Vidare 
bestäms att övriga i 26 § avsedda ärenden, 
vittomfattande ärenden och i 26 § 1 mom. 
avsedda ärenden som allmänt gäller arbets-
platsen behandlas av arbetarskyddskommis-

sionen eller i ett ersättande samarbetsförfa-
rande. Medlemmar i arbetarskyddskommis-
sionen har rätt lägga fram förslag till ärenden 
som skall tas upp i detta förfarande och även 
att i övrigt lägga fram förslag för att utveckla 
samarbetet. Alla arbetstagare har enligt 18 § 
3 mom. i arbetarskyddslagen rätt att lägga 
fram förslag om säkerheten och hälsan på ar-
betsplatsen och att få respons på förslagen. 

I 2 mom. bestäms om behandlingen av 
samarbetsärenden på sådana arbetsplatser där 
det inte finns någon arbetarskyddskommis-
sion. På en sådan arbetsplats behandlas sam-
arbetsärendena i första hand med arbetar-
skyddsfullmäktigen. Om en arbetarskydds-
fullmäktig inte har valts för arbetsplatsen, 
behandlas samarbetsärendena i tillämpliga 
delar mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
enlighet med 17 § i arbetarskyddslagen. 

Har för arbetsplatsen valts en förtroende-
man, en förbindelseman eller ett förtroende-
ombud, företräder arbetarskyddsfullmäktigen 
arbetstagarna endast i angelägenheter som 
gäller säkerhet och hälsa i arbetet. En och 
samma person kan utses att företräda arbets-
tagarna i dessa båda uppgifter. Avsikten med 
bestämmelsen är att styra förfarandet i denna 
riktning.  

28 §. Samarbetsperson som företräder ar-
betsgivaren. Arbetsgivaren skall utse sin fö-
reträdare för i detta kapitel avsett samarbete 
om arbetsgivaren inte själv sköter denna 
uppgift. Denna samarbetsperson benämns ar-
betarskyddschef i överensstämmelse med den 
nuvarande lagen. Arbetarskyddschefens upp-
gift är att bistå arbetsgivaren och förmännen 
vid anskaffningen av sakkunskap om arbetar-
skyddet samt vid ordnandet av samarbete 
med arbetstagarna, företagshälsovården, ar-
betarskyddsmyndigheterna och andra expert-
instanser inom arbetarskyddet. Arbetar-
skyddschefen skall på arbetsplatsen vidta 
nödvändiga åtgärder för att ordna och upp-
rätthålla samarbetet mellan arbetsgivarna och 
arbetstagarna samt verka för utvecklande av 
arbetarskyddssamarbetet. 

Med arbetarskyddschef avses en av arbets-
givaren utsedd person vars uppgift är att fö-
reträda arbetsgivaren i arbetarskyddssamar-
betet med arbetstagarna. Med en i lagförsla-
get avsedd arbetarskyddschef avses således 
inte en verklig specialsakkunnig inom arbe-
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tarskyddet (safety manager), som finns i flera 
arbetsgivarorganisationer. En annan sak är att 
samarbetsuppgifterna ibland har delegerats 
till en sådan expert. Vanligt är också att sam-
arbetsuppgifterna har delegerats till en ar-
betsgivarrepresentant som verkar som linje-
förman. 

I artikel 7 i ramdirektivet för arbetarskyd-
det finns bestämmelser om särskilda utsedda 
arbetstagare. Dessa bestämmelser har i Fin-
land genomförts i arbetarskyddslagen. Med 
utsedda arbetstagare avses förmän som före-
träder linjeledningen och som har i uppgift 
att i enlighet med sina befogenheter sörja för 
arbetarskyddet. Enligt 16 § i arbetarskydds-
lagen skall arbetsgivaren se till att ställföre-
trädaren har tillräcklig kompetens och lämp-
lighet för sin uppgift.  

Ramdirektivet för arbetarskyddet innehåller 
däremot inte bestämmelser om arbetar-
skyddschefen och ger således inte vägledning 
när det gäller kraven på arbetarskyddsche-
fens utbildning och kompetens. I direktivet 
nämns inte särskilda arbetsgivarrepresentan-
ter som sköter samarbetsuppgifter. Med i ar-
tikel 12.3 i ramdirektivet avsedda arbetstaga-
re som särskilt deltar i skyddet av arbetsta-
garnas säkerhet eller hälsa avses arbetar-
skyddsfullmäktigen eller en sådan vicefull-
mäktig som sköter fullmäktigens uppgifter 
(RP 33/1999).  

Enligt lagförslaget skall arbetarskyddsche-
fen med hänsyn till arbetsplatsens karaktär 
och arbetets art samt arbetsplatsens storlek 
vara tillräckligt kompetent och ha tillräckligt 
god förtrogenhet med arbetarskyddsbestäm-
melserna och förhållandena på arbetsplatsen 
samt i övrigt ha de förutsättningar som be-
hövs för att kunna behandla de frågor som 
avses i 26 § samt ordna samarbetet. Arbetar-
skyddschefens behov av utbildning och in-
troduktion i övrigt beror på individen och ar-
betsplatsen. Förtrogenheten och kompetensen 
skall upprätthållas och vid behov komplette-
ras för att målnivån skall nås. Arbetsgivaren 
är ansvarig för arbetarskyddschefens kompe-
tens och handlingar på samma sätt som i frå-
ga om sina övriga företrädare. I praktiken in-
nebär detta att arbetsgivaren är skyldig att se 
till att den person som utses till arbetar-
skyddschef med tanke på samarbetet har den 
kompetens och förtrogenhet som avses i den 

föreslagna bestämmelsen. Om så inte är fallet 
är det arbetsgivarens skyldighet att se till att 
arbetarskyddschefen får lämplig introduktion 
eller utbildning. Introduktionen och utbild-
ningen skall omfatta sådan information som 
med tanke på förhållandena på arbetsplatsen 
är nödvändig om arbetarskyddsbestämmel-
serna, förebyggande verksamhetsmodeller 
och säkerhetskontroll som baserar sig på ut-
värdering av arbetsförhållandena. 

29 §. Arbetarskyddsfullmäktig och vice-
fullmäktige. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar i sak 10 § 1 mom. i den gällande 
tillsynslagen. Det föreslås att paragrafens 2 
mom. skall motsvara bestämmelsen i 22 § i 
den gällande förordningen angående skötseln 
av fullmäktigens uppgifter då fullmäktigen 
säger upp sig från denna uppgift eller då hans 
eller hennes arbetsförhållande upphör.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en ny be-
stämmelse om skötseln av arbetarskydds-
fullmäktigens uppgifter vid ett tillfälligt hin-
der. Bestämmelsen motsvarar vedertagen 
praxis. Om fullmäktigen tillfälligt på grund 
av ett hinder inte kan sköta sina uppgifter, 
sköter vicefullmäktigen de nödvändiga upp-
gifter som inte kan vänta tills hindret upphör. 
Ett tillfälligt hinder kan också avse kortvarig 
frånvaro exempelvis under semester eller ar-
betsresa. Nödvändiga uppgifter är t.ex. delta-
gande i en arbetarskyddsinspektion som för-
rättas under tiden för frånvaron, undersök-
ning av ett olycksfall, utnyttjande av rätten 
att avbryta arbetet eller en annan orsak som 
kan jämföras med dessa. Vicefullmäktigen 
har då samma rätt som arbetarskyddsfull-
mäktigen till de uppgifter och den tidsan-
vändning som skötseln av ifrågavarande 
uppgifter kräver och till ersättning för in-
komstbortfall samt rätt att avbryta farligt ar-
bete i enlighet med 36 §. 

I 4 mom. bestäms på samma sätt som i 7 § i 
den gällande förordningen om i vilken ord-
ning vicefullmäktige träder i den ordinarie 
arbetarskyddsfullmäktigens ställe. I första 
hand sköts arbetarskyddsfullmäktigens upp-
gifter av den vicefullmäktig som vid valet av 
vicefullmäktige har fått flest röster. Om sa-
ken kan dock avtalas på något annat sätt i en-
lighet med 23 §. 

30 §. Val av arbetarskyddsfullmäktig och 
vicefullmäktige. I paragrafen föreslås be-
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stämmelser som till utgångspunkterna mot-
svarar bestämmelserna om förfarandet i an-
slutning till valet av fullmäktig i 18—21 § i 
den gällande tillsynslagen. Arbetarskydds-
fullmäktig och vicefullmäktige skall väljas i 
ett val som anordnas av arbetstagarna och 
som också kan vara ett sämjoval. Valet skall 
ordnas så att alla arbetstagare på arbetsplat-
sen kan delta i det och så att det inte i onödan 
stör verksamheten på arbetsplatsen. Valet 
kan genomföras exempelvis genom att erbju-
da en möjlighet till förhandsröstning eller 
genom poströstning. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en ny be-
stämmelse om arbetsgivarens skyldighet att 
ge arbetstagarna nödvändig information om 
valet av fullmäktig. På stora arbetsplatser är 
anordnandet av val vedertaget. Arbetstagarna 
känner till sin rätt att välja en fullmäktig. 
Dessa arbetsplatser får information om valet 
från fackförbunden och Arbetarskyddscentra-
len. På små icke organiserade arbetsplatser 
kan det förekomma ovisshet om arbetstagar-
nas rätt att välja en fullmäktig. Då skall ar-
betsgivaren på lämpligt sätt informera sina 
arbetstagare om denna rätt. Små arbetsgivare 
har ofta inte heller själva tillräcklig informa-
tion om saken. Skyldigheten är ny för dem. 
Därför är det viktigt att arbetarskyddsmyn-
digheterna i tillräcklig mån uppmärksammar 
detta i sin styrning och rådgivningsverksam-
het. I överensstämmelse med den gällande 
förordningen skall arbetsgivaren tillhanda-
hålla arbetstagarna en förteckning över de 
arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen och 
vid behov en särskild förteckning över ar-
betstagarna i funktionärsställning samt kost-
nadsfritt till arbetstagarnas förfogande ställa 
sådana utrymmen som arbetsgivaren förfogar 
över och också i övrigt agera så att det är 
möjligt att delta i valet. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar förordningens 21 § angående 
skyldigheten att skriftligen underrätta arbets-
givaren om valresultatet. 

I paragrafens 4 mom. bestäms för tydlighe-
tens skull om inspektörens skyldighet att vid-
ta nödvändiga åtgärder om han eller hon upp-
täcker okunskap om rösträtten eller anord-
nandet av val. Med nödvändiga åtgärder av-
ses i regel inspektörens anvisningar. Anvis-
ningar ges både till arbetsgivare och arbets-

tagare. 
Genom förordning av statsrådet kan närma-

re bestämmelser utfärdas om tidpunkten för 
valet av arbetarskyddsfullmäktig och vice-
fullmäktige, valbarhet, kandidatnominering, 
röstningsförfarande och andra omständighe-
ter gällande anordnandet av val. 

31 §. Arbetarskyddsfullmäktigens uppgif-
ter. De föreslagna bestämmelserna om arbe-
tarskyddsfullmäktigens uppgifter motsvarar 
överlag motsvarande bestämmelser i gällande 
tillsynslag och tillsynsförordning. I paragra-
fen föreslås att fullmäktigen på eget initiativ 
skall sätta sig in i sådana frågor som hör till 
hans eller hennes uppgifter. Syftet med änd-
ringen i lagens ordalydelse är att framhäva 
arbetarskyddsfullmäktigens självständiga 
ställning vid skötseln av fullmäktigens upp-
gifter. Å andra sidan berörs arbetarskydds-
fullmäktigen av de förpliktelser som har sin 
grund i det egentliga anställningsförhållan-
det. Om arbetarskyddsfullmäktigens rätt att 
få befrielse från sina egentliga arbetsuppgif-
ter för skötseln av de uppgifter som avses i 
denna paragraf bestäms i 34 §. 

32 §. Arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få 
uppgifter. I paragrafen föreslås en bestäm-
melse som till utgångspunkterna motsvarar 
bestämmelserna om arbetarskyddsfullmäkti-
gens rätt att få uppgifter i 11 § 1 mom. i den 
gällande tillsynslagen. I paragrafens 1 mom. 
föreslås med hänsyn till detta ett tillägg an-
gående fullmäktigens rätt att ta del av sådana 
för skötseln av uppgifterna nödvändiga hand-
lingar som arbetsgivaren har rörande säker-
het och hälsa i arbetet och som hänför sig till 
arbetsmiljön och arbetsklimatet. Detta hänför 
sig till det ändrade innehållet i arbetarskydds-
lagen. Dessutom har arbetarskyddsfullmäkti-
gen rätt att även i övrigt av arbetsgivaren få 
uppgifter som är nödvändiga för skötseln av 
arbetarskyddsfullmäktigens samarbetsuppgif-
ter. Paragrafens 2 mom. motsvarar det tillägg 
som i samband med revideringen av lagen 
om företagshälsovård gjordes i 11 § 1 mom. i 
tillsynslagen. I 3 mom. bestäms att fullmäk-
tigen skall ha samma rätt som för närvarande 
att i den omfattning som samarbetsuppgiften 
förutsätter få kopior. 

33 §. Rätt till utbildning för arbetarskydds-
fullmäktig och vicefullmäktig. Arbetsgivarens 
skyldighet att ombesörja arbetarskyddsfull-
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mäktigens utbildning omfattar alla fullmäkti-
ge som valts i enlighet med lagen samt de vi-
cefullmäktige som skall sköta uppgifterna då 
dessa är förhindrade. Den föreslagna be-
stämmelsen är en grundläggande bestämmel-
se om att en arbetarskyddsfullmäktig har 
möjlighet att få vederbörlig utbildning. Till 
denna del motsvarar den föreslagna bestäm-
melsen 10 a § i tillsynslagen. 

I synnerhet i fråga om en ny fullmäktig 
som inte tidigare har fått någon utbildning i 
arbetarskyddssamarbete är det viktigt att ut-
bildningsbehovet och utbildningsarrange-
mangen tas upp så snart som möjligt efter att 
han eller hon blivit vald till uppgiften. En 
tidsgräns på två månader, räknat från den 
tidpunkt då arbetarskyddsfullmäktigen blev 
vald, föreslås. Arbetsgivaren är skyldig att se 
till att behovet av utbildning tas upp inom 
den angivna tiden. 

Bestämmelsen gäller även en vicefullmäk-
tige som sköter arbetarskyddsfullmäktigens 
uppgifter. Vicefullmäktigens behov av ut-
bildning beror på i vilken utsträckning han 
eller hon sköter uppgiften då den ordinarie 
arbetarskyddsfullmäktigen är förhindrad. 

Utbildningen skall påbörjas så snart som 
möjligt efter att mandatperioden börjat. Den 
valda arbetarskyddsfullmäktigens tidigare er-
farenheter och utbildning i arbetarskyddsfrå-
gor påverkar utbildningens innehåll och ut-
bildningsbehovet. I utbildningen skall ingå 
information om bestämmelser och anvisning-
ar samt om andra frågor som hänför sig till 
skötseln av uppgifterna. Dessa omfattar bl.a. 
med tanke på förhållandena på arbetsplatsen 
nödvändig information om förebyggande ar-
betarskyddsåtgärder och om sådan kontroll 
av arbetarskyddet som baserar sig på utvär-
dering av arbetsförhållandena. Arbetar-
skyddsfullmäktigen kan föreslå att behovet 
av utbildning och utbildningsarrangemangen 
skall tas upp i kommissionen. 

Vidare föreskrivs att utbildningen skall ske 
på arbetstid om inte något annat har överens-
kommits i enlighet med 23 §. Utbildningen 
får inte medföra kostnader eller inkomstbort-
fall för arbetarskyddsfullmäktigen eller vice-
fullmäktigen. Den utbildning som arbets-
marknadsorganisationerna kommit överens 
om genom behöriga avtal motsvarar de före-
slagna kraven. 

34 §. Arbetarskyddsfullmäktigens tidsan-
vändning. För att arbetarskyddsfullmäktigen 
skall kunna sköta sina samarbetsuppgifter en-
ligt 31 § skall arbetsgivaren enligt 1 mom. 
befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes 
regelbundna arbetsuppgifter för en sådan 
skälig tid som denne behöver för skötseln av 
arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter. Endast 
en giltig orsak, exempelvis en brådskande 
arbetsuppgift, kan temporärt vara ett hinder 
för befrielsen. Vid fastställandet av den tid 
som behövs för skötseln av arbetarskydds-
fullmäktigens uppgifter skall hänsyn tas till 
antalet arbetstagare som han eller hon före-
träder, arbetsplatsens regionala omfattning, 
antalet platser där arbete utförs och det utför-
da arbetets art. Även faktorer som är beroen-
de av arbetsarrangemangen och övriga såda-
na olägenheter, risker och belastningar som 
det bestäms om i arbetarskyddslagen och 
som påverkar arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa skall beaktas. 

I 2 mom. finns en minimibestämmelse om 
arbetarskyddsfullmäktigens befrielse från ar-
betsuppgifterna. I den mån det har avtalats 
om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvänd-
ning genom sådana avtal som avses i lagens 
23 § 1 mom., iakttas dessa avtal och be-
stämmelserna i dem. Även genom de avtal 
som nämns i fortsättningen är det möjligt att 
komma överens om olika frågor med avvi-
kelse från lagen. Genom ett lokalt avtal kan 
man däremot inte inskränka på arbetar-
skyddsfullmäktigens minimitidsanvändning. 
Det är också möjligt att lokalt komma över-
ens om sådana tidsanvändningsarrangemang 
som bättre lämpar sig för arbetsplatsen, men 
ett sådant arrangemang skall dock för sköt-
seln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter 
trygga åtminstone lika stora möjligheter till 
tidsanvändning som lagen garanterar. 

På flera i synnerhet större arbetsplatser har 
arbetstagarna i funktionärsställning valt en 
egen arbetarskyddsfullmäktig och vicefull-
mäktige. Det är dock inte ändamålsenligt att 
utvidga bestämmelsen i den föreslagna 34 § 
2 mom. så att den skulle gälla flera arbetar-
skyddsfullmäktige på samma arbetsplats. 
Därför har rätten begränsats till att gälla en-
dast en arbetarskyddsfullmäktig på varje ar-
betsplats. Rätt till en minimibefrielse på fyra 
timmar har enligt bestämmelsen den arbetar-
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skyddsfullmäktig som valts av den grupp ar-
betstagare eller arbetstagare i funktionärs-
ställning beträffande vilken grupp gäller att 
de olägenheter eller risker som arbetet med-
för för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa är 
större. Traditionellt har de som befinner sig i 
arbetstagarställning i detta avseende ansetts 
vara föremål för större olägenheter eller ris-
ker. Så är fallet i synnerhet om denna perso-
nalgrupp är betydligt större än funktionärs-
gruppen. I andra situationer måste saken av-
göras utgående från en helhetsbedömning. 
Då beaktas de båda personalgruppernas stor-
lek och arten av det arbete som de utför. 

