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Regeringen proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt 
mathållningen ombord på fartyg och till lagar som har 
samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
Denna proposition innehåller ett förslag till 

lag om fartygspersonalens arbets- och boen-
demiljö samt mathållningen ombord på far-
tyg. Propositionen grundar sig på Internatio-
nella arbetsorganisationens konvention om 
arbete till sjöss och på Europeiska unionens 
rådets sjöarbetsdirektiv. Syftet med proposi-
tionen är att eliminera hindren för ratificering 
av sjöarbetskonventionen samt att genomföra 
sjöarbetsdirektivet nationellt. Dessutom över-
förs de grundläggande bestämmelserna om 
fartygets arbets- och boendemiljö samt mat-
hållningen ombord på fartyg till lagnivå, på 
det sätt som grundlagen kräver. 

Lagen ska tillämpas på finska fartyg. Lagen 
är förpliktande för redaren och dessutom 
åläggs arbetarskyddsmyndigheterna vissa 
skyldigheter i lagen. Därutöver innehåller la-

gen bestämmelser om de förfaranden genom 
vilka man säkerställer att fartygspersonalens 
arbets- och boendemiljö motsvarar kraven på 
hälsa och säkerhet. Genom lagen strävar man 
även efter att säkerställa att fartygspersona-
lens boendemiljö och levnadsförhållanden är 
ändamålsenliga. Enligt lagen ska sjöarbets-
konventionens bestämmelser tillämpas på ut-
ländska fartyg som färdas på finskt vatten-
område. 

Propositionen innehåller också förslag till 
ändring av lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen, arbetarskyddslagen och 
strafflagen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1  Nuläge och föres lagna ändringar 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Arbetsmiljö 

Arbetarskyddslagen (738/2002) är den all-
männa lag som reglerar arbetssäkerheten och 
arbetshälsan. Arbetarskyddslagen är förplik-
tande för arbetsgivaren. Till den del redaren 
fungerar som arbetsgivare, är också redaren 
bunden av arbetarskyddslagen och av de för-
fattningar på lägre nivå som utfärdats med 
stöd av den. Med stöd av arbetarskyddslagen 
har det utfärdats ett stort antal bestämmelser 
och beslut som innehåller noggrannare före-
skrifter om frågor som berör arbetarskyddet. 

Enligt 2 § i arbetarskyddslagen tillämpas 
lagen på arbete som utförs på grundval av ar-
betsavtal. I lagens 1 § fanns förut en be-
gränsningsbestämmelse som berörde skepps-
arbete, men denna begränsning av lagens till-
lämpning har slopats. Detta innebär att alla 
arbetarskyddslagens bestämmelser också 
gäller skeppsarbete. 

För skeppsarbetets del reglerades arbetar-
skyddet förut i lagen om skydd i skeppsarbe-
te (345/67). Med stöd av 11 § i lagen om 
skydd i skeppsarbete har statsrådet utfärdat 
ett beslut om arbetsmiljön på fartyg (417/81, 
nedan arbetsmiljöbeslutet). Lagen om skydd i 
skeppsarbete upphävdes år 1987, efter att den 
varit gällande i tjugo år, genom lagen om 
upphävande av lagen om skydd i skeppsarbe-
te (28/1987). Enligt 2 § i den sist nämnda la-
gen är bestämmelser som utfärdats med stöd 
av lagen om skydd i skeppsarbete i kraft tills 
annat föreskrivs om dem. I 1 § i den upphäv-
da lagen om skydd i skeppsarbete finns en 
bestämmelse om lagens tillämpningsområde, 
enligt vilken lagen i huvudsak skulle tilläm-
pas på arbete som utfördes med stöd av ett 
arbetsavtalsförhållande. Arbetsmiljöbeslutets 
tillämpningsområde definieras fortfarande på 
basis av denna tillämpningsbestämmelse i 
den upphävda lagen om skydd i skeppsarbe-
te. 