Den befrielse som avses i 1 mom. skall en-
ligt 3 mom. beaktas i arrangemangen gällan-
de arbetarskyddsfullmäktigens arbete då hans 
eller hennes regelbundna arbetsuppgifter för-
utsätter det. Befrielsen av en arbetarskydds-
fullmäktig i arbetstagarställning från de re-
gelbundna arbetsuppgifterna genomförs i 
praktiken vanligtvis genom att arbetar-
skyddsfullmäktigen befrias för en bestämd 
tid. Befrielsen innebär då att han eller hon 
befrias från sin arbetsavtalsenliga arbetsskyl-
dighet för den angivna tiden. Sina övriga ar-
betsuppgifter får fullmäktigen inte försum-
ma. I synnerhet för en fullmäktig i funktio-
närsställning som arbetar i sakkunniguppgif-
ter är arbetsuppgifterna ofta sådana att befri-
elsen från arbetet inte alltid realiseras på 
ovan angivet sätt. Det faktum att sådana per-
soner är mycket bundna av arbetet gör det 
ofta svårt för dem att komma loss för full-
mäktigeuppgifterna. Också i sådana fall skall 
arbetsgivaren befria arbetarskyddsfullmäkti-
gen från arbetet så att det verkligen blir möj-
ligt att sköta fullmäktigeuppgifterna. Därför 
är det viktigt att arbetsgivaren och funktionä-
ren tillsammans utreder och bedömer beho-
vet av och möjligheterna att ordna fullmäkti-
gens egentliga arbetsuppgifter så att det blir 
möjligt att sköta fullmäktigeuppgifterna. Be-
hovet av sådana arrangemang beror natur-
ligtvis på behovet av befrielse och befrielsens 
längd.  

Om arbetarskyddsfullmäktigens tidsan-
vändning har man avtalat ingående i avtalen 
mellan arbetsmarknadsorganisationerna. 

35 §. Ersättning för arbetarskyddsfullmäk-
tigens inkomstbortfall. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar till sina utgångspunk-

ter 11 § 3 mom. i den gällande tillsynslagen. 
Ersättningen skall räknas ut enligt vad arbe-
tarskyddsfullmäktigen hade förtjänat i sitt re-
gelbundna arbete under den tid han eller hon 
skötte fullmäktigens uppgifter. Om att ut-
bildningen inte får medföra kostnader eller 
inkomstbortfall bestäms i 33 §. Man kan 
dock avtala om saken genom arbetsmark-
nadsorganisationernas avtal eller mellan ar-
betsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. 

36 §. Arbetarskyddsfullmäktigens rätt att 
avbryta farligt arbete. Paragrafen gäller en 
arbetarskyddsfullmäktigs rätt att för de ar-
betstagares del som han eller hon företräder 
avbryta arbete som medför omedelbar och 
allvarlig risk för arbetstagarens liv eller häl-
sa. Skyldigheten för arbetsgivaren att efter att 
arbetsgivaren bestämt att det arbete som 
fullmäktigen avbrutit skall fortsätta underrät-
ta arbetarskyddsmyndigheten föreslås bli 
slopad i den gällande bestämmelsen. Anmäl-
ningsskyldigheten har ansetts vara onödig ef-
tersom sådana anmälningar i praktiken inte 
har gjorts och eftersom såväl arbetsgivaren 
som fullmäktigen alltid vid behov kan begära 
att myndigheten skall förrätta inspektion på 
arbetsplatsen. I övrigt motsvarar paragrafen 
som sådan den gällande tillsynslagen. 

37 §. Arbetarskyddsfullmäktigens uppsäg-
ningsskydd. Bestämmelsen angående skydd 
för uppsägning av en arbetarskyddsfullmäk-
tigs arbetsavtal är densamma som i den gäl-
lande lagen. Enligt den gäller angående upp-
sägning av en arbetarskyddsfullmäktigs ar-
betsavtal på motsvarande sätt vad som i 
7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen bestäms om 
uppsägning av förtroendemans och förtroen-
deombuds arbetsavtal.  

38 §. Arbetarskyddskommission. På en ar-
betsplats där minst 20 arbetstagare regelbun-
det arbetar skall inrättas en arbetarskydds-
kommission. I kommissionen är både arbets-
givaren och arbetsplatsens arbetstagare och 
funktionärer företrädda. Bestämmelsen om 
arbetarskyddskommissionen tillämpas om 
det inte i enlighet med 23 § har avtalats på 
något annat sätt om ordnandet av sådant 
samarbete som ersätter kommissionen.  

39 §. Val av arbetarskyddskommission 
samt arbetarskyddskommissionens samman-
sättning. Paragrafen motsvarar till största de-
len 27 § i den gällande tillsynsförordningen. 
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Dessutom föreslås att arbetarskyddsfullmäk-
tige alltid är medlemmar i arbetarskydds-
kommissionen. Således är det beroende på 
arbetarskyddskommissionens storlek och an-
talet arbetarskyddsfullmäktige möjligt att öv-
riga företrädare för arbetstagarna eller funk-
tionärerna inte väljs. Från arbetsgivarsidan 
ingår i kommissionen arbetsgivaren själv el-
ler en sådan företrädare för arbetsgivaren 
vars uppgifter omfattar beredningen av de 
ärenden som skall tas upp i kommissionen. 
Med företrädare avses i praktiken en person 
inom linjeorganisationen som har det kun-
nande och de möjligheter att påverka som 
behövs för behandlingen och avgörandet av 
ärendet. Arbetsgivaren eller en företrädare 
för arbetsgivaren är ordförande om inte något 
annat överenskoms. Också arbetarskyddsche-
fen har rätt att delta i kommissionens sam-
manträden även om han eller hon inte är 
medlem. 

Andra medlemmar i arbetarskyddskommis-
sionen som företräder arbetstagare och ar-
betstagare i funktionärsställning än arbetar-
skyddsfullmäktige och vicefullmäktige väljs 
genom ett val i fråga om vilket i tillämpliga 
delar iakttas vad som i 30 § har föreslagits 
gälla i fråga om val av arbetarskyddsfullmäk-
tige. Genom förordning av statsrådet kan vid 
behov utfärdas närmare bestämmelser.  

40 §. Tidsanvändningen för arbetarskydds-
kommissionens medlemmar samt den ersätt-
ning som betalas till dem. Om rätten för de 
medlemmar i arbetarskyddskommissionen 
som företräder arbetstagarna att för skötseln 
av nödvändiga uppgifter rörande arbetar-
skyddet få befrielse från de regelbundna ar-
betsuppgifterna och om deras rätt att få er-
sättning för det inkomstbortfall som föran-
letts av skötseln av sådana uppgifter samt er-
sättning för uppgifter som utförts utanför ar-
betstid samt för arbetarskyddskommissionens 
möten gäller i tillämpliga delar vad som före-
slås angående en arbetarskyddsfullmäktigs 
motsvarande rättigheter. 

41 §. Arbetsutrymmen för arbetarskydds-
fullmäktig och arbetarskyddskommission. 
Enligt paragrafen skall arbetsgivaren av de 
utrymmen han disponerar utan ersättning an-
visa plats för arbetarskyddsfullmäktigen och 
arbetarskyddskommissionen för uppbevaring 
av handlingar som hänför sig till skötseln av 

deras uppgifter liksom för ordnande av möj-
lighet att bekanta sig med dessa handlingar 
och för möten som är nödvändiga för sköt-
seln av uppgifterna. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har också rätt 
att använda sådana vanliga kontorstillbehör 
och medier som allmänt används på arbets-
platsen i den omfattning som arbetarskydds-
fullmäktigens uppgifter förutsätter och enligt 
vad som i enlighet med 23 § avtalas om an-
vändningen av dem. Med denna utrustning 
avses t.ex. datorer, telefaxapparater och tele-
foner som finns tillgängliga på arbetsplatsen, 
men arbetsgivaren blir inte på denna grund 
skyldig att skaffa dessa apparater. 

42 §. Gemensam arbetarskyddsfullmäktig. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar be-
stämmelsen i 10 § 2 mom. i den gällande till-
synslagen, där det bestäms om rätten att välja 
en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för 
arbetstagare som är anställda hos olika ar-
betsgivare men som arbetar på samma ar-
betsplats. Enligt motiveringen till bestäm-
melsen har det ansetts vara ändamålsenligt 
att för arbetstagare som är anställda hos olika 
arbetsgivare men som arbetar på samma ar-
betsplats reservera en möjlighet att kunna 
välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig 
för att företräda dem vid i lagen avsett sam-
arbete med samtliga arbetsgivare samt i för-
hållande till arbetarskyddsmyndigheterna 
inom sådana branscher där arbetsförhållan-
dena ofta är kortvariga och där det ofta på 
samma arbetsplats arbetar arbetstagare som 
är anställda hos olika arbetsgivare. Avsikten 
med den föreslagna bestämmelsen är inte att 
ändra på gällande rättsläge. 

43 §. Tystnadsplikt. I den föreslagna para-
grafen avses med tystnadsplikt i fråga om 
personer som deltar i samarbete detsamma 
som i 5 § i den gällande tillsynslagen. Ett i 
detta kapitel avsett samarbetsuppdrag kan 
skötas åtminstone av arbetarskyddsfullmäk-
tigen, arbetarskyddschefen eller en medlem i 
arbetarskyddskommissionen. Genom en 
överenskommelse enligt den föreslagna 23 § 
kan man avtala om att också andra personer 
kan sköta samarbetsuppgifter. Samarbets-
uppgifter kan beroende på situationen skötas 
av också andra personer. Målet med be-
stämmelsen är att även konfidentiella ären-
den skall kunna behandlas inom samarbets-
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förfarandet. Förteckningen över sådant som 
skall hemlighållas föreslås bli kompletterad 
med frågor som ansluter till företagssäkerhet 
och individers personliga integritet. Förteck-
ningen är inte uttömmande. Även andra mot-
svarande konfidentiella angelägenheter om-
fattas av tystnadsplikten. För brott mot denna 
bestämmelse föreslås inte någon straffpåföljd 
i denna lag. Ett eventuellt straff döms ut med 
stöd av den övriga lagstiftningen i enlighet 
med vad som föreslås i 51 §. 

 
III AVDELNINGEN.  

Ändringssökande, anmälnings-
skyldighet, straffbestämmelser 
och särskilda bestämmelser 

6 kap. Rättsskyddsmedel 

44 §. Sökande av ändring i beslut av arbe-
tarskyddsmyndigheten. I paragrafens 1 mom. 
bestäms om besvärsrätten i fråga om beslut 
som arbetarskyddsdistriktets arbetarskydds-
byrå fattat med stöd av 15 § och 16 § 1 mom. 
I ett beslut söks ändring hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars område arbetar-
skyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå är belä-
gen. Om förvaltningsdomstolarnas domkret-
sar bestäms i statsrådets beslut om förvalt-
ningsdomstolarnas domkretsar (490/1999). 
Det föreslås att förutsättningarna för att få 
söka ändring förenhetligas så att de fastställs 
i enlighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Över förvaltningsdomstolens be-
slut kan besvär i enlighet med 9 § i förvalt-
ningsprocesslagen anföras hos högsta för-
valtningsdomstolen. Över ett i 4 kap. i lag-
förslaget avsett beslut som social- och hälso-
vårdsministeriet fattat i ett produktsäkerhets-
ärende anförs besvär direkt hos högsta för-
valtningsdomstolen. Anförandet av besvär 
hos högsta förvaltningsdomstolen förutsätter 
inte längre besvärstillstånd. I enlighet med 
6 § i förvaltningsprocesslagen kan besvär an-
föras av den som beslutet avser eller vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
beslutet. I överensstämmelse med 18 § 
3 mom. i den gällande tillsynslagen föreslås 
att besvärsärenden skall behandlas i bråds-
kande ordning i domstol.  

I 2 mom. föreslås att arbetarskyddsfullmäk-
tigen skall ha rätt att söka ändring i arbetar-

skyddsbyråns beslut. Avsikten med bestäm-
melsen är att precisera den besvärsrätt som 
baserar sig på arbetarskyddsfullmäktigens 
ställning. Arbetarskyddsfullmäktigens be-
svärsrätt gäller endast sådana beslut genom 
vilka arbetarskyddsbyrån har beviljat till-
stånd till undantag från de krav som utfärdats 
för att skydda arbetstagarna. Dessutom före-
slås att arbetarskyddsbyrån skall få rätt att 
hos högsta förvaltningsdomstolen anföra be-
svär över förvaltningsdomstolens beslut om 
förvaltningsdomstolen har ändrat på ett be-
slut av arbetarskyddsbyrån. Målet med be-
stämmelsen är att säkerställa att den tillsyn 
som arbetarskyddsmyndigheten utövar är en-
hetlig och rättsäker. 

I 3 mom. bestäms i analogi med den gäl-
lande tillsynslagen om förbud mot att söka 
ändring i temporärt beslut. En uppmaning av 
en inspektör, ett temporärt användningsför-
bud eller andra åtgärder är inte besvärsgilla 
beslut. Med tanke på rättssäkerheten räcker 
det att ändring i ett beslut av förvaltnings-
domstolen som endast gäller verkställigheten 
söks i samband med huvudsaken. 

I paragrafens 4 mom. föreslås en hänvis-
ningsbestämmelse som motsvarar 18 § 4 
mom. i den gällande tillsynslagen. 

45 §. Anmärkning. I paragrafen bestäms 
om det anmärkningsförfarande som hänför 
sig till den praktiska tillsynsverksamheten. 
Föremålet för en sådan anmärkning som av-
ses i förslaget är arbetarskyddsdistriktets ar-
betarskyddsbyrås eller en inspektörs ageran-
de i tillsynsverksamheten. Avsikten med an-
märkningen är att inom en bestämd tid föra 
ärendet till arbetarskyddsbyrån för ny pröv-
ning. En anmärkning kan göras av arbetsgi-
varen, den berörda arbetstagaren eller en ar-
betarskyddsfullmäktig som företräder de per-
soner vars rättigheter eller skyldigheter det är 
fråga om. Exempelvis bristfälliga eller över-
dimensionerade inspektionsåtgärder kan vara 
föremål för en ny inspektion. Ett sådant för-
farande minskar behovet av förvaltningskla-
gan och extraordinärt ändringssökande. Ett 
svar på anmärkningen skall ges så fort som 
möjligt efter att ärendet har utretts. Ett beslut 
som fattats till följd av en anmärkning är inte 
ett besvärsgillt beslut.  
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7 kap. Anmälningar för tillsynen över 
arbetarskyddet 

46 §. Anmälan om olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdom. I 39 § i lagen om olycksfalls-
försäkring (608/1948) förpliktas arbetsgiva-
ren att till polisen anmäla olycksfall i arbetet 
som lett till döden eller svår skada och med 
anledning av vilka polisen skall verkställa 
undersökning. Anmälan gäller även motsva-
rande olycksfallsliknande yrkessjukdomar. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
som motsvarar 22 § 1 mom. i den gällande 
tillsynslagen angående arbetsgivarens skyl-
dighet att göra anmälan om saken även till 
arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå. 
Sådana skador som med stor sannolikhet blir 
bestående och försvårar normala funktioner 
anses vanligtvis vara svåra. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar 22 § 2 mom. i den gällande till-
synslagen angående en läkares skyldighet att 
för tillsynen anmäla yrkessjukdomar och 
andra yrkesrelaterade sjukdomar till arbetar-
skyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar 22 § 3 mom. i tillsynslagen angå-
ende arbetarskyddsbyråns skyldighet att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna sända 
uppgifterna till institutet för arbetshygien för 
införande i registret över arbetsrelaterade 
sjukdomar. Bestämmelsen om institutets för 
arbetshygien rätt att behandla personuppgif-
ter och föra register över arbetsrelaterade 
sjukdomar flyttas till lagen om institutets för 
arbetshygien verksamhet och finansiering 
(159/1978), där bestämmelsen lämpar sig 
bättre än i den föreslagna lagen. Någon sär-
skild bestämmelsehänvisning angående mini-
steriets rätt att av en arbetarskyddsbyrå för 
exempelvis styrningen av tillsynen och be-
redningen av lagar och andra författningar få 
information om misstänkta yrkessjukdomar 
och arbetsrelaterade sjukdomar behövs inte. 
De uppgifter som ministeriet behöver omfat-
tar varken personuppgifter eller andra känsli-
ga uppgifter.  

I 4 mom. föreslås en bestämmelse som be-
myndigar statsrådet att utfärda närmare be-
stämmelser. Närmare bestämmelser kan ut-
färdas exempelvis om formuläret för anmä-
lan samt om elektroniska anmälningar. 

47 §. Lämnande av uppgifter om samar-
betspersoner. I paragrafens 1 mom. föreslås i 
enlighet med 30 § i lagförslaget att de som 
förrättar valet av arbetarskyddsfullmäktig 
och vicefullmäktige omedelbart skriftligen 
skall underrätta arbetsgivaren om valresulta-
tet. Arbetsgivaren är skyldig att till personre-
gistret för arbetarskyddet meddela namn på 
och kontaktuppgifter till arbetarskyddsche-
fen, arbetarskyddsfullmäktigen och vicefull-
mäktige samt medlemmarna i arbetarskydds-
kommissionen eller i ett motsvarande organ. 
Bestämmelser om personregistret för arbetar-
skyddet finns i lagen om personregistret för 
arbetarskyddet (1039/2001). Anmälan görs 
till Arbetarskyddscentralen. Är arbetsgivaren 
ett ministerium, ett statligt ämbetsverk, en 
statlig inrättning eller ett statligt affärsverk 
görs anmälan emellertid till Statskontoret.  