I 1 kap. i det gällande arbetsmiljöbeslutet 
finns föreskrifter om beslutets tillämpnings-
område, om de ritningar över fartyg under 
byggnad som ska tillställas arbetarskyddssty-
relsen, om godkännande av ritningarna och 
om de utlåtanden som arbetarskyddsstyrelsen 
ska ge. I 2 kap. finns allmänna föreskrifter 
om arbetsmiljön, t.ex. om de fysiska förhål-
landena och arbetsutrymmena, om maskiner 
och anordningar samt om belysning. I 3 kap. 
finns bestämmelser om särskilda utrymmen 
(t.ex. kommandobryggan och ekonomiut-
rymmen) och anläggningar (t.ex. förtöjnings-
anordningar). I 4 kap. finns bestämmelser om 
förbindelseleder och arbetsplattformar och i 
5 kap. finns särskilda bestämmelser. 

I enlighet med lagen om tillsynen över ar-
betarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen (44/2006) utövar arbetar-
skyddsmyndigheterna tillsyn över efterlev-
naden av arbetarskyddslagen och andra för-
fattningar som berör arbetarskyddet. 
 
Bostadsutrymmen och rekreationsmöjligheter 

Förordningen om besättningens bostadsut-
rymmen ombord på fartyg (518/1976, nedan 
boendeförordningen), som utfärdats med stöd 
av sjölagen (237/1967), innehåller föreskrif-
ter om fartygspersonalens bostadsutrymmen 
och rekreationsmöjligheter. Boendeförord-
ningen har utfärdats på föredragning av soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 

I boendeförordningens 1 kap. finns allmän-
na bestämmelser om förordningens tillämp-
ningsområde, de definitioner som används i 
förordningen, skyldigheten att förete ritning-
ar, godkännandet av ritningar samt inspek-
tion av bostadsutrymmen. I 2 kap. finns all-
männa bestämmelser om bostadsutrymmen, 
som t.ex. gäller sovhytternas och mässrum-
mens placering, bostadsutrymmenas kon-
struktion och ventilation samt uppvärmning 
och belysning. I 3 kap. finns bestämmelser 
om fartygets olika utrymmen, t.ex. sovhytter, 
sanitetsutrymmen, mässrum och fritidsut-
rymmen. I kapitlet med särskilda bestämmel-
ser finns bl.a. föreskrifter om inspektions-
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skyldigheten och möjligheten att bevilja un-
dantag. 
 
Mathållning 

Angående fartygets mathållning gäller för-
ordningen om kosthållningen för besättning 
ombord på fartyg (601/1985, nedan kosthåll-
ningsförordningen). Kosthållningsförord-
ningen har utfärdats med stöd av 8 § 2 mom. 
i sjölagen (167/39), sådant det lyder i lagen 
237/67, och med stöd av 90 § i sjömanslagen 
(423/78). 

Kosthållningsförordningen gäller fartyg där 
det utförs sådant arbete som sjömanslagen 
tillämpas på. Kosthållningsförordningens till-
lämpningsområde fastställs således i enlighet 
med sjömanslagen. Sjömanslagen tillämpas 
enligt dess 1 § på arbete som arbetstagare på 
grundval av avtal utför för arbetsgivare under 
dennes ledning och uppsikt mot lön eller an-
nat vederlag ombord på ett finskt fartyg eller, 
på förordnande av arbetsgivaren, tillfälligt 
annorstädes. 

I kosthållningsförordningen finns bestäm-
melser bl.a. om de råvaror som används vid 
tillredningen av maten, måltidsdrycker, för-
varing av livsmedel, hushållsvatten och dess 
förvaring samt om möjligheterna att bevilja 
undantag från förordningens bestämmelser. 
 
1.2 Den internationella utvecklingen 

Internationella arbetsorganisationen 

För sjöfartsbranschen är det utmärkande att 
verksamheten är världsomfattande. Därför 
grundar sig de krav som ställs på fartyg inom 
den internationella sjöfarten i stor utsträck-
ning på internationella konventioner. År 
2006 antog Internationella arbetsorganisatio-
nens (International Labour Organization, 
nedan ILO) generalförsamling en konsolide-
rad konvention om arbete till sjöss (nedan 
sjöarbetskonventionen). Genom denna kon-
vention fastställdes enhetliga och konsekven-
ta minimistandarder för arbete inom sjöfarten 
samt reviderades 37 tidigare ILO-
konventioner gällande sjöfart. 