48 §. Skyldighet att göra förhandsanmälan. 
I paragrafens 1 mom. föreslås för privata ar-
betskraftsbyråer en skyldighet att meddela 
arbetarskyddsmyndigheten om att verksam-
het har inletts, vilken skyldighet till utgångs-
punkterna motsvarar 21 a § i tillsynslagen. 
Bestämmelsen gäller den vars huvudsakliga 
verksamhet är att tillhandahålla privat ar-
betskraftsservice. Med privat arbetskraftsser-
vice avses i 4 kap. 8 § 1 mom. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002) ar-
betsförmedlingstjänster och uthyrning av ar-
betskraft som är oberoende av arbetskrafts-
myndigheterna och som tillhandahålls av fy-
siska eller juridiska personer samt annan ser-
vice i anslutning till sökande av arbete. An-
mälningsskyldigheten gäller även privata ar-
betsförmedlingar som är verksamma från ut-
landet. På så sätt ökar likställdheten i fråga 
om företagen och övervakningen av företag 
som är verksamma från utlandet kan effekti-
veras. Om straff för försummelse av anmäl-
ningsskyldigheten bestäms i 51 § 2 mom. 

I 6 § i statsrådets beslut om säkerheten vid 
byggnadsarbeten (629/1994) föreskrivs för 
den som i huvudsak genomför byggprojektet 
en skyldighet att till vederbörande arbetar-
skyddsmyndighet lämna in en förhandsanmä-
lan om en arbetsplats, dess varaktighet och 
den ansvariga personen. En motsvarande be-
stämmelse finns i 7 § i statsrådets beslut om 
asbestarbete (1380/1994), som förpliktar ar-
betsgivaren att anmäla att verksamhet som 
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innebär exponering för asbest inleds. Enligt 
17 § i statsrådets beslut (1155/1993) om 
skydd för arbetstagare mot risker vid expone-
ring för biologiska agenser i arbetet skall en 
anmälan göras till arbetarskyddsmyndigheten 
när farliga biologiska agenser används första 
gången. Dessa anmälningsskyldigheter base-
rar sig på ifrågavarande direktiv av rådet. 
Statsrådsbesluten har givits med stöd av den 
tidigare gällande lagen om skydd i arbetet. I 
statsrådets beslut om asbestarbete (886/1987) 
och statsrådets beslut om arbetsmiljön på far-
tyg (417/1981), vilka givits med stöd av den 
tidigare gällande lagen om skydd i skeppsar-
bete, bestäms också om anmälningar som 
hänför sig till inledande av verksamhet. I den 
gällande arbetarskyddslagen finns inte be-
stämmelser om anmälan om inledande av 
verksamhet. Då det är fråga om anmälningar 
som hänför sig till tillsynsförfarandet i fråga 
om arbetarskyddet, lämpar sig bestämmel-
serna bättre i den föreslagna lagen än i arbe-
tarskyddslagen. Därför föreslås i 2 mom. en 
bestämmelse om anmälan om inledande av 
verksamhet.  

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om arbete och 
verksamhet som skall anmälas. Avsikten är 
att omfattningen av anmälningsskyldigheten 
anges i ovan nämnda statsrådsbeslut. Vid be-
hov kan genom förordning föreskrivas om 
när anmälan senast skall göras samt om vilka 
uppgifter angående förfarandet anmälan skall 
innehålla. Bestämmelser om förfarandet kan 
också meddelas angående den i 1 mom. före-
skrivna anmälan.  

 
8 kap. Anmälningar till andra 

myndigheter samt 
straffbestämmelser 

49 §. Anmälan till andra myndigheter. Ar-
betarskyddsmyndigheten kan i samband med 
sin tillsynsuppgift på arbetsplatsen få känne-
dom om ett missförhållande eller en bristfäl-
lighet i fråga om vilken tillsynen ankommer 
på någon annan myndighet. 

För att säkerställa informationsutbytet före-
slås att det i paragrafen tas in en bestämmelse 
som motsvarar 15 § i tillsynsförordningen 
angående anmälan av ett missförhållande 
som upptäcks i fråga om produktsäkerheten 

till den behöriga myndigheten, som i allmän-
het är miljöskyddsmyndigheten eller pro-
dukttillsynscentralen.  

50 §. Anmälan av brottmål och behandling 
av anmälan. I paragrafens 1 mom. föreslås 
en bestämmelse som i fråga om utgångs-
punkterna motsvarar 24 § i den gällande till-
synslagen angående arbetarskyddsmyndighe-
tens skyldighet att anmäla ett brott för förun-
dersökning. En anmälan skall enligt 1 mom. 
göras om det finns sannolika skäl att befara 
att någon har begått en gärning som är straff-
bar enligt den övervakade lagen eller enligt 
47 kap. i strafflagen, med undantag för olov-
ligt anlitande av utländsk arbetskraft som det 
bestäms om i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Gär-
ningar som enligt 47 kap. i strafflagen är 
straffbara är vidare arbetarskyddsbrott, ar-
betstidsbrott, diskriminering i arbetslivet, 
kränkning av arbetstagarrepresentants rättig-
heter, kränkning av arbetstagares organisa-
tionsfrihet och arbetsförmedlingsbrott. Av de 
lagar som arbetarskyddsmyndigheten utövar 
tillsyn över finns det straffbestämmelser i 
bl.a. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, se-
mesterlagen och arbetarskyddslagen. Anmä-
lan görs till polisen. Enligt den gällande be-
stämmelsen görs anmälan till allmänna åkla-
garen, men i praktiken har flera arbetar-
skyddsbyråer kommit överens med åklagaren 
om att anmälan kan göras direkt till polisen. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 24 § 2 mom. i tillsynslagen. Som ett 
tillägg föreslås att åklagaren skall vara skyl-
dig att med avseende på åtalsprövningen in-
hämta ett utlåtande av arbetarskyddsmyndig-
heten. Utlåtandet skall inhämtas innan åkla-
garen fattar beslut om att väcka eller låta bli 
att väcka åtal. En motsvarande bestämmelse 
ingick i 50 § i den upphävda lagen om skydd 
i arbetet (299/1958). Ett utlåtande ökar bety-
delsen av arbetarskyddsmyndighetens sak-
kunskap i fråga om åklagarens prövning. Det 
allmänna målet för det föreslagna hörandet 
av arbetarskyddsmyndigheten är att man 
skall ha tillräcklig sakkunskap om arbetar-
skyddet i alla skeden av förfarandet. Rätten 
att yttra sig vid den muntliga domstolsför-
handlingen inbegriper en möjlighet att ställa 
frågor till parterna och vittnena. Arbetar-
skyddsmyndigheten skall opartiskt föra fram 
synpunkter som hänför sig till undersökning-
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en av ärendet och till arbetarskyddet, både 
sådant som talar för och emot den åtalade. 

Utanför det förfarande som föreslås i para-
grafen lämnas i överensstämmelse med den 
gällande tillsynslagen sådant i utlänningsla-
gen avsett anlitande av utländsk arbetskraft 
utan tillstånd som avses i 47 kap. 6 a § i 
strafflagen.  

51 §. Straffbestämmelser. Det föreslås att 
paragrafen skall innehålla straffbestämmelser 
som till sina utgångspunkter motsvarar den 
gällande tillsynslagen. Paragrafens 1 mom. 
motsvarar i sak 25 § 1 mom. och paragrafens 
2 mom. motsvarar i sak 26 § 1 mom.  

En verksamhetsidkare, arbetsgivare eller 
representant för denne som försummat sin 
skyldighet att anmäla ett olycksfall i arbetet 
eller en yrkessjukdom enligt 48 § i lagförsla-
get skall för arbetarskyddsföreseelse dömas 
till böter. För försummelse av skyldigheten 
att göra anmälan om att privat arbetskrafts-
service eller annan verksamhet inletts skall 
på motsvarande sätt dömas till straff. Om 
kränkning av en arbetarskyddsfullmäktigs 
rättigheter bestäms i 47 kap. 4 § i strafflagen. 
Förslaget motsvarar i tillämpliga delar 25 § 3 
mom. i tillsynslagen.  

 
9 kap. Särskilda bestämmelser 

52 §. Handräckning. I paragrafen före-
skrivs om den handräckning som polisen ger 
till arbetarskyddsmyndigheten. Handräck-
ning kan begäras för all föreslagen tillsyns-
verksamhet, i det fall att handräckningen är 
nödvändig för genomförandet av tillsynen. 
Möjligheten till handräckning omfattar även 
anlitad sakkunnigverksamhet. Handräckning 
kan begäras även för verkställandet av 
tvångsmedel eller användningsförbud.  

53 §. Framläggning. I paragrafen föreslås 
en bestämmelse som motsvarar bestämmel-
sen i 28 § i tillsynslagen om att lagen samt 
övriga arbetarskyddsuppgifter skall läggas 
fram på arbetsplatsen. 

54 §. Tillsyn. I 1 mom. föreslås för tydlig-
hetens skull en bestämmelse om tillsynen 
över bestämmelserna i 5 och 7 kap. Bestäm-
melsen gäller det förfarande i den föreslagna 
lagen som de som inte omfattas av arbetar-
skyddsmyndigheten är skyldiga att iaktta.  

I 2 mom. föreslås att arbetarskyddsmyn-

digheterna skall utöva tillsyn över i denna lag 
avsett arbetarskyddssamarbete endast på de 
arbetsplatser där det inte har avtalats om 
samarbetet i enlighet med 23 § 1 och 2 mom. 
På en arbetsplats som organiserat sig iakttas 
vid tillsynen över att avtalet följs och vid av-
görandet av sådana oklarheter som föranleds 
av avtalet ett förfarande som man kommit 
överens om mellan parterna eller som före-
skrivits genom någon annan lag än den som 
föreslås här. 
 
10 kap. Ikraftträdandebestämmelser 

55 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft så snart som möjligt efter det att den har 
antagits och blivit stadfäst. Målet är att åt-
minstone 5 kap. om arbetarskyddssamarbete 
skall kunna tillämpas vid valet av samarbets-
personer för den mandatperiod som börjar 
den 1 januari 2006. 

Tillsynslagen föreslås bli upphävd, dock så 
att dess 2 a och 20 a § förblir i kraft tills de 
upphävs särskilt. Samtidigt förblir förord-
ningen om godkännande av kontrollorgan 
inom arbetarskyddet (18/2000) i kraft tills 
vidare. Bestämmelserna hänför sig till en ut-
redning angående godkännande av och behö-
righetskrav för kontrollorgan som är under 
arbete i social- och hälsovårdsministeriet. Då 
tillsynslagen träder i kraft upphävs emellertid 
förordningen om tillsynen över arbetarskyd-
det och förordningen om tillsynen över arbe-
tarskyddet beträffande personer, vilka icke 
står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, 
vilka förordningar givits med stöd av till-
synslagen. 
 
1.2. Lag om ändring av 12 § i lagen om 

vissa tekniska anordningars överens-
stämmelse med gällande krav 

Enligt 12 § 1 mom. i lagen om vissa tek-
niska anordningars överensstämmelse med 
gällande krav (1016/2004) utövar arbetar-
skyddsmyndigheterna tillsyn över efterlev-
naden av lagen ”i enlighet med vad som före-
skrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden (131/1973)”. Hänvisningsbe-
stämmelsen ändras så att den hänvisar till 
den föreslagna lagen om tillsynen över arbe-
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tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen.  

 
1.3. Lag om ändring av 14 § i lagen om 

åtgärder för inskränkande av 
tobaksrökning 

Enligt 14 § 5 mom. i lagen om åtgärder för 
inskränkande av tobaksrökning (693/1976) 
övervakar arbetarskyddsmyndigheterna att de 
bestämmelser som det hänvisas till i lagen 
iakttas, ”enligt vad om detta bestäms i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om sö-
kande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(131/1973)”. Hänvisningsbestämmelsen änd-
ras så att den hänvisar till den föreslagna la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.  

 
1.4. Lag om ändring av 11 kap. 5 § i lagen 

om offentlig arbetskraftsservice 

Enligt 11 kap. 5 § 2 mom. i lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002) över-
vakas fullgörandet av ovan nämnda skyldig-
het att lämna upplysningar och iakttagandet 
av förbuden enligt 4 kap. 2 och 8 § av arbe-
tarskyddsmyndigheterna, enligt vad som be-
stäms i lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden (131/1973). Om skyldigheten 
att lämna uppgifter bestäms i 5 § 1 mom. En-
ligt momentet skall arbetskraftsmyndigheter-
na tillsammans med arbetarskyddsmyndighe-
terna för främjande av samarbetet med privat 
arbetskraftsservice följa utvecklingen av den 
privata arbetskraftsservicen. I detta syfte 
skall av dem som tillhandahåller servicen el-
ler av sammanslutningar som företräder dem 
regelbundet begäras sådana uppgifter om den 
privata arbetskraftsservicen som de som till-
handahåller privat arbetskraftsservice är 
skyldiga att lämna. I 4 kap. 2 § bestäms om 
förbud att ta ut avgifter för arbetsförmedling 
och i 8 § om tillämpning av lagen på privat 
arbetskraftsservice. I paragrafens 2 mom. be-
stäms att vid privat arbetskraftsservice skall 
iakttas de förbud mot att ta ut avgifter för ar-
betsförmedling som avses i 2 § samt den 
jämlikhet som avses i 2 kap. 3 § 1 mom., och 
minderårig arbetskraft får inte erbjudas för 
arbeten där anställning är förbjuden enligt la-

gen om unga arbetstagare (998/1993). 
Arbetarskyddsmyndigheten har inte utövat 

tillsyn över arbetskraftsmyndighetens verk-
samhet och avsikten är inte att den skall göra 
det, utan arbetarskyddsmyndigheten skall ut-
öva tillsyn över tillämpningen av lagen på 
sådana tillhandahållare av privat arbetskrafts-
service som är oberoende av arbetskrafts-
myndigheten. Därför föreslås att hänvis-
ningsbestämmelsen i 11 kap. 5 § 2 mom. 
ändras så att den förutom till övervakningen 
av tillgången till uppgifter endast hänvisar till 
4 kap. 8 §, där det bestäms om privat arbets-
kraftsservice och tillämpningen av lagen på 
den. Laghänvisningen i bestämmelsen ändras 
så att den hänvisar till den föreslagna lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om ar-
betarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Vid 
iakttagandet av bestämmelserna iakttas i till-
lämpliga delar de tillsynsåtgärder som där fö-
reslås för arbetarskyddsmyndigheten. Ut-
gångspunkten är meddelandet av ändamåls-
enliga anvisningar. Vid behov kan man an-
vända sig av strängare åtgärder och åtalsan-
mälningar.  

 
1.5. Lag om ändring av 64 d § i lagen om 

olycksfallsförsäkring 

Enligt 64 d § 1 mom. 2 punkten i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) har Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund rätt att 
till Institutet för arbetshygien lämna ut ”i 
tredje meningen i 22 § 2 mom. i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sökan-
de av ändring i arbetarskyddsärenden 
(131/1973)” nämnda uppgifter för registret 
över arbetsrelaterade sjukdomar. Hänvis-
ningsbestämmelsen ändras så att den hänvi-
sar till 46 § 2 mom. i den föreslagna lagen 
om ändring av 2 a § i lagen om institutets för 
arbetshygien verksamhet och finansiering,  
där det bestäms om dessa uppgifter.  

 
1.6. Lag om ändring av 86 § 

i utlänningslagen 

Enligt 86 § 4 mom. i utlänningslagen 
(301/2004) övervakar arbetarskyddsmyndig-
heten att förpliktelserna enligt 73 § 2 och 4 
mom. uppfylls ”på det sätt som bestäms i la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet och om 
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sökande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(131/1973)”. Hänvisningsbestämmelsen änd-
ras så att den hänvisar till den föreslagna la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.  

 
1.7. Lag om ändring av 11 § i lagen  

om likabehandling 

Enligt 11 § 1 mom. i lagen om likabehand-
ling (21/2004) övervakar arbetarskyddsmyn-
digheterna att lagen följs ”på det sätt som be-
stäms i lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden”.  Hänvisningsbestämmelsen 
ändras så att där hänvisas till den föreslagna 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.  

 
1.8. Lag om ändring av lagen  

om företagshälsovård 

Hänvisningarna i 8 § 2 mom., 18 § 1 mom. 
2 punkten och 24 § 2 och 3 mom. i lagen om 
företagshälsovård (1383/2001) till lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sökan-
de av ändring i arbetarskyddsärenden (131/ 
1973) gällande behandlingen av företagshäl-
sovårdens innehåll på arbetsplatsen, arbetar-
skyddsmyndighetens tillsyn och lämnandet 
av uppgifter med tanke på tillsynen ändras så 
att de på motsvarande sätt hänvisar till den 
föreslagna lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen.  

 
1.9. Lag om ändring av 2 a § i lagen  

om institutets för arbetshygien  
verksamhet och finansiering 

Institutet för arbetshygien för ett register 
över arbetsrelaterade sjukdomar. Registerfö-
ringen och registrets datainnehåll baserar sig 
på 22 § i lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om sökande av ändring i arbe-
tarskyddsärenden. Enligt den är en läkare 
skyldig att anmäla misstankar om arbetsrela-
terade sjukdomar till arbetarskyddsdistriktets 
arbetarskyddsbyrå som skall sända uppgif-
terna vidare till institutet för arbetshygien för 
införande i registret. Det föreslås att be-
stämmelsen om registerföring överförs till 

lagen om institutets för arbetshygien verk-
samhet och finansiering (159/1978). Det fö-
reslås att registrets datainnehåll samtidigt 
skall preciseras. Inga ändringar görs i fråga 
om upprätthållandet av registret och förfa-
randet. Om en läkares skyldighet att till arbe-
tarskyddsmyndigheten göra en anmälan om 
yrkessjukdomar eller andra sjukliga tillstånd 
som beror på arbetet och om arbetarskydds-
myndighetens skyldighet att leverera uppgif-
terna till det register över arbetsrelaterade 
sjukdomar som institutet för arbetshygien 
för, bestäms på samma sätt som för närva-
rande i 46 § i den föreslagna lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen. 

Det föreslås att den nuvarande sista me-
ningen i 2 a § 1 mom. i lagen om institutets 
för arbetshygien verksamhet och finansiering 
flyttas till slutet av 2 mom. som i komplette-
rad form blir ett nytt 3 mom. Det föreslås att 
ett nytt 2 a § 2 mom. tas in i lagen, där det på 
samma sätt som i 22 § i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om sökande av änd-
ring i arbetarskyddsärenden bestäms om re-
gistrets datainnehåll och om grunderna för 
registerföringen. I registret över arbetsrelate-
rade sjukdomar inför institutet för arbetshy-
gien de uppgifter som institutet fått från arbe-
tarskyddsmyndigheten: den insjuknades 
namn, personbeteckning, kön, yrke samt 
dessutom uppgifter om arbetsgivaren och ar-
betsplatsen (arbetsgivare, bransch, arbets-
platsens ort) samt uppgifter om exponering-
ens art och längd (agenserna, dvs. upphoven 
till yrkessjukdomen, exponeringstiden per 
agens) samt uppgifter om sjukdomens art, 
konstaterandet av den, den olägenhet som 
sjukomen orsakar och försäkringsanstaltens 
namn (diagnoserna, åldern vid insjuknandet, 
sjukledighetens längd, tidpunkten och platsen 
för konstaterandet av sjukdomen, invalidi-
tetsgraden, försäkringsanstalten) samt det 
tekniska registreringsnumret, registrerings-
året och källan för registreringen. Om arbe-
tarskyddsmyndighetens utlämnande av upp-
gifter bestäms i 46 § i den föreslagna lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om ar-
betarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Den 
bestämmelse om registrets datainnehåll som 
föreslagits i momentet motsvarar till ut-
gångspunkterna den nämnda bestämmelsen. 
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Dessutom omfattar den de uppgifter som fås 
från andra myndigheter än arbetarskydds-
myndigheterna. 

Det föreslås att registrets datainnehåll pre-
ciseras i momentet till den del uppgifterna 
fås med stöd av 64 d § 1 mom. i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) och med 
stöd av 22 § 3 mom. i lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare (1026/ 
1981). Med stöd av dessa erhåller institutet 
för arbetshygien följande uppgifter för infö-
rande i registret över arbetsrelaterade sjuk-
domar: den insjuknades namn, personbeteck-
ning, kön, yrke samt dessutom uppgifter om 
arbetsgivaren och arbetsplatsen (arbetsgivare, 
bransch, arbetsplatsens ort) samt uppgifter 
om exponeringens art och längd (agenserna, 
dvs. upphoven till yrkessjukdomen, expone-
ringstiden per agens) samt uppgifter om 
sjukdomens art, konstaterandet av den, den 
olägenhet som sjukomen orsakar och försäk-
ringsanstaltens ersättningsbeslut (diagnoser-
na, åldern vid insjuknandet, sjukledighetens 
längd, tidpunkten för konstaterandet av sjuk-
domen och antalet gånger sjukdomen har 
konstaterats, platsen där sjukdomen konstate-
rats, invaliditetsgraden, invaliditetsklassen, 
försäkringsanstalten, registreringsnumret, be-
slutet om att ersättning skall betalas, ersätt-
ningsslaget) samt uppgifter om dödsfall som 
föranletts av yrkessjukdom samt det tekniska 
registreringsnumret, registreringsåret och 
källan för registreringen. 

Dessutom föreslås att i bestämmelsen skall 
ingå motsvarande hänvisningar som för när-
varande till de ovan angivna bestämmelser på 
basis av vilka institutet för arbetshygien är 
berättigat att få uppgifter för registret över 
arbetsrelaterade sjukdomar. 

Institutets för arbetshygien föreslagna re-
gister över arbetsrelaterade sjukdomar mot-
svarar bättre än tidigare de skyldigheter som 
Internationella arbetsorganisationen ILO och 
Europeiska gemenskapen uppställt i fråga om 
registrering och anmälning av olycksfall i ar-
betet och yrkessjukdomar. 

 
1.10. Lag om upphävande av 51 § 2 mom.  

i arbetarskyddslagen 

I 51 § 1 mom. i arbetarskyddslagen be-
stäms om skyldigheten för den arbetsgivare 

som utövar den huvudsakliga bestämmande-
rätten att ha hand om arbetsgivarnas samar-
bete i fråga om skötseln av de frågor som fö-
reskrivs där. Enligt 2 mom. finns bestämmel-
ser om inledandet av samarbete i situationer 
som avses i 1 mom. i 9 § 2 mom. i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sökan-
de av ändring i arbetarskyddsärenden. I 9 § 2 
mom. som det hänvisas till bestäms till denna 
del att huvudentreprenören eller en arbetsgi-
vare i motsvarande ställning skall vidta lämp-
liga åtgärder i syfte att ordna samarbetet. Nå-
gon motsvarande bestämmelse ingår inte i 
den föreslagna lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen. Till följd av detta och på 
grund av att bestämmelsen också i övrigt en-
dast har varit informativ föreslås att den upp-
hävs. 

 
1.11. Lag om upphävande av 47 kap.  

6 § 2 mom. i strafflagen 

Enligt 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen (39/ 
1889) döms också den för arbetsförmed-
lingsbrott som i strid med en arbetarskydds-
myndighets förbud fortsätter att hyra ut ar-
betskraft till utlandet eller offentligt annonse-
ra om detta. Arbetarskyddsmyndighetens be-
hörighet att meddela förbud baserar sig på 21 
a § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
och om sökande av ändring i arbetarskydds-
ärenden. I den föreslagna lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen ingår inte någon 
behörighet att meddela förbud. Därför före-
slås att 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen upp-
hävs. 

 
1.12. Lag om upphävande av 3 § 3 mom. i 

lagen om arbetarskyddsförvaltningen 

Social- och hälsovårdsministeriet kan med 
stöd av 3 § 2 mom. i lagen om arbetarskydds-
förvaltningen (16/1993) överföra tillsynen 
över någon riksomfattande bransch eller nå-
gon uppgift som en viss arbetarskyddsbyrå 
skött på ett eller flera arbetarskyddsdistrikts 
arbetarskyddsbyrå. Ministeriebeslutet skall 
enligt 3 mom., i enlighet med vad som be-
stäms i statsrådets förordning om ministeri-
ernas och andra myndigheters föreskriftssam-
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lingar (259/2000), utan dröjsmål publiceras i 
den föreskriftssamling som justitieministeriet 
med stöd av 1 § i lagen om ministeriernas 
och andra statliga myndigheters föreskrifts-
samlingar (189/2000) svarar för. 

Enligt momentet skall beslutet publiceras i 
den föreskriftssamling som justitieministeriet 
svarar för. Social- och hälsovårdsministeriet 
har emellertid en egen i 1 § i ovan nämnda 
lag avsedd föreskriftssamling. Det är ända-
målsenligt att beslutet publiceras i denna fö-
reskriftssamling och endast delges i det in-
formationsnät som justitieministeriet upp-
rätthåller. Det beslut som social- och hälso-
vårdsministeriet givit med stöd av 3 § 2 
mom. i förvaltningslagen är en i 3 § i lagen 
om ministeriernas och andra statliga myn-
digheters föreskriftssamlingar avsedd för-
pliktande allmän regel som även utan en ut-
trycklig bestämmelse skall publiceras i mini-
steriets föreskriftssamling och på ovan angi-
vet sätt införas i ett datanät så att det är gratis 
tillgängligt för allmänheten. Beslutet gäller 
förutom arbetarskyddsmyndigheten även de 
övervakade arbetsplatserna och förpliktar de 
personer som åläggs av den lagstiftning som 
arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över. Om ministeriets behörighet att meddela 
beslut har därför uttryckligen föreskrivits i 
lag. Således kan 3 § 3 mom. i lagen om arbe-
tarskyddsförvaltningen upphävas som obe-
hövligt. 

 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Den centrala metoden för arbetsplatstillsy-
nen är inspektioner på arbetsplatserna. Ge-
nom den föreslagna lagen bestäms förutom 
om vanliga arbetsplatsinspektioner även om 
inspektioner i utrymmen som omfattas den i 
10 § i grundlagen avsedda hemfriden (skydd 
för privatlivet). Med stöd av 10 § 3 mom. i 
grundlagen kan dock genom lag bestämmas 
om åtgärder som ingriper i hemfriden och 
som är nödvändiga för att de grundläggande 

fri- och rättigheterna skall kunna tryggas el-
ler för att brott skall kunna utredas. Till de 
grundläggande fri- och rättigheterna hör en-
ligt 7 § i grundlagen även allas rätt till liv och 
personlig frihet. Dessutom skall det allmänna 
enligt 18 § i grundlagen uttryckligen sörja för 
skyddet av arbetskraften. Dessa grundlagsbe-
stämmelser berättigar således att genom lag 
bestämma om sådana nödvändiga tillsynsåt-
gärder inom arbetarskyddet som ingriper i 
hemfriden. Även i konvention nr 81 och 
ramdirektivet för arbetarskyddet förutsätts 
tillsyn och befogenheter för myndigheterna i 
fråga om allt arbete, utan undantag för arbete 
i hemmet. Eftersom bestämmelserna i grund-
lagen å ena sidan ålägger det allmänna att 
sörja för arbetarskyddet och internationella 
avtal och gemenskapslagstiftningen å andra 
sidan förutsätter det, kan de föreslagna be-
stämmelserna anses vara nödvändiga för ge-
nomförandet av tillsynen i anslutning till ar-
betarskyddet och således stå i samklang med 
grundlagen. 

Arbete som arbetarskyddsmyndighetens 
tillsyn inkluderar och som omfattas av hem-
friden är bl.a. i 5 § i arbetarskyddslagen av-
sett arbete som en arbetstagare enligt avtal 
utför hemma eller på något annat ställe som 
han eller hon själv väljer, i arbetsgivarens 
hem eller på arbetsgivarens anvisning i nå-
gon annan persons hem eller under förhål-
landen i anslutning därtill. Det föreslås att in-
spektionsverksamheten genom en uttrycklig 
bestämmelse i 9 § utvidgas så att den berör 
hemfriden. Inspektion kan förrättas i utrym-
men som omfattas av hemfriden om det finns 
grundad anledning att misstänka att arbetet 
eller arbetsförhållandena medför risk för ar-
betstagarens liv eller väsentlig olägenhet el-
ler risk för hans eller hennes hälsa och tillsy-
nen inte i tillräcklig mån kan genomföras 
utan inspektion. Detta förfarande tryggar 
skyddet av liv och personlig trygghet enligt 7 
§ i grundlagen samt den i 18 § i grundlagen 
föreskrivna skyldigheten för det allmänna att 
sörja för skyddet av arbetskraften. 

Den föreslagna lagen innehåller bestäm-
melser om vissa tvångsmedel som står till ar-
betarskyddsmyndighetens förfogande. Med 
stöd av 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter genom lag bemyndigas 
att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om 
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det med hänsyn till föremålet för regleringen 
finns särskilda skäl och regleringens betydel-
se i sak inte kräver att den sker genom lag el-
ler förordning. Tillämpningsområdet för ett 
sådant bemyndigande skall vara exakt av-
gränsat. 

Enligt lagen om arbetarskyddsförvaltning 
är det arbetarskyddsförvaltningens uppgift att 
under ledning av social- och hälsovårdsmini-
steriet sköta den regionala handledningen av 
och tillsynen över arbetarskyddet. Arbetar-
skyddsförvaltningen skall enligt konventio-
nen utföra sina inspektionsuppgifter obero-
ende av regeringsbyten och ovidkommande 
utomstående påverkningar. Om detta bestäms 
i lagens 2 § 2 mom. 

De föreslagna tvångsmedlen ingår i den 
gällande tillsynslagen. Användningsförbud 
och övriga administrativa tvångsmedel har 
tillämpats inom arbetarskyddsförvaltningen 
sedan ingången av 1974. Även i tillsynen 
över produktsäkerheten kan administrativa 
tvångsmedel användas, genom vilka man 
strävar efter att förhindra att produkter som 
strider mot kraven får tillträde till och före-
kommer på marknaden. I detaljmotiveringen 
till regeringen proposition om ändring av till-
synslagen (RP 113/1992 rd) konstateras att 
även om tvångsmedlen inte har definierats i 
gemenskapslagstiftningen, skall de enligt di-
rektiven vara så effektiva att man vid behov 
skall kunna hindra att produkter som strider 
mot kraven släpps ut på marknaden. Den na-
tionella marknadsövervakningen och åtgär-
der föranledda av denna har verkningar inom 
hela EES. Marknadsövervakningen skall vara 
nationellt koordinerad och åtgärderna i och 

resultaten av marknadsövervakningen vara 
öppna och alltså kunna tillämpas i de övriga 
staterna inom EES. Även i enlighet med 67 § 
i förvaltningslagen kan en myndighet förena 
ett förbud eller ett åläggande med hot eller 
tvångsmedel enligt vad som föreskrivs sär-
skilt. 

I lagförslagets 46 § ingår bestämmelserna i 
tillsynslagens nuvarande 22 § om läkares 
skyldighet att till arbetarskyddsdistriktets ar-
betarskyddsbyrå anmäla misstänkt yrkes-
sjukdom eller arbetsrelaterad sjukdom. Arbe-
tarskyddsbyrån sänder uppgifterna vidare till 
Institutet för arbetshygien för införande i re-
gistret över arbetsrelaterade sjukdomar. En-
ligt grundlagens 10 § utfärdas närmare be-
stämmelser om skydd för personuppgifter 
genom lag. Vid behandling av personuppgif-
ter iakttas bestämmelserna i personuppgifts-
lagen (523/1999). Tillsynslagens bestämmel-
ser om Institutets för arbetshygien rätt att 
föra register över arbetsrelaterade sjukdomar 
och behandla personuppgifter i anslutning till 
dessa överförs till 2 och 2 a § i lagen om in-
stitutets för arbetshygien verksamhet och fi-
nansiering (159/1978), där de lämpar sig 
bättre.  

Med stöd av vad som anförts ovan kan för-
slagen anses vara nödvändiga med tanke på 
tillsynen över arbetarskyddet och således 
överensstämma med grundlagen, varför lag-
förslaget kan behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

I AVDELNINGEN 

Allmänna bestämmelser och 
myndighetstillsyn 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens tillämpning och syfte 

I denna lag bestäms om förfarandet när ar-
betarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över 
efterlevnaden av bestämmelserna om arbetar-
skydd samt om arbetarskyddssamarbetet mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare på arbets-
platsen.  

Vad som i 2 och 3 kap. bestäms om arbets-
givare och arbetsplats tillämpas i tillämpliga 
delar på övriga aktörer som arbetarskydds-
myndigheten utövar tillsyn över. 

Syftet med denna lag är att säkerställa ef-
terlevnaden av bestämmelserna om arbetar-
skydd samt att med hjälp av myndighetstill-
syn över arbetarskyddet samt samarbete mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare förbättra 
arbetsmiljön och arbetsförhållandena. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) arbetarskyddsmyndighet den arbetar-

skyddsbyrå i arbetarskyddsdistriktet som 
verkar som en distriktsmyndighet som är un-
derställd social- och hälsovårdsministeriet 

(ministeriet); enligt 4 kap. angående tillsynen 
över produktsäkerheten och det förfarande 
som ansluter därtill är även ministeriet arbe-
tarskyddsmyndighet, 

2) inspektör den som står i tjänsteförhål-
lande till arbetarskyddsmyndigheten, med 
befogenhet att utföra i denna lag avsedda till-
syns- och inspektionsuppgifter, samt 

3) produkt maskin, redskap, personlig 
skyddsutrustning eller någon annan teknisk 
anordning eller något annat tekniskt föremål 
samt kemikalie eller en sådan anordning eller 
ett sådant föremål som innehåller kemikalie. 
 
 

2 kap. 

Arbetarskyddsmyndighetens och 
inspektörens befogenheter och skyldigheter 

3 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar ar-
betsplatser och andra tillsynsobjekt samt vid-
tar andra åtgärder som förutsätts i lagstift-
ningen. Vid verkställandet av tillsynen skall 
arbetarskyddsmyndigheten främja samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

På arbetarskyddsmyndighetens tillsyns-
verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/ 
2003) och lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999), om inte något 
annat bestäms nedan. Om arbetarskyddsför-
valtningen och om arbetarskyddsmyndighe-
tens övriga uppgifter bestäms särskilt.  
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4 § 

Rätt att erhålla upplysningar och 
förrätta inspektioner 

För verkställande av tillsynen har arbetar-
skyddsmyndigheten och inspektören rätt att i 
den omfattning som tillsynen förutsätter  

1) få tillträde till platser där arbete utförs 
eller där det finns motiverat skäl att förmoda 
att arbete utförs, till övriga utrymmen som 
arbetsgivaren, enligt de lagar som omfattas 
av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn, är 
skyldig att överlåta i arbetstagarnas använd-
ning samt till platser där produkter som är 
avsedda att släppas ut på marknaden eller 
överlåtas för att användas, tillverkas, förvaras 
eller förevisas, 

2) av arbetsgivaren till påseende få de 
handlingar som denne, enligt de föreskrifter  
som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens  
tillsyn, skall göra upp eller förvara samt att 
av arbetsgivaren få övrig utredning över så-
dant som arbetsgivaren i enlighet med de fö-
reskrifter som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn skall göra upp, förvara 
eller inneha i någon annan än skriftlig form, 

3) samtala med personer som arbetar på en 
ovan i 1 punkten avsedd plats, eller med and-
ra som befinner sig där, antingen på tuman-
hand eller i närvaro av vittnen, och att av 
dem få för uppdraget nödvändiga uppgifter 
samt sådana handlingar som förutsätts av 
dem i de bestämmelser som omfattas av ar-
betarskyddsmyndighetens tillsyn, 

4) av arbetsgivaren få redogörelse även för 
andra än i 2 punkten avsedda av arbetsgiva-
ren gjorda utredningar som hänför sig till ar-
betet, arbetsmiljön eller arbetsklimatet och 
som påverkar arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa samt för andra väsentliga planer som 
påverkar arbetsplatsens konstruktioner, ar-
bets- och produktionsmetoder samt arbetsta-
garnas säkerhet och hälsa i övrigt, 

5) av arbetsgivaren till påseende få det mel-
lan arbetsgivaren och den som producerar fö-
retagshälsovårdstjänster ingångna avtalet om 
ordnande av företagshälsovård eller arbetsgi-
varens beskrivning av företagshälsovård som 
han själv har ordnat och verksamhetsplanen 
för företagshälsovården samt arbetsplatsut-
redningen och någon annan för tillsynen 

nödvändig redogörelse för företagshälsovår-
dens verksamhet, 

6) efter att därom ha meddelat arbetsgiva-
ren med tanke på en särskild utredning eller 
undersökning ta prov av en råvara eller ett 
material som används på arbetsplatsen eller 
av en produkt som tillverkats där eller an-
vänds där; för provet skall betalas ersättning 
enligt gängse pris, om dess värde inte är 
ringa, 

7) på arbetsplatsen utföra arbetshygieniska 
mätningar och med arbetsgivarens tillstånd 
eller av en med beaktande av tillsynen grun-
dad anledning fotografera där, 

8) av arbetsgivaren för tillsynen få också 
andra nödvändiga uppgifter samt kopior av 
de handlingar som nämns i denna paragraf. 

På begäran skall inspektören med hjälp av 
ett av arbetarskyddsmyndigheten utfärdat in-
tyg visa att han eller hon har befogenhet att 
förrätta inspektionen. 
 

5 § 

Förrättande av arbetarskyddsinspektion 

Arbetarskyddsinspektioner skall förrättas 
så ofta och så effektivt som det med tanke på 
en effektiv tillsyn är nödvändigt.  

Sådana arbetsplatser där väsentlig risk för 
liv eller hälsa föreligger skall övervakas sär-
skilt effektivt. Vid behov skall inspektioner 
förrättas vid alla de tider på dygnet då arbete 
utförs.  

En inspektion eller någon annan sådan till-
synsåtgärd som är nödvändig för att utreda 
saken skall utan dröjsmål genomföras då en 
anmälan har lämnats till arbetarskyddsmyn-
digheten vid misstanke om att man på ar-
betsplatsen brutit mot de bestämmelser som 
omfattas av arbetarskyddsmyndigheternas 
tillsyn eller då arbetsgivaren, arbetarskydds-
fullmäktigen, arbetarskyddskommissionen 
eller motsvarande samarbetsorgan begär det, 
om uppgifterna i begäran eller anmälan ger 
anledning därtill. 
 

6 § 

Undersökning av olycksfall 

Då arbetarskyddsmyndigheten fått känne-
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dom om ett i 46 § avsett olycksfall i arbetet 
skall undersökning av olycksfallet förrättas i 
brådskande ordning. Utredningen skall klar-
lägga händelseförloppet och orsakerna till  
olycksfallet i arbetet samt möjligheterna att 
förhindra att liknande olycksfall inträffar på 
nytt.  
 
 

7 § 

Anmälan om och närvaro vid inspektion 

Arbetsgivaren skall på förhand underrättas 
om en inspektion och tidpunkten för den, om 
inte något annat följer av 8 §. Angående in-
spektionen skall arbetsgivaren underrätta ar-
betarskyddsfullmäktigen eller, om någon ar-
betarskyddsfullmäktige inte finns, på lämp-
ligt sätt ge information på arbetsplatsen.  

Arbetsgivaren skall i mån av möjlighet se 
till att arbetarskyddsfullmäktigen är närva-
rande vid inspektionen. Om arbetarskydds-
fullmäktigen inte är närvarande vid inspek-
tionen skall arbetsgivaren för inspektören 
uppge orsaken till frånvaron.  

Arbetsgivaren och dennes företrädare, ar-
betarskyddsfullmäktigen och övriga arbetsta-
gare som saken gäller har rätt att vara närva-
rande vid inspektionen samt att under inspek-
tionen framföra sin uppfattning och ställa 
frågor samt få information om inspektionen 
och om de fortsatta åtgärderna i anslutning 
till den. På begäran skall inspektören samtala 
på tumanhand med dessa personer antingen 
på arbetsplatsen eller vid behov på någon an-
nan plats angående sådana frågor som gäller 
dem och som är föremål för tillsynen. I de 
fall då inspektionens art eller omfattning för-
utsätter det, kan inspektören begränsa antalet 
personer som deltar i inspektionen eller före-
slå att antalet deltagare utökas. 

 
 

8 § 

Oanmäld inspektion 

En inspektion kan i de fall då detta är nöd-
vändigt med tanke på tillsynen förrättas utan 
förhandsanmälan enligt 7 § 1 mom. Inspektö-
ren skall då vid ankomsten till arbetsplatsen i 
mån av möjlighet underrätta arbetsgivaren 
och arbetarskyddsfullmäktigen om saken, el-
ler, om någon arbetarskyddsfullmäktig inte 
finns, på lämpligt sätt ge information på ar-
betsplatsen. 

Inspektionen kan påbörjas utan anmälan 
enligt 1 mom. om att en inspektör anländer 
till arbetsplatsen i fall anmälan kan äventyra 
uppnåendet av målen för inspektionen. I så 
fall skall inspektören senast då inspektionen 
avslutas om möjligt underrätta arbetsgivaren 
och arbetarskyddsfullmäktigen om inspek-
tionen och samtidigt ge dessa tillfälle att 
framföra sina uppfattningar med anledning 
av de omständigheter som är föremål för in-
spektionen och de iakttagelser som gjorts vid 
inspektionen. Har inspektören inte träffat 
dessa personer under inspektionen eller då 
inspektionen slutförts skall de på lämpligt 
sätt underrättas om inspektionen. 
 

9 § 

Inspektion i utrymmen som omfattas 
av hemfriden 

I utrymmen som omfattas av hemfriden 
kan en inspektion, förutom på invånarens 
egen begäran, förrättas om det finns grundad 
anledning att misstänka att arbetet eller ar-
betsförhållandena i ett sådant utrymme med-
för risker för arbetstagarens liv eller väsentli-
ga olägenheter eller risker för hans eller hen-
nes hälsa och tillsynen inte kan genomföras i 
tillräcklig utsträckning på något annat sätt.  
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10 § 

Hemlighållande av uppgifter om anmälare 

Har till arbetarskyddsmyndigheten gjorts 
anmälan om bristfälligheter eller missförhål-
landen i fråga om säkerheten eller hälsan på 
en arbetsplats eller om annat misstänkt brott 
mot de bestämmelser som omfattas av tillsy-
nen, skall anmälarens identitet och det fak-
tum att tillsynsåtgärden vidtagits till följd av 
anmälan hemlighållas. Anmälarens identitet 
får dock yppas om det är nödvändigt med 
tanke på tillsynen och anmälaren har gett sitt 
samtycke därtill.  

Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter kan utan 
anmälarens samtycke ges till åklagar- eller 
polismyndigheterna för utredning av brott. 
 

11 § 

Inspektionsberättelse 

Inspektören skall utan dröjsmål göra upp 
en skriftlig inspektionsberättelse över inspek-
tionen. Av inspektionsberättelsen skall fram-
gå inspektionens förlopp och inspektörens 
viktigaste iakttagelser. Dessutom skall den 
innehålla i 13 § avsedda anvisningar och 
uppmaningar samt en redogörelse för bety-
delsen av dessa anvisningar och uppmaning-
ar och om eventuella fortsatta åtgärder. En 
uppmaning kan även ges i en separat hand-
ling.  

Inspektören kan vid behov i inspektionsbe-
rättelsen eller på något annat sätt ge råd som 
innehåller rekommendationer i syfte att främ-
ja arbetarskyddet. 

Inspektionsberättelsen skall delges arbets-
givaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Om 
det inte finns någon arbetarskyddsfullmäktig 
på arbetsplatsen, skall arbetsgivaren på lämp-
ligt sätt delge inspektionsberättelsen på ar-
betsplatsen.  
 

12 § 

Anlitande av sakkunniga 

Arbetarskyddsmyndigheten kan anlita en 
utomstående sakkunnig för att utreda en med 
tanke på tillsynen betydelsefull omständig-

het. Den sakkunnige har i 4 § avsedda rättig-
heter i den omfattning som utredningen för-
utsätter och enligt vad som anges i den indi-
vidualiserade fullmakt som arbetarskydds-
myndigheten utfärdat för den sakkunnige för 
varje enskilt fall. Den sakkunnige har dock 
inte rätt att utföra sitt uppdrag på ett i 9 § av-
sett ställe förutom tillsammans med en in-
spektör. 

Arbetarskyddsmyndigheten skall på lämp-
ligt sätt delge arbetsgivaren och arbetar-
skyddsfullmäktigen de viktigaste iakttagel-
serna som den sakkunnige gjort. Finns inte 
någon arbetarskyddsfullmäktig, skall arbets-
givaren på arbetsplatsen på lämpligt sätt del-
ge de viktigaste iakttagelserna. 

Vad som i förvaltningslagen och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet be-
stäms om myndigheter gäller även sakkunni-
ga när de biträder arbetarskyddsmyndig-
heten.  
  

3 kap. 

Utövande av befogenheter 

13 § 

Meddelande av anvisningar 
och uppmaningar 

Om arbetsgivaren inte iakttar de skyldighe-
ter som gäller arbetsgivaren enligt de be-
stämmelser som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn, skall inspektören ge 
arbetsgivaren en skriftlig anvisning om att 
undanröja eller rätta till de förhållanden som 
strider mot bestämmelserna.  

Om de risker eller olägenheter som följer 
av förhållanden som strider mot bestämmel-
serna är större än obetydliga i de fall som av-
ses i 3 mom., skall inspektören i stället för en 
anvisning ge en skriftlig uppmaning att un-
danröja eller rätta till de förhållanden som 
strider mot bestämmelserna. Om arbetsgiva-
ren inte iakttar den i 1 mom. avsedda anvis-
ningen kan inspektören likaså ge en skriftlig 
uppmaning.  

En uppmaning kan meddelas angående 
1) en omständighet som hänför sig till ar-

betsmiljön och arbetsklimatet och som inver-
kar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa, 
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2) arbetstids- eller semesterbokföring eller 
annan bokföringsskyldighet, 

3) utgivande av i arbetsavtalslagen eller i 
annan lag som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn avsedd löneuträkning 
eller där avsett arbetsintyg, 

4) ordnande av företagshälsovård, 
5) övervakning av privat arbetskraftsser-

vice, eller 
6) skyldigheter enligt denna lag. 
I anvisningar och uppmaningar skall de till-

lämpliga bestämmelserna samt de brister som 
observerats i iakttagandet av dem specifice-
ras. I uppmaningen skall dessutom anges den 
tidsfrist inom vilken arbetsgivaren skall se 
till att förhållandena motsvarar bestämmel-
serna, om detta inte genast är möjligt.  
  

14 § 

Förande av ärenden till 
arbetarskyddsmyndigheten 

Inspektören skall kontrollera huruvida ar-
betsgivaren har iakttagit den i 13 § 2 mom. 
avsedda uppmaningen inom utsatt tid. Har 
nödvändiga åtgärder inte vidtagits, skall in-
spektören utan dröjsmål föra ärendet till ar-
betarskyddsmyndigheten.  

Observerar inspektören att anvisningen el-
ler uppmaningen uppenbarligen inte leder till 
att de förhållanden som strider mot bestäm-
melserna rättas till eller undanröjs, eller tål 
saken inte dröjsmål, kan inspektören föra 
ärendet till arbetarskyddsmyndigheten utan 
att ge anvisningar eller uppmaningar.  
 

15 § 

Arbetarskyddsmyndighetens beslut 

Arbetarskyddsmyndigheten kan ålägga ar-
betsgivaren att inom den tidsfrist som myn-
digheten förelagt rätta till eller undanröja 
förhållanden som strider mot bestämmelser-
na. Då tidsfristen föreläggs skall den tidigare 
tidsfrist som utsatts i uppmaningen beaktas. 

Arbetarskyddsmyndigheten kan förena en 
skyldighet som ålagts i ett beslut enligt 1 
mom. med vite eller med hot om tvångsutfö-
rande eller hot om avbrytande i enlighet med 
viteslagen (1113/1990).  

Arbetarskyddsmyndigheten kan i sitt beslut 
bestämma att beslutet skall följas trots att 
ändring har sökts.  
 

16 § 

Användningsförbud och temporärt 
användningsförbud 

Om en brist eller ett missförhållande på ar-
betsplatsen medför fara för arbetstagarnas liv 
eller hälsa, kan arbetarskyddsmyndigheten 
förbjuda användningen av sådana maskiner, 
arbetsredskap eller andra tekniska anord-
ningar, produkter eller arbetsmetoder eller att 
sådant arbete fortgår som medför en risk tills 
de lagstridiga förhållandena har rättats till el-
ler undanröjts. Arbetarskyddsmyndigheten 
kan förena ovan nämnda användningsförbud 
med vite i enlighet med viteslagen. 

En inspektör kan genast meddela ett i 
1 mom. avsett temporärt användningsförbud 
om det finns en omedelbar risk för liv eller 
hälsa. Ett temporärt användningsförbud skall 
iakttas genast. Inspektören skall utan dröjs-
mål föra ärendet till arbetarskyddsmyndig-
heten.  
 

17 § 

Behandling av ärenden 

Innan beslut fattas skall arbetarskydds-
myndigheten, utöver vad som i förvaltnings-
lagen bestäms om hörande av part, ge arbe-
tarskyddsfullmäktigen tillfälle att bli hörd. 
Beslutet skall också avgiftsfritt delges arbe-
tarskyddsfullmäktigen. Ett ärende enligt 15 
och 16 § skall behandlas i brådskande ord-
ning. 
 

4 kap. 

Tillsyn över produktsäkerheten 

18 § 

Förbud mot överlåtelse av produkter 

Har arbetarskyddsdistriktets arbetarskydds-
byrå vid tillsynen observerat att en produkt 
som är avsedd för marknaden eller att använ-
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das inte överensstämmer med kraven eller i 
övrigt är ägnad att medföra risk för männi-
skor eller egendom, skall arbetarskyddsbyrån 
till behövliga delar överföra ärendet till mi-
nisteriet. 

Ministeriet kan förbjuda att en produkt 
släpps ut på marknaden eller överlåts för att 
användas innan den uppfyller kraven. I stället 
för förbud kan ministeriet utfärda begräns-
ningar eller ställa villkor för att en produkt 
skall få släppas ut på marknaden eller överlå-
tas för att användas. Om det finns grundad 
anledning att misstänka att en produkt inte 
överensstämmer med kraven, kan ministeriet 
förbjuda att produkten släpps ut på markna-
den eller överlåts för att användas tills det 
konstaterats att produkten överensstämmer 
med kraven.  

Trots att en produkt har släppts ut på mark-
naden eller överlåtits för användas på behö-
rigt sätt, kan ministeriet meddela ett förbud 
enligt 2 mom. eller uppställa begränsningar 
eller villkor för att produkten skall få släppas  
ut på marknaden eller överlåtas för att an-
vändas, om produkten är ägnad att äventyra 
säkerheten för människor eller egendom. 

Kan en produkt då den tagits i bruk medfö-
ra omedelbar risk för arbetstagarnas säkerhet 
eller hälsa, kan inspektören temporärt med-
dela ett i 2 eller 3 mom. avsett förbud. In-
spektören skall överföra ärendet till arbetar-
skyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå som för 
ärendet till ministeriet. Inspektören, arbetar-
skyddsbyrån och ministeriet skall behandla 
ärendet i brådskande ordning.  
 

19 § 

Återkallande från marknaden och 
tagande ur bruk 

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 § 
ålägga en tillverkare, importör eller försäljare 
av en produkt eller någon annan som släppt 
ut produkten på marknaden eller överlåtit den 
för att användas att återkalla produkten från 
marknaden, eller om produkten överlåtits för 
att användas, att vidta nödvändiga åtgärder 
för att ta den ur bruk.  
 
 
 

20 § 

Information och effektmedel 

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 
eller 19 § ålägga en skyldighet att på lämpligt 
sätt ge information om de åtgärder som be-
slutet förutsätter samt om produktinnehava-
rens rättigheter.  

Ministeriet kan förena den skyldighet som 
ålagts genom ett beslut enligt detta kapitel 
med vite eller med hot om tvångsutförande 
eller hot om avbrytande i enlighet med vites-
lagen.  

Ministeriet skall informera Europeiska ge-
menskapernas kommission och vid behov de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 
om ett beslut enligt 18 § 2 mom. i enlighet 
med bestämmelserna om anmälan i gemen-
skapsrätten eller någon annanstans. 
 
 

21 § 

 Undersökning av produkter och 
ersättande av kostnader 

Ministeriet har rätt att undersöka en pro-
dukt som innehas av en person avsedd i 19 §, 
om detta är nödvändigt med tanke på den i 
18 § avsedda tillsynen. På yrkande av pro-
duktinnehavaren skall produkten ersättas en-
ligt gängse pris, om det inte visar sig att pro-
dukten inte överensstämmer med kraven.  

Står produkten i strid med kraven kan mi-
nisteriet ålägga den som släppt ut produkten 
på marknaden eller överlåtit den för att an-
vändas att ersätta de rimliga kostnader som 
undersökningen eller testningen av produkten 
orsakat staten. Kostnaderna får utan särskild 
dom indrivas så som bestäms i lagen om in-
drivning av skatter och avgifter i utsöknings-
väg (367/ 1961).  
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II AVDELNINGEN 

Arbetarskyddssamarbete 

5 kap. 

Arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 

22 § 

Målen för och genomförandet av samarbetet 

Målet för samarbete enligt detta kapitel är 
att främja växelverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagare och att göra det möjligt för 
arbetstagarna att delta i och påverka behand-
lingen av ärenden som gäller säkerheten och 
hälsan på arbetsplatsen.  
 

23 § 

Rätt att ingå avtal 

Genom ett skriftligt avtal, där arbetsgivar-
nas och arbetstagarnas riksomfattande före-
ningar är parter, kan man komma överens om 
att ordna det samarbete som avses i detta ka-
pitel på något annat sätt.  

Vad som i 1 mom. bestäms om arbetsgi-
varnas riksomfattande föreningar tillämpas 
på motsvarande sätt på de statliga förhand-
lingsmyndigheterna eller andra statliga av-
talsmyndigheter, kommunala arbetsmark-
nadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans 
avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosam-
fundet, Finlands Bank samt Ålands land-
skapsregering och kommunala avtalsdelega-
tionen i landskapet Åland.  

Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäkti-
gen eller en av personalen bemyndigad re-
presentant, eller om en sådan inte har utsetts, 
personalen eller en personalgrupp kan kom-
ma överens om att ordna samarbetet på ett 
sätt som är anpassat till arbetsplatsens förhål-
landen och som för arbetstagarna tryggar 
möjligheter som motsvarar de som föreskrivs 
i detta kapitel att inom ramen för samarbetet 
delta i behandlingen av arbetarskyddsfrågor. 
Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp 
så att det upphör att gälla två månader efter 
uppsägningen. Avtalet binder de arbetstagare 
som den representant för arbetstagarna som 

ingick avtalet skall anses företräda. Arbetsgi-
varen skall på arbetsplatsen på lämpligt sätt 
skriftligen informera om det tillämpade avta-
let och om dess innehåll. 
 

24 § 

Begränsningar i rätten att ingå avtal 

Genom ett i 23 § avsett avtal kan de i 32, 
36 och 37 § avsedda rättigheterna inte be-
gränsas. De i 33 §, 34 § 1 och 3 mom. samt 
35 § föreskrivna rättigheterna kan inte slopas 
genom avtal.  

Genom ett i 23 § 3 mom. avsett avtal kan 
de i 29 §, 33 § 1 mom., 34 §, 35 §, 40 § och 
41 § föreskrivna rättigheterna inte begränsas.  
 

25 § 

Arbetsplats 

I detta kapitel avses med arbetsplats en 
med hänsyn till verksamhetens art och om-
fattning samt antalet arbetstagare på verk-
samhetsstället eller i verksamhetsenheten och 
med tanke på regionen och verksamheten än-
damålsenlig helhet som bildas av ett eller fle-
ra verksamhetsställen eller verksamhetsen-
heter.  
 

26 § 

Ärenden som omfattas av samarbetet 

Utöver vad som annars föreskrivs omfattar 
samarbetet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare, med beaktande av förhållandena i arbe-
tet och på arbetsplatsen, bland annat 

1) sådant som direkt påverkar arbetstagar-
nas säkerhet och hälsa samt förändringar i 
fråga om dessa, 

2) principerna för hur risker och olägenhe-
ter på arbetsplatsen utreds och det sätt på vil-
ket utredningen görs samt omständigheter 
som framkommit i sådana utredningar som 
avses ovan och i företagshälsovårdens ar-
betsplatsutredningar och som allmänt påver-
kar arbetstagarnas säkerhet och hälsa, 

3) sådana utvecklingsmål och utvecklings-
program som hänför sig till den verksamhet 
som avser att upprätthålla arbetsförmågan 
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samt andra utvecklingsmål och utvecklings-
program som inverkar på arbetstagarnas sä-
kerhet och hälsa, 

4) frågor som påverkar arbetstagarnas sä-
kerhet, hälsa och arbetsförmåga och som 
hänför sig till organiseringen och dimensio-
neringen av arbetet samt väsentliga föränd-
ringar i fråga om dessa, 

5) behovet och ordnandet av sådan under-
visning, handledning och introduktion för ar-
betstagare som avses i lagar som omfattas av  
arbetarskyddsmyndighetens tillsyn, 

6) statistiska uppgifter och andra sådana 
uppgifter om uppföljning av säkerheten och 
hälsan i arbetet som hänför sig till arbetet, 
arbetsmiljön och arbetsklimatet,  

7) uppföljning av genomförandet och verk-
ningarna av de ärenden som avses ovan i 1—
6 punkten. 

Med beaktande av målen för samarbetet 
skall de ärenden som avses ovan i 1—7 
punkten behandlas i tillräckligt god tid med 
tanke på tidtabellen för beredningen och ge-
nomförandet av dem.  
 

27 § 

Behandling av samarbetsärenden 

De frågor som enligt 26 § 1 mom. 1 punk-
ten omfattas av samarbetet behandlas mellan 
arbetsgivaren eller en förman som företräder 
arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetar-
skyddsfullmäktig som representerar arbetsta-
garen har rätt att delta i behandlingen av en 
fråga på begäran av en arbetstagare och vid 
behov även annars. Ärenden enligt 26 § 
1 mom. 1 punkten som är vitt omfattande och  
gäller arbetsplatsen i allmänhet samt övriga i 
26 § avsedda ärenden behandlas av den i 
38 § avsedda arbetarskyddskommissionen. 
En medlem i arbetarskyddskommissionen har 
rätt att lägga fram förslag till ärenden som 
skall tas upp i arbetarskyddskommissionen 
och även annars lägga fram förslag i syfte att 
utveckla samarbetet och få motiverad re-
spons på förslagen. 

Finns det inte någon arbetarskyddskom-
mission på arbetsplatsen behandlas de ären-
den som avses i 26 § 2—7 punkten mellan 
arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. 
Om det varken finns någon arbetarskydds-

kommission eller arbetarskyddsfullmäktig på 
arbetsplatsen, behandlas i 26 § avsedda ären-
den i tillämpliga delar i enlighet med 3 kap. i 
arbetarskyddslagen (738/2002). Om samar-
bete i fråga om företagshälsovården bestäms 
särskilt. 

Har för arbetsplatsen valts en förtroende-
man eller en förbindelseman på basis av ett  
kollektivavtal eller ett förtroendeombud en-
ligt 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), 
företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbets-
tagarna endast i angelägenheter som gäller 
säkerhet och hälsa i arbetet. En och samma 
person kan utses till förtroendeman eller för-
bindelseman eller till förtroendeombud och  
arbetarskyddsfullmäktige. 
 

28 § 

Samarbetsperson som företräder 
arbetsgivaren 

Arbetsgivaren skall utse en företrädare, 
(arbetarskyddschef), för i detta kapitel avsett 
samarbete, om arbetsgivaren inte själv sköter 
denna uppgift. Arbetarskyddschefens uppgift 
är att bistå arbetsgivaren och förmännen i 
uppgifter som hänför sig till anskaffning av 
sakkunskap om arbetarskydd samt till samar-
betet mellan arbetstagarna och arbetar-
skyddsmyndigheterna. Arbetarskyddschefen 
skall för detta ändamål på arbetsplatsen vidta 
nödvändiga åtgärder för att ordna och upp-
rätthålla samarbetet mellan arbetsgivarna och 
arbetstagarna samt verka för utvecklande av 
arbetarskyddssamarbetet. 

Arbetarskyddschefen skall med hänsyn till 
arbetsplatsens och arbetets karaktär samt ar-
betsplatsens storlek vara tillräckligt kompe-
tent och ha tillräckligt god förtrogenhet med 
arbetarskyddsbestämmelserna och förhållan-
dena på arbetsplatsen samt i övrigt ha de för-
utsättningar som behövs för att kunna be-
handla de frågor som avses i 26 § samt ordna 
samarbetet.  
 

29 § 

Arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige 

På en arbetsplats där regelbundet minst tio 
arbetstagare arbetar skall arbetstagarna bland 
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sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två 
vicefullmäktige till sina företrädare i det 
samarbete som avses i detta kapitel samt för 
kontakterna till arbetarskyddsmyndigheterna. 
Även på andra arbetsplatser kan arbetstagar-
na bland sig utse ovan avsedda fullmäktige. 
Arbetstagare i funktionärsställning på en ar-
betsplats har rätt att bland sig utse en arbetar-
skyddsfullmäktig och två vicefullmäktige till 
företrädare för sig. 

Om arbetarskyddsfullmäktigens arbetsav-
talsförhållande, tjänsteförhållande eller något 
annat offentligrättsligt anställningsförhållan-
de upphör eller om han eller hon lämnar 
uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig un-
der mandatperioden träder vicefullmäktigen i 
hans eller hennes ställe för den återstående 
mandatperioden. Den vicefullmäktig som 
träder i arbetarskyddsfullmäktigens ställe har 
samma ställning som arbetarskyddsfullmäk-
tigen. 

Kan arbetarskyddsfullmäktigen på grund 
av ett tillfälligt hinder inte sköta sina uppgif-
ter, sköter en vicefullmäktig de av arbetar-
skyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter 
som inte kan vänta tills arbetarskyddsfull-
mäktigens hinder upphör. Vicefullmäktigen 
har då samma rätt som arbetarskyddsfull-
mäktigen att få de uppgifter och använda den 
tid som skötseln av ifrågavarande uppdrag  
kräver och till ersättning för inkomstbortfall 
samt rätt att avbryta farligt arbete i enlighet 
med 36 §. 

Medan arbetarskyddsfullmäktigen är för-
hindrad skall hans eller hennes uppgifter skö-
tas av den vicefullmäktig som vid valet av 
vicefullmäktige har fått flest röster, om inte 
något annat överenskoms i enlighet med 
23 §. 
 

30 § 

Val av arbetarskyddsfullmäktig 
och vicefullmäktige 

Arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäk-
tige skall i ett av arbetstagarna anordnat val 
väljas för en mandatperiod på två kalenderår, 
om inte något annat avtalas om mandatperio-
dens längd i enlighet med 23 §. Om plats och 
tid för valet skall avtalas på förhand med ar-
betsgivaren. Valet skall ordnas så att alla ar-

betstagare på arbetsplatsen kan delta i det 
och så att det inte i onödan stör verksamheten 
på arbetsplatsen.  

Vid behov skall arbetsgivaren på arbets-
platsen informera om arbetstagarnas rätt att 
välja en arbetarskyddsfullmäktig. För anord-
nande av val skall arbetsgivaren tillhandahål-
la arbetstagarna en förteckning över arbetsta-
garna på arbetsplatsen och vid behov en sär-
skild förteckning över arbetstagarna i funk-
tionärsställning samt kostnadsfritt till arbets-
tagarnas förfogande ställa sådana utrymmen 
som arbetsgivaren förfogar över. Arbetsgiva-
ren får inte förhindra eller försvåra anord-
nandet av val. 

Valförrättarna skall omedelbart skriftligen 
underrätta arbetsgivaren om resultatet av va-
let av arbetarskyddsfullmäktig och vicefull-
mäktige.  

Om det förekommer ovisshet på arbetsplat-
sen i fråga om förrättandet av val av arbetar-
skyddsfullmäktig, skall inspektören ge ar-
betstagarna nödvändiga anvisningar. Om det 
på en arbetsplats där en arbetarskyddsfull-
mäktig skall väljas enligt 29 § inte har förrät-
tats något val, skall inspektören vidta åtgär-
der för anordnandet av val.  

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om tidpunkten för 
valet av arbetarskyddsfullmäktig och vice-
fullmäktige, valbarhet, kandidatnominering, 
röstningsförfarande och andra omständighe-
ter gällande anordnandet av val.  
 

31 § 

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter 

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder ar-
betstagarna på arbetsplatsen vid behandling-
en av ärenden enligt 26 § i samarbete med 
arbetsgivaren och i förhållande till arbetar-
skyddsmyndigheterna. Dessutom skall arbe-
tarskyddsfullmäktigen på eget initiativ sätta 
sig in i sådant som inverkar på arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa och som hänför sig till ar-
betsmiljön på arbetsplatsen och arbetsklima-
tet samt sätta sig in i arbetarskyddsbestäm-
melserna. Likaså skall arbetarskyddsfullmäk-
tigen delta i inspektioner rörande arbetar-
skyddet och i undersökningar som utförs av 
en sakkunnig i det fall att arbetarskyddsfull-
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mäktigen eller arbetarskyddsmyndigheten 
anser detta vara nödvändigt. Arbetarskydds-
fullmäktigen skall också göra de arbetstagare 
han eller hon företräder uppmärksamma på 
faktorer som främjar säkerhet och hälsa i ar-
betet. 
 

32 § 

Arbetarskyddsfullmäktigens rätt 
att få uppgifter 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att av 
arbetsgivaren till påseende få handlingar och 
förteckningar vilka arbetsgivaren skall föra i 
enlighet med bestämmelserna om arbetar-
skyddet. Arbetarskyddsfullmäktigen har även 
rätt att ta del av sådana handlingar som ar-
betsgivaren har rörande säkerhet och hälsa i 
arbetet och som hänför sig till arbetsmiljön 
och arbetsklimatet. Dessutom har arbetar-
skyddsfullmäktigen även i övrigt rätt att av 
arbetsgivaren få de uppgifter som är nödvän-
diga för skötseln av arbetarskyddsfullmäkti-
gens samarbetsuppgifter. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har likaså rätt 
att av arbetsgivaren till påseende få ett mel-
lan arbetsgivaren och den som producerar fö-
retagshälsovårdstjänster ingånget avtal om 
ordnande av företagshälsovård eller arbetsgi-
varens beskrivning av företagshälsovård som 
han själv har ordnat samt verksamhetsplanen 
för företagshälsovården. Om utlåtande av ar-
betarskyddsfullmäktigen angående ansökan 
om ersättande av kostnaderna för företags-
hälsovård föreskrivs särskilt. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att i den 
omfattning som hans eller hennes samarbets-
uppgifter förutsätter få kopior av de hand-
lingar som nämns i 1 och 2 mom. 
 

33 § 

Rätt till utbildning för arbetarskyddsfull-
mäktig och vicefullmäktig 

Arbetsgivaren skall se till att arbetar-
skyddsfullmäktigen och vicefullmäktigen har 
möjlighet att för skötseln av sina samarbets-
uppgifter få ändamålsenlig utbildning om de 
bestämmelser och anvisningar som gäller ar-
betarskyddet samt om andra frågor som hän-

för sig till skötseln av dessa uppgifter, med  
beaktande av deras erfarenhet och tidigare 
utbildning i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgiva-
ren och arbetarskyddsfullmäktigen samt vice-
fullmäktig skall ta upp behovet av utbildning 
samt arrangemangen kring detta inom två 
månader från valet. Utbildningen får inte 
medföra kostnader eller inkomstbortfall för 
arbetarskyddsfullmäktigen eller vicefullmäk-
tigen.  

Utbildningen skall ske på arbetstid om inte 
något annat överenskoms i enlighet med vad 
som föreskrivs i 23 §.  
  

34 § 

Arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning 

Arbetsgivaren skall för skötseln av de upp-
gifter som anges i 31 § befria arbetarskydds-
fullmäktigen från dennes regelbundna ar-
betsuppgifter för en sådan skälig tid som 
denne behöver för skötseln av arbetarskydds-
fullmäktigens uppgifter, om inte ett giltigt 
skäl tillfälligt förhindrar en sådan befrielse. 
Vid bestämmandet av den tid som behövs för 
skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens upp-
gifter skall hänsyn tas till antalet arbetstagare 
som han eller hon företräder, arbetsplatsens 
regionala omfattning, antalet arbetsställen 
och det utförda arbetets art, faktorer som är 
beroende av arbetsarrangemangen och som 
påverkar arbetarskyddsfullmäktigens arbets-
mängd samt övriga i arbetarskyddslagen av-
sedda olägenheter, risker och belastningar 
som påverkar arbetstagarnas säkerhet samt 
fysiska och psykiska hälsa. 

Om inte något annat har bestämts om arbe-
tarskyddsfullmäktigens tidsanvändning enligt 
23 § 1 mom. skall arbetsgivaren på en ar-
betsplats där minst 10 arbetstagare regelbun-
det arbetar, med beaktande av de faktorer 
som avses i 1 mom. för skötseln av arbetar-
skyddsfullmäktigens uppgifter befria arbetar-
skyddsfullmäktigen från dennes regelbundna 
arbetsuppgifter för minst fyra timmar under 
respektive period av fyra på varandra följan-
de kalenderveckor, om inte den avsevärda 
olägenhet som en sådan befrielse orsakar för 
produktionen eller arbetsgivarens verksamhet 
temporärt är ett hinder för befrielsen. Vad 
som föreskrivs ovan i detta moment gäller en 
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arbetarskyddsfullmäktig som valts av den 
grupp arbetstagare eller arbetstagare i funk-
tionärsställning beträffande vilken grupp 
gäller att de olägenheter eller risker som ar-
betet medför för arbetstagarnas säkerhet eller 
hälsa är större än de olägenheter eller risker 
som arbetet medför för arbetstagarna i den 
andra gruppen. 

Då arbetarskyddsfullmäktigens regelbund-
na arbetsuppgifter förutsätter det skall den i 
1 mom. avsedda befrielsen beaktas i arbetsar-
rangemangen. Arbetarskyddsfullmäktigen 
skall i övrigt fullgöra de skyldigheter som 
arbetsavtalsförhållandet eller tjänsteförhål-
landet eller något annat anställningsförhål-
lande ger upphov till. 
 

35 § 

Ersättning för arbetarskyddsfullmäktigens 
inkomstbortfall 

Arbetsgivaren skall ersätta arbetarskydds-
fullmäktigen för det inkomstbortfall som 
skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens upp-
gifter under arbetstid förorsakar honom eller 
henne. Ersättningen räknas ut enligt vad ar-
betarskyddsfullmäktigen hade förtjänat i sitt 
ordinarie arbete under den tid han eller hon 
skötte arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter.  

Arbetsgivaren skall betala en skälig ersätt-
ning för utförandet av arbetarskyddsfullmäk-
tigens nödvändiga uppgifter som arbetar-
skyddsfullmäktigen utfört utom arbetstid och 
har underrättat arbetsgivaren om.  
  

36 § 

Arbetarskyddsfullmäktigens rätt 
att avbryta farligt arbete 

Om ett arbete medför omedelbar och all-
varlig risk för arbetstagarens liv eller hälsa, 
har arbetarskyddsfullmäktigen, med de be-
gränsningar som föreskrivs i denna paragraf, 
rätt att avbryta arbetet i  fråga om de arbets-
tagare som han eller hon företräder.  

Arbetarskyddsfullmäktigen skall, när detta 
är möjligt med tanke på riskens art och övri-
ga omständigheter, på förhand och i varje fall 
så snart det kan ske utan fara meddela ar-
betsgivaren att arbetet kommer att avbrytas. 

Arbetsgivaren kan efter att ha försäkrat sig 
om att i 1 § avsedd risk inte föreligger be-
stämma att arbetet skall fortsätta.  

Avbrytande av ett arbete får inte inskränka 
utförandet av arbete i större utsträckning än 
vad som är nödvändigt med hänsyn till sä-
kerheten och hälsan i arbetet. När arbetet av-
bryts skall man se till att den olägenhet och 
risk som avbrottet eventuellt medför blir så 
liten som möjligt.  

Har en arbetarskyddsfullmäktig avbrutit 
arbetet i enlighet med denna paragraf, är ar-
betarskyddsfullmäktigen inte skyldig att er-
sätta skada som avbrottet eventuellt orsakar.  
 

37 § 

Arbetarskyddsfullmäktigens 
uppsägningsskydd 

Angående uppsägning av en arbetarskydds-
fullmäktigs arbetsavtal gäller vad som i 
7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen bestäms om 
uppsägning av arbetsavtal för en förtroende-
man eller ett förtroendeombud.  
 

38 § 

Arbetarskyddskommission 

På en arbetsplats där minst 20 arbetstagare 
regelbundet arbetar skall för två år i sänder 
inrättas en arbetarskyddskommission. I arbe-
tarskyddskommissionen är både arbetsgivare 
och arbetsplatsens arbetstagare företrädda. 

Arbetsgivaren skall vidta nödvändiga åt-
gärder för att ordna i denna paragraf avsett 
samarbete. 
 

39 § 

Val av arbetarskyddskommission samt 
arbetarskyddskommissionens 

sammansättning 

Om inte något annat avtalas om antalet 
medlemmar i arbetarskyddskommissionen 
och om de olika parternas representation är 
antalet medlemmar i kommissionen fyra, åtta 
eller tolv i enlighet med vad arbetsplatsens 
art, storlek och övriga förhållanden förutsät-
ter. Av medlemmarna företräder en fjärdedel 
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arbetsgivaren och hälften den grupp av ar-
betstagare eller arbetstagare i funktionärs-
ställning som är den större och en fjärdedel 
den grupp som är den mindre av dessa grup-
per.  

Arbetsgivaren utser en företrädare i arbe-
tarskyddskommissionen med uppgift att skö-
ta beredningen av de ärenden som kommis-
sionen behandlar. Arbetsgivaren, en företrä-
dare för denne eller en person som kommis-
sionen valt inom sig är ordförande för arbe-
tarskyddskommissionen. Arbetarskyddsche-
fen deltar i kommissionens sammanträden 
även om han eller hon inte är medlem. 

Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i 
arbetarskyddskommissionen. De medlemmar 
av arbetarskyddskommissionen som i övrigt  
företräder arbetstagarna väljs med iakttagan-
de i tillämpliga delar av vad som i 30 § be-
stäms om val av arbetarskyddsfullmäktige.  

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om tidpunkten för 
valet av arbetarskyddskommission, valbar-
het, kandidatnominering, röstningsförfarande 
och anordnandet av val samt sammankallan-
det av kommissionen liksom om organise-
ringen av dess uppgifter i övrigt. 
 
 

40 § 

Tidsanvändningen för arbetarskydds-
kommissionens medlemmar samt den 

ersättning som betalas till dem 

Om rätten för de medlemmar av arbetar-
skyddskommissionen som företräder arbets-
tagarna att få befrielse från sina regelbundna 
arbetsuppgifter för skötseln av nödvändiga 
uppgifter rörande arbetarskyddet och om de-
ras rätt att få ersättning för det inkomstbort-
fall som orsakats av skötseln av ovan nämn-
da uppgifter samt erhålla arvode för uppgifter 
som de utför utom arbetstid och för arbetar-
skyddskommissionens möten gäller i tillämp-
liga delar vad som i 34 och 35 § bestäms om 
en arbetarskyddsfullmäktigs motsvarande 
rättigheter. 
 

41 § 

Arbetsutrymmen för arbetarskyddsfullmäktig 
och arbetarskyddskommission 

Arbetsgivaren skall av de utrymmen han 
disponerar över, utan ersättning anvisa plats 
för arbetarskyddsfullmäktigen och arbetar-
skyddskommissionen för uppbevaring av 
handlingar som hänför sig till skötseln av de-
ras uppgifter liksom för ordnande av möjlig-
het att bekanta sig med dessa handlingar och 
utrymmen för möten som är nödvändiga för 
skötseln av uppgifterna. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att an-
vända sådana sedvanliga kontorstillbehör och 
telekommunikationsmedel som allmänt an-
vänds på arbetsplatsen i den omfattning som 
arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter förut-
sätter så som avtalas om användningen av 
dem i enlighet med 23 §.  
 

42 § 

Gemensam arbetarskyddsfullmäktig 

Arbetar hos olika arbetsgivare anställda ar-
betstagare på samma arbetsplats, har dessa 
rätt att välja en gemensam arbetarskydds-
fullmäktig att företräda dem vid samarbete 
enligt detta kapitel med samtliga arbetsgivare 
samt i förhållande till arbetarskyddsmyndig-
heterna.  
 

43 § 

Tystnadsplikt 

Den som sköter samarbetsuppgifter i enlig-
het med detta kapitel eller med stöd av avtal 
enligt 23 § skall hemlighålla sådana uppgifter 
rörande arbetsgivarens ekonomiska ställning, 
affärs- och yrkeshemlighet samt företagssä-
kerhet och motsvarande säkerhetsarrange-
mang som han eller hon fått vid skötseln av 
sina uppgifter och som i fall de sprids kan 
skada arbetsgivaren eller dennes kompanjon 
eller avtalspart samt sådana uppgifter som 
gäller en privatpersons ekonomiska ställning 
och hans eller hennes personliga förhållan-
den i övrigt, om inte den person till vars 
skydd tystnadsplikten har föreskrivits har 
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gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas 
ut. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även 
efter att personen har upphört med att sköta 
uppgifterna i fråga. 
 

III AVDELNINGEN 

Ändringssökande, anmälningsskyldighet, 
straffbestämmelser och särskilda 

bestämmelser 

6 kap. 

Rättsskyddsmedel 

44 § 

Sökande av ändring i beslut av arbetar-
skyddsmyndigheten 

I ett beslut som arbetarskyddsbyrån i ett 
arbetarskyddsdistrikt fattat med stöd av den-
na lag söks ändring genom besvär hos för-
valtningsdomstolen och i ett beslut som mi-
nisteriet i egenskap av arbetarskyddsmyndig-
het fattat med stöd av denna lag söks ändring  
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). Besvären skall behandlas i 
brådskande ordning i förvaltningsdomstolen 
och högsta förvaltningsdomstolen.  

Förutom vad som någon annanstans i lag 
bestäms om dem som har rätt att anföra be-
svär, får arbetarskyddsfullmäktigen anföra 
besvär över ett beslut om att bevilja tillstånd 
att avvika från de krav som föreskrivs för att 
skydda en arbetstagare. Besvär över beslut av 
förvaltningsdomstolen får anföras även av 
den arbetarskyddsmyndighet som fattat det 
beslut som besvären avser.  

Genom besvär får ändring inte sökas i ett  
temporärt användningsförbud enligt 16 § 
2 mom. och inte i ett temporärt förbud enligt  
18 § 4 mom. Över ett sådant beslut av för-
valtningsdomstolen som enbart gäller verk-
ställighet får besvär anföras hos högsta för-
valtningsdomstolen endast i samband med 
verkställighet.  

Om sökande av ändring i ett beslut av arbe-
tarskyddsbyrån rörande sådana tillstånd till 
undantag som avses i 9 § i lagen om arbets-
rådet och om vissa tillstånd till undantag 

inom arbetarskyddet (400/2004) bestäms i 
nämnda lag. 
 

45 § 

Anmärkning 

Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen 
och arbetstagarna har rätt att till arbetar-
skyddsbyrån i arbetarskyddsdistriktet lämna 
en skriftlig anmärkning om att denna lag inte 
har följts vid en arbetarskyddsinspektion. 
Anmärkningen skall göras inom två månader 
efter att arbetarskyddsinspektionen förrätta-
des eller någon annan tillsynsåtgärd vidtogs. 
Med anledning av anmärkningen skall till-
synsåtgärderna granskas och vid behov skall 
en ny inspektion förrättas. Den som fram-
ställt anmärkningen skall inom skälig tid ef-
ter att anmärkningen gjordes underrättas om 
vilka åtgärder anmärkningen föranlett.  
 

7 kap. 

Anmälningar för tillsynen över 
arbetarskyddet 

46 § 

Anmälan om olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdom 

Arbetsgivaren är skyldig att utan dröjsmål 
till arbetarskyddsmyndigheten anmäla om 
sådana olycksfall i arbetet som lett till döden 
eller svår skada och med anledning av vilka 
polisen enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) skall verkställa undersökning på 
olycksplatsen.  

Har en läkare med fog misstankar om en i 
yrkessjukdomslagen (1343/1988) avsedd yr-
kessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad 
sjukdom, skall han eller hon utan dröjsmål 
och utan hinder av sekretessbestämmelserna 
anmäla om saken till arbetarskyddsbyrån i 
arbetarskyddsdistriktet.  

Av anmälan skall framgå 
1) den insjuknades namn, personbeteck-

ning samt övriga kontaktuppgifter, 
2) arbetsgivarens namn samt kontaktupp-

gifterna för arbetsgivaren och arbetsplatsen, 
3) övriga nödvändiga kontaktuppgifter, 
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4) exponeringens art och längd, 
5) uppgifter om sjukdomens art, konstate-

randet av sjukdomen och olägenhet som 
sjukdomen orsakat. 

 Arbetarskyddsbyrån skall tillställa institu-
tet för arbetshygien de uppgifter som ingår i 
en anmälan enligt 2 mom. för införande i re-
gistret över arbetsrelaterade sjukdomar. 

Närmare bestämmelser om innehållet i an-
mälan och om hur anmälan skall lämnas kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  
 
 

47 § 

Lämnande av uppgifter om 
samarbetspersoner 

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldig-
het att lämna uppgifter om arbetarskydds-
chef, arbetarskyddsfullmäktig och vicefull-
mäktige till personregistret för arbetarskyd-
det finns i lagen om personregister för arbe-
tarskyddet (1039/2001).  
 
 

48 § 

Skyldighet att göra förhandsanmälan 

Den vars huvudsakliga verksamhet är att 
tillhandahålla sådan privat arbetskraftsservi-
ce som avses i 4 kap. 8 § 1 mom. i lagen om 
offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) är 
skyldig att meddela arbetarskyddsmyndighe-
ten om att verksamheten har inletts. 

Arbetsgivaren eller någon annan som an-
svarar för verksamheten skall till arbetar-
skyddsmyndigheten lämna en anmälan om 
asbestarbete, annat än tillfälligt byggnadsar-
bete och annat motsvarande arbete som orsa-
kar särskilda risker för olycksfall eller olä-
genheter för hälsan samt arbetets art och hur 
länge arbetet pågår.  

Genom förordning av statsrådet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om arbete eller 
verksamhet som skall anmälas, innehållet i 
anmälan, anmälningstid samt andra förfaran-
den.  
 

8 kap. 

Anmälningar till andra myndigheter samt 
straffbestämmelser 

49 § 

Anmälan till andra myndigheter 

Efter att arbetarskyddsmyndigheten fått 
kännedom om ett missförhållande eller en 
bristfällighet i en produkt, i fråga om vilken 
tillsynen över efterlevnaden av säkerhetsbe-
stämmelserna ankommer på någon annan 
myndighet, skall arbetarskyddsmyndigheten 
anmäla saken till tillsynsmyndigheten i fråga. 
 

50 § 

Anmälan av brottmål och behandling 
av anmälan 

Finns det sannolika skäl att misstänka att 
någon har begått en gärning som är straffbar 
enligt en lag som omfattas av arbetar-
skyddsmyndighetens tillsyn eller enligt 
47 kap. i strafflagen (39/1889), skall arbetar-
skyddsmyndigheten anmäla detta till polisen 
för förundersökning. Anmälan behöver likväl 
inte göras om gärningen med beaktande av 
omständigheterna skall anses vara obetydlig 
och allmänt intresse inte kräver att en anmä-
lan görs.  

Vid förundersökningen av en i 1 mom. av-
sedd gärning skall arbetarskyddsmyndighe-
ten beredas tillfälle att bli hörd. Allmän åkla-
gare skall bereda arbetarskyddsmyndigheten 
tillfälle att avge utlåtande innan åtalspröv-
ningen avslutas. Arbetarskyddsmyndigheten 
har rätt att närvara och yttra sig vid den 
muntliga förhandlingen i ärendet vid dom-
stol.  

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller 
inte sådant olovligt anlitande av utländsk ar-
betskraft som avses i 47 kap. 6 a § i straffla-
gen. Om anmälningsskyldigheten rörande ar-
betstillstånd och om hörande av arbetar-
skyddsmyndigheten bestäms särskilt.  
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51 § 

Straffbestämmelser 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 10 eller 43 § döms enligt 38 kap. 2 § 
2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff 
för gärningen föreskrivs någon annanstans i 
lag än i 38 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen.  

Bestämmelser om straff för arbetarskydds-
brott finns i 47 kap. 1 § i strafflagen och om 
straff för kränkning av arbetstagarrepresen-
tants rättigheter i 47 kap. 4 § i strafflagen. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46 
eller 48 § skall för arbetarskyddsförseelse 
dömas till böter, om inte strängare straff fö-
reskrivs någon annanstans i lag.  

För arbetarskyddsförseelse döms även en  
arbetsgivare eller en företrädare för arbets-
givaren som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot framläggningsskyldigheten enligt 
53 §.  
 

9 kap. 

Särskilda bestämmelser 

52 § 

Handräckning 

Polisen skall på arbetarskyddsmyndighe-
tens begäran ge handräckning för genomfö-
randet av tillsynen.  
  

53 § 

Framläggning 

Arbetsgivaren skall för arbetstagarna på ar-
betsplatsen lägga fram denna lag och med 

stöd av den utfärdade författningar samt 
namn på och kontaktuppgifter för behörig ar-
betarskyddsmyndighet, arbetarskyddschef 
och arbetarskyddsfullmäktig. 
 

54 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn 
över efterlevnaden av bestämmelserna om 
arbetarskyddssamarbete enligt 5 kap. och 
anmälningsskyldigheten enligt 7 kap. 

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar dock 
inte tillsyn över efterlevnaden av bestämmel-
serna om samarbete i de fall då samarbetsav-
tal ingåtts i enlighet med 23 § 1 eller 2 mom.  
 
 

10 kap. 

Ikraftträdandebestämmelser 

55 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     200 . Åtgär-
der som verkställigheten av lagen förutsätter 
får vidtas innan lagen träder i kraft.  

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 
februari 1973 om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden (131/1973) jämte ändringar 
dock så att 2 a och 20 a § i den lag som skall 
upphävas samt förordningen av den 14 janua-
ri 2000 om godkännande av kontrollorgan 
inom arbetarskyddet (18/2000), som givits 
med stöd av lagen, förblir i kraft tills de upp-
hävs särskilt. 
 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 november 2004 om vissa tekniska anordningars överensstämmelse 

med gällande krav (1016/2004) 12 § 1 mom. som följer: 
 

12 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag i enlighet 

med vad som föreskrivs i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen (      /2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
 
 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

(693/1976) 14 § 5 mom., sådant det lyder i lag 498/2002, som följer: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om inte något annat bestäms i denna lag 
övervakar arbetarskyddsmyndigheterna att 
bestämmelserna i 12 § 5 och 6 punkten och 
13 § 3 mom. som gäller förbud mot och be-
gränsning av tobaksrökning iakttas på ar-

betsplatserna, på det sätt som bestäms i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om ar-
betarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(      /2005).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

 ————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 11 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 11 

kap. 5 § 2 mom. som följer: 
 

11 kap. 

Samarbete i anslutning till verkställigheten 

5 § 

Samarbete med privat arbetskraftsservice 
och övervakning av den 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fullgörandet av den i 1 mom. nämnda 

skyldigheten att lämna upplysningar och den 
i 4 kap. 8 § avsedda tillämpningen av lagen 
på privat arbetskraftsservice övervakas av 
arbetarskyddsmyndigheterna, enligt vad som 
bestäms i lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen (     /2005).  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 
 

————— 
 
 
 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 64 d § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 64 d § 1 mom. 2 

punkten, sådan den lyder i lag 723/2002, som följer: 
 

64 d § 
Utöver vad som bestäms i denna eller i nå-

gon annan lag har Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas Förbund rätt att, utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som erhållits av försäk-
ringsanstalten och Statskontoret med stöd av 
64 § enligt följande: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) till Institutet för arbetshygien får lämnas 

ut i 2 a § 2 mom. i lagen om Institutets för 
arbetshygien verksamhet och finansiering 
(159/1978) avsedda uppgifter för registrering 
av arbetsrelaterade sjukdomar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
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6. 
 
 

Lag 

om ändring av 86 § i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 86 § 4 mom. som följer: 

  
86 § 

Arbetarskyddsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att 

förpliktelserna enligt 73 § 2 och 4 mom. upp-
fylls på det sätt som bestäms i lagen om till-
synen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen (    /2005). 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
 
 
 
 
 

7. 
 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om likabehandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 januari 2004 om likabehandling (21/2004) 11 § 1 mom. som följer: 

 
11 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar ef-
terlevnaden av denna lag i fråga om arbetsav-
talsförhållanden och offentligrättsliga an-
ställningar samt i arbetspraktik och annan 

motsvarande verksamhet på en arbetsplats på 
det sätt som bestäms i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen (    /2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
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8. 
 

Lag 

om ändring av lagen om företagshälsovård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 8 § 2 mom., 

18 § 1 mom. 2 punkten och 24 § 2 och 3 mom. som följer:  

8 § 

Samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan arbetsgivaren fattar beslut om inle-

dande eller ändring av den verksamhet som 
avses i 12 och 14 § eller om någon annan vä-
sentlig omständighet som inverkar på ord-
nandet av företagshälsovården, skall saken 
behandlas i den arbetarskyddskommission 
som avses i lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen (    /2005) eller vid något annat 
ersättande samarbetsförfarande eller, om det 
inte finns någon arbetarskyddskommission 
eller ersättande samarbetsförfarande, till-
sammans med arbetarskyddsfullmäktigen. 
Om en arbetarskyddsfullmäktig inte har valts 
för arbetsplatsen, behandlas ärendena i mån 
av möjlighet tillsammans med personalen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Uppgifter som enligt lag är sekretessbelag-
da får inte röjas, om inte den i vars intresse 
tystnadsplikten har bestämts ger sitt sam-
tycke enligt vad som bestäms särskilt. En fö-
retagshälsovårdsläkare som är anställd hos 
den som producerar företagshälsovårdstjäns-
ter får utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess för journalhandlingar i lagen om 
patientens ställning och rättigheter  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) till arbetarskyddsmyndigheten och till en 
sådan sakkunnig som avses i 12 § i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen för tillsy-
nen över arbetarskyddet lämna ett i 1 punk-
ten avsett utlåtande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheterna skall, i enlig-

het med vad som föreskrivs i lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen se till att 
arbetsgivaren ordnar sådan företagshälsovård 
som avses i denna lag eller med stöd av den 
utfärdade bestämmelser. 

Har arbetsgivaren underlåtit att ordna före-
tagshälsovårdstjänster som det enligt denna 
lag eller med stöd av den utfärdade bestäm-
melser är arbetsgivarens skyldighet att ordna, 
och uppstår det oenighet om innebörden av 
denna skyldighet, skall arbetarskyddsmyn-
digheten, innan den fattar i lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen avsett be-
slut som är förpliktande för arbetsgivaren, 
inhämta utlåtande av social- och hälsovårds-
ministeriet eller inrättning eller myndighet 
som ministeriet utsett.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     2005 . 

 
————— 
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9. 
 

Lag 

om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och fi-

nansiering (159/1978) 2 a § sådant det lyder i lag 1287/2001, som följer: 
 

2 a § 
Institutet för arbetshygien kan av de upp-

gifter om arbetstagarnas exponering som 
uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna 
mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda 
ett register över arbetshygieniska expone-
ringsmätningar och ett register över biologis-
ka exponeringsmätningar. I de ovan nämnda 
registren kan antecknas den exponerades 
namn och personbeteckning samt uppgifter 
om arbetsgivaren och arbetsplatsen, om ex-
poneringens art och längd och om beställaren 
samt uppgifter om exponeringsmätningarna 
och om utlåtanden om dessa. Dessutom får 
uppgifter om provanalyser antecknas i regist-
ret över biologiska exponeringsmätningar. 

Institutet för arbetshygien upprätthåller ett 
register över arbetsrelaterade sjukdomar för 
forskning, utredningar och förebyggande 
samt diagnostisering och utvecklande av vår-
den i fråga om yrkessjukdomar och andra ar-
betsrelaterade sjukdomar. I registret kan infö-
ras den insjuknade personens namn, person-
beteckning och yrke samt uppgifter om ar-
betsgivare och arbetsplats, exponeringens art 
och längd, konstaterandet av sjukdomen, 
sjukdomens art, den olägenhet som sjukdo-
men orsakat, sjukledighet och försäkringsan-
staltens beslut om godkännandet som yrkes-
sjukdom och ersättning samt dödsfall som 
föranletts av yrkessjukdom. Om rätten för in-
stitutet för arbetshygien att få uppgifter för 
registret över arbetsrelaterade sjukdomar be-
stäms i 46 § i lagen om tillsynen över arbe-

tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen (    /2005), i 64 d § i lagen 
om olycksfallsförsäkring (608/1948) och i 
23 § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare (1026/1981). 

Institutet för arbetshygien kan använda 
uppgifterna i registren över exponeringsmät-
ningar och registret över arbetsrelaterade 
sjukdomar för forsknings- och utrednings-
verksamhet inom sitt eget område och lämna 
ut uppgifter ur registren för specificerad ve-
tenskaplig forskning på institutets eget verk-
samhetsområde i enlighet med 28 § i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999).  

De uppgifter i registren över exponerings-
mätningar och i registret över arbetsrelatera-
de sjukdomar, som är värdefulla som källma-
terial för forsknings- och utredningsverk-
samheten, skall förvaras permanent så som 
arkivverket särskilt bestämmer.  

Institutet för arbetshygien kan utöver de 
uppgifter som anges i 2 § enbart för utomstå-
endes räkning producera hälsovårdstjänster, 
utföra undersökningar i anslutning till det 
egna verksamhetsområdet, utföra personbe-
dömningar och andra utredningar och mät-
ningar som anknyter till institutets verksam-
hetsområde samt enligt samtycke av den re-
gistrerade förvara och använda uppgifterna 
från dessa i forsknings- och utredningsarbetet 
inom sitt område. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 .  

————— 
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10. 
 

Lag 

om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 51 § 2 mom. i 

arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 
(738/2002).  

2 § 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 
 
 
 
 
 

11. 
 

Lag 

om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
  

1 § 
Genom denna lag upphävs i strafflagen av 

den 19 december 1889 (39/1889) 47 kap. 6 § 
2 mom., sådant det lyder i lag 578/1995. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den     200 .  

————— 
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12. 
 

Lag 

om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen av den 8 

januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen 
(16/1993) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 
478/2004. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

————— 

Nådendal den 23 juni 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsministeriet Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

2. 
 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 november 2004 om vissa tekniska anordningars överensstämmelse 

med gällande krav (1016/2004) 12 § 1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar till-
syn över efterlevnaden av denna lag i enlig-
het med vad som föreskrivs i lagen om till-
synen över arbetarskyddet och om sökande 
av ändring i arbetarskyddsärenden 
(131/1973). 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar till-
syn över efterlevnaden av denna lag i enlig-
het med vad som föreskrivs i lagen om till-
synen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen (  /2005). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
 

 

 

 

3. 

Lag 

om ändring av 14 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
 

 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning 

(693/1976) 14 § 5 mom., sådant det lyder i lag 498/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

 Om inte något annat bestäms i denna lag 
övervakar arbetarskyddsmyndigheterna att 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om inte något annat bestäms i denna lag 
övervakar arbetarskyddsmyndigheterna att 
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bestämmelserna i 12 § 5 och 6 punkten och 
13 § 3 mom. som gäller förbud mot och be-
gränsning av tobaksrökning iakttas på ar-
betsplatserna, enligt vad om detta bestäms i 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskydds-
ärenden (131/1973). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

bestämmelserna i 12 § 5 och 6 punkten och 
13 § 3 mom. som gäller förbud mot och be-
gränsning av tobaksrökning iakttas på ar-
betsplatserna, på det sätt som bestäms i la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om arbetarskyddssamarbete på arbetsplat-
sen (      /2005).  
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
 

 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 11 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 11 

kap. 5 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 kap. 

Samarbete i anslutning till verkställigheten 

5 § 

Samarbete med privat arbetskraftsservice 
och övervakning av den 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fullgörandet av ovan nämnda skyldighet 

att lämna upplysningar och iakttagandet av 
förbuden enligt 4 kap. 2 och 8 § övervakas 
av arbetarskyddsmyndigheterna, enligt vad 
som bestäms i lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om sökande av ändring i ar-
betarskyddsärenden (131/1973). 

11 kap. 

Samarbete i anslutning till verkställigheten 

5 § 

Samarbete med privat arbetskraftsservice 
och övervakning av den 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fullgörandet av den i 1 mom. nämnda 

skyldigheten att lämna upplysningar och 
den i 4 kap. 8 § avsedda tillämpningen av 
lagen på privat arbetskraftsservice överva-
kas av arbetarskyddsmyndigheterna, enligt 
vad som bestäms i lagen om tillsynen över 
arbetarskyddet och om arbetarskyddssam-
arbete på arbetsplatsen (     /2005).  

——— 
Denna lag träder i kraft den    200   . 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 64 d § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 64 § 1 mom. 2 

punkten, sådan den lyder i lag 723/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

64 d § 
Utöver vad som bestäms i denna eller i 

någon annan lag har Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund rätt att, utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter, lämna ut uppgifter som erhållits 
av försäkringsanstalten och Statskontoret 
med stöd av 64 § enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) till Institutet för arbetshygien får läm-
nas ut i tredje meningen i 22 § 2 mom. la-
gen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskydds-
ärenden (131/1973) nämnda uppgifter för 
registret över arbetsrelaterade sjukdomar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

64 d § 
Utöver vad som bestäms i denna eller i 

någon annan lag har Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund rätt att, utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter, lämna ut uppgifter som erhållits 
av försäkringsanstalten och Statskontoret 
med stöd av 64 § enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — — 

2) till Institutet för arbetshygien får läm-
nas ut i 2 a § 2 mom. i lagen om Institutets 
för arbetshygien verksamhet och finansie-
ring (159/1978) avsedda uppgifter för regi-
strering av arbetsrelaterade sjukdomar, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av 86 § i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 86 § 4 mom. som följer: 

  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

86 § 

Arbetarskyddsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att 

förpliktelserna enligt 73 § 2 och 4 mom. 
uppfylls på det sätt som bestäms i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sö-
kande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(131/1973). 

86 § 

Arbetarskyddsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att 

förpliktelserna enligt 73 § 2 och 4 mom. 
uppfylls på det sätt som bestäms i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbe-
tarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(     /2005).  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
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7. 

Lag 

om ändring av 11 § i lagen om likabehandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 januari 2004 om likabehandling (21/2004) 11 § 1 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar 
att denna lag följs i fråga om arbetsavtals-
förhållanden och offentligrättsliga anställ-
ningar samt i arbetspraktik och annan mot-
svarande verksamhet på en arbetsplats på 
det sätt som bestäms i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om sökande av 
ändring i arbetarskyddsärenden (131/ 
1973). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar 
efterlevnaden av denna lag i fråga om ar-
betsavtalsförhållanden och offentligrättsliga 
anställningar samt i arbetspraktik och annan 
motsvarande verksamhet på en arbetsplats 
på det sätt som bestäms i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen (    /2005). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
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8. 

Lag 

om ändring av lagen om företagshälsovård 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 8 § 2 mom., 

18 § 1 mom. 2 punkten och 24 § 2 och 3 mom. som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan arbetsgivaren fattar beslut om inle-

dande eller ändring av den verksamhet som 
avses i 12 och 14 § eller om någon annan 
väsentlig omständighet som inverkar på 
ordnandet av företagshälsovården, skall sa-
ken behandlas i den arbetarskyddskommis-
sion som avses i lagen om tillsynen över ar-
betarskyddet och om sökande av ändring i 
arbetarskyddsärenden (131/1973) eller vid 
något annat ersättande samarbetsförfarande 
eller, om det inte finns någon arbetar-
skyddskommission eller ersättande samar-
betsförfarande, tillsammans med arbetar-
skyddsfullmäktigen. Om en arbetarskydds-
fullmäktig inte har valts på arbetsplatsen, 
behandlas ärendena i mån av möjlighet till-
sammans med personalen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Uppgifter som enligt lag är sekretessbe-
lagda får inte röjas, om inte den i vars in-
tresse tystnadsplikten har bestämts ger sitt 
samtycke enligt vad som bestäms särskilt. 
En företagshälsovårdsläkare anställd hos 
den som producerar företagshälsovårds-
tjänster får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess för journalhandlingar i lagen 
om patientens ställning och rättigheter 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Innan arbetsgivaren fattar beslut om inle-

dande eller ändring av den verksamhet som 
avses i 12 och 14 § eller om någon annan 
väsentlig omständighet som inverkar på 
ordnandet av företagshälsovården, skall sa-
ken behandlas i den arbetarskyddskommis-
sion som avses i lagen om tillsynen över ar-
betarskyddet och om arbetarskyddssamar-
bete på arbetsplatsen (    /2005) eller vid 
något annat ersättande samarbetsförfarande 
eller, om det inte finns någon arbetar-
skyddskommission eller ersättande samar-
betsförfarande, tillsammans med arbetar-
skyddsfullmäktigen. Om en arbetarskydds-
fullmäktig inte har valts för arbetsplatsen, 
behandlas ärendena i mån av möjlighet till-
sammans med personalen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Uppgifter som enligt lag är sekretessbe-
lagda får inte röjas, om inte den i vars in-
tresse tystnadsplikten har bestämts ger sitt 
samtycke enligt vad som bestäms särskilt. 
En företagshälsovårdsläkare som är anställd 
hos den som producerar företagshälsovårds-
tjänster får utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess för journalhandlingar i lagen 
om patientens ställning och rättigheter  
— — — — — — — — — — — — — —  
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2) till arbetarskyddsmyndigheten och till 
en sådan sakkunnig som avses i 1 § 2 mom. 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskydds-
ärenden för tillsynen över arbetarskyddet 
lämna ett i 1 punkten avsett utlåtande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheterna skall, i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om sö-
kande av ändring i arbetarskyddsärenden, 
se till att arbetsgivaren har ordnat sådan fö-
retagshälsovård som avses i denna lag eller 
med stöd av den utfärdade bestämmelser. 

Har arbetsgivaren underlåtit att ordna fö-
retagshälsovårdstjänster som enligt denna 
lag eller med stöd av den utfärdade be-
stämmelser är arbetsgivarens skyldighet, 
och uppstår det oenighet om innebörden av 
denna skyldighet, skall arbetarskyddsmyn-
digheten, innan den fattar i lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om sökande av 
ändring i arbetarskyddsärenden avsett be-
slut som är förpliktande för arbetsgivaren, 
inhämta utlåtande av social- och hälso-
vårdsministeriet eller inrättning eller myn-
dighet som ministeriet utsett. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

2) till arbetarskyddsmyndigheten och till 
en sådan sakkunnig som avses i 12 § i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(     /2005) för tillsynen över arbetarskyddet 
lämna ett i 1 punkten avsett utlåtande, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetarskyddsmyndigheterna skall, i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbe-
tarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(     /2005), se till att arbetsgivaren ordnar 
sådan företagshälsovård som avses i denna 
lag eller med stöd av den utfärdade be-
stämmelser. 

Har arbetsgivaren underlåtit att ordna fö-
retagshälsovårdstjänster som det enligt den-
na lag eller med stöd av den utfärdade be-
stämmelser är arbetsgivarens skyldighet att 
ordna, och uppstår det oenighet om inne-
börden av denna skyldighet, skall arbetar-
skyddsmyndigheten, innan den fattar i lagen 
om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 
(     /2005) avsett beslut som är förpliktande 
för arbetsgivaren, inhämta utlåtande av so-
cial- och hälsovårdsministeriet eller inrätt-
ning eller myndighet som ministeriet utsett.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     2005 . 

——— 
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9. 
 

Lag 

om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och fi-

nansiering (159/1978) 2 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1287/2001, samt 
fogas till 2 a § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 a § 
Institutet för arbetshygien kan av de upp-

gifter om arbetstagarnas exponering som 
uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna 
mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda 
ett register över arbetshygieniska expone-
ringsmätningar och ett register över biolo-
giska exponeringsmätningar. I de ovan 
nämnda registren över exponeringsmät-
ningar kan antecknas den exponerades 
namn och personbeteckning samt uppgifter 
om arbetsgivaren och arbetsplatsen, expo-
neringens art och längd och om beställaren 
samt uppgifter om exponeringsmätningarna 
och om utlåtanden om dessa. Dessutom får 
uppgifter om provanalyser antecknas i re-
gistret över biologiska exponeringsmät-
ningar. De uppgifter om exponeringsmät-
ningar, som är värdefulla som källmaterial 
för forsknings- och utredningsverksamhe-
ten, skall förvaras permanent så som arkiv-
verket särskilt bestämmer. 

Institutet för arbetshygien kan använda 
uppgifterna i registren över exponerings-
mätningar för forsknings- och utrednings-
verksamhet inom sitt eget område och läm-
na ut uppgifter ur registren för specificerad 
vetenskaplig forskning på institutets eget 
verksamhetsområde i enlighet med 28 § la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

Institutet för arbetshygien kan utöver de 
uppgifter som anges i 2 § enbart för utom-
ståendes räkning producera hälsovårdstjäns-
ter, utföra undersökningar i anslutning till 
det egna verksamhetsområdet, utföra per-

2 a § 
Institutet för arbetshygien kan av de upp-

gifter om arbetstagarnas exponering som 
uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna 
mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda 
ett register över arbetshygieniska expone-
ringsmätningar och ett register över biolo-
giska exponeringsmätningar. I de ovan 
nämnda registren kan antecknas den expo-
nerades namn och personbeteckning samt 
uppgifter om arbetsgivaren och arbetsplat-
sen, om exponeringens art och längd och 
om beställaren samt uppgifter om expone-
ringsmätningarna och om utlåtanden om 
dessa. Dessutom får uppgifter om provana-
lyser antecknas i registret över biologiska 
exponeringsmätningar. 

Institutet för arbetshygien upprätthåller 
ett register över arbetsrelaterade sjukdo-
mar för forskning, utredningar och före-
byggande samt diagnostisering och utveck-
lande av vården i fråga om yrkessjukdomar 
och andra arbetsrelaterade sjukdomar. I 
registret kan införas den insjuknade perso-
nens namn, personbeteckning och yrke samt 
uppgifter om arbetsgivare och arbetsplats, 
exponeringens art och längd, konstateran-
det av sjukdomen, sjukdomens art, den olä-
genhet som sjukdomen orsakat, sjukledighet 
och försäkringsanstaltens beslut om god-
kännandet som yrkessjukdom och ersättning  
samt dödsfall som föranletts av yrkessjuk-
dom. Om rätten för institutet för arbetshy-
gien att få uppgifter för registret över ar-
betsrelaterade sjukdomar bestäms i 46 § i 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
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sonbedömningar och andra utredningar och 
mätningar som anknyter till institutets verk-
samhetsområde samt enligt samtycke av 
den registrerade förvara och använda upp-
gifterna från dessa i forsknings- och utred-
ningsarbetet inom sitt område. 
 

om arbetarskyddssamarbete på arbetsplat-
sen (     /2005), i 64 d § i lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948) och i 23 § 
3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare (1026/1981). 

 
Institutet för arbetshygien kan använda 

uppgifterna i registren över exponerings-
mätningar och registret över arbetsrelatera-
de sjukdomar för forsknings- och utred-
ningsverksamhet inom sitt eget område och 
lämna ut uppgifter ur registren för specifi-
cerad vetenskaplig forskning på institutets 
eget verksamhetsområde i enlighet med 
28 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999).  

De uppgifter i registren över expone-
ringsmätningar och i registret över arbets-
relaterade sjukdomar, som är värdefulla 
som källmaterial för forsknings- och utred-
ningsverksamheten, skall förvaras perma-
nent så som arkivverket särskilt bestämmer.  

Institutet för arbetshygien kan utöver de 
uppgifter som anges i 2 § enbart för utom-
ståendes räkning producera hälsovårds-
tjänster, utföra undersökningar i anslutning 
till det egna verksamhetsområdet, utföra 
personbedömningar och andra utredningar 
och mätningar som anknyter till institutets 
verksamhetsområde samt enligt samtycke 
av den registrerade förvara och använda 
uppgifterna från dessa i forsknings- och ut-
redningsarbetet inom sitt område. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
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10. 

Lag 

om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

51 § 

Skyldigheter för den arbetsgivare som ut-
övar den huvudsakliga bestämmanderätten 

på en gemensam arbetsplats 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om inledande av samarbete 

i situationer som avses i 1 mom. finns i 9 § 
2 mom. lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om sökande av ändring i arbe-
tarskyddsärenden (131/1973). 
 

51 § 

Skyldigheter för den arbetsgivare som ut-
övar den huvudsakliga bestämmanderätten 

på en gemensam arbetsplats 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
 

 
 

11. 
 

Lag 

om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

För arbetsförmedlingsbrott döms också 
den som i strid med en arbetarskyddsmyn-
dighets förbud fortsätter att hyra ut arbets-
kraft till utlandet eller offentligt annonsera 
om detta. 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(upphävs) 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
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12. 
 

Lag 

om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det ministeriebeslut som avses i 2 mom. 
skall utan dröjsmål publiceras i den före-
skriftssamling som avses i 1 § lagen om mi-
nisteriernas och andra statliga myndighe-
ters föreskriftssamlingar (189/2000) och 
som justitieministeriet svarar för, i enlighet 
med vad som bestäms i statsrådets förord-
ning om ministeriernas och andra myndig-
heters föreskriftssamlingar (259/2000). 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

——— 
 

 
 