Sjöarbetskonventionen tillämpas på alla 
fartyg som används i kommersiell verksam-
het, dock inte på fiskefartyg eller traditions-
fartyg. I konventionen definieras de minimi-

kriterier som gäller sjömäns anställningsvill-
kor, bostäder och rekreationsmöjligheter, mat 
och förplägnad, hälsoskydd och social trygg-
het samt tillsynen över och verkställigheten 
av konventionen. Syftet med regel 3.1 i kapi-
tel 3 i konventionen, som gäller sjömäns bo-
stad och rekreationsmöjligheter, är att säker-
ställa att sjömän ombord på fartyget har god-
tagbara bostäder och rekreationsmöjligheter, 
som är ägnade att främja sjömännens hälsa 
och välbefinnande. Syftet med de regler i 
3 kap. som berör mat och förplägnad är att 
säkerställa att sjömännen har tillgång till mat 
och dricksvatten av god kvalitet samt att ma-
ten är närande och serveras under kontrolle-
rade hygieniska förhållanden. 

Regeringen överlämnade den 12 juni 2008 
en proposition om sjöarbetskonventionen 
(RP 91/2008 rd) till riksdagen. I det svar 
riksdagen gav den 7 november 2008 konsta-
terade riksdagen emellertid att det inte ännu i 
detta skede fanns skäl att ratificera sjöarbets-
konventionen, eftersom dess godkännande 
kräver lagändringar. Riksdagens ståndpunkt 
var förenlig med regeringens proposition. 
Finland har ratificerat flera äldre konventio-
ner som omfattas av den nya konventionen, 
dock inte alla. 

Genom det lagförslag som ingår i denna 
proposition och de förordningar som ska ut-
färdas med stöd av den föreslagna lagen har 
man för avsikt att eliminera de hinder för ra-
tificeringen av sjöarbetskonventionen som 
hänför sig till arbets- och boendemiljön samt 
till kosten och kosthållningen ombord på far-
tyg. 
 
Europeiska unionen 

European Community Shipowners Associ-
ation (ECSA) och European Transport Wor-
kers’ Federation (ETF) har år 2008 ingått ett 
avtal om ILO:s sjöarbetskonvention från år 
2006. Avtalsparterna föreslog i maj 2008, i 
enlighet med artikel 139.2 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, att 
Europeiska unionens kommission skulle läg-
ga fram ett förslag till rådets direktiv genom 
vilket avtalet skulle genomföras. Kommis-
sionen gav i juli 2008 ett förslag till rådets 
direktiv om genomförande av det avtal som 
ingåtts av European Community Shipowners’ 
Associations (ECSA) och European Trans-
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port Workers’ Federation (ETF) om 2006 års 
konvention om arbete till sjöss och om änd-
ring av direktiv 1999/63/EG/ (KOM(2008) 
422 slutlig). Direktivet (2009/13/EG) god-
kändes i februari 2009 och dess ikraftträdan-
de har anknutits till den tidpunkt då ILO:s 
sjöarbetskonvention träder i kraft. Sjöarbets-
konventionen har inkluderats som en bilaga i 
Europeiska unionens rådets direktiv. Därmed 
har föreskrifterna om de frågor som regleras i 
sjöarbetskonventionen också införlivats i eu-
ropeiska unionens lagstiftning. 

Sjöarbetskonventionen hör delvis till Euro-
peiska gemenskapernas exklusiva behörighet. 
Därför behövs gemenskapens bemyndigande 
för att den ska kunna ratificeras. Med anled-
ning av detta meddelade rådet i juli 2008 ett 
beslut genom vilket medlemsstaterna be-
myndigades ratificera ILO:s sjöarbetskon-
vention. 
 
1.3 Bedömning av nuläget 

De gällande förordningarna (boendeförord-
ningen och kosthållningsförordningen) har 
utfärdats med stöd av 1967 års sjölag och 
1978 års sjömanslag. De grundlagsbestäm-
melser som gäller bemyndiganden att utfärda 
föreskrifter på lägre nivå har emellertid för-
ändrats sedan åren 1976 och 1978. Också den 
reglering som gäller arbetarskyddet och ar-
betshälsan har förändrats. De som arbetar 
ombord på fartyg omfattas nuförtiden i stor 
utsträckning av samma arbetarskyddsbe-
stämmelser som personer som arbetar på 
land. Å andra sidan finns det särskilda be-
stämmelser om sjömäns arbets- och boende-
miljö i arbetsmiljöbeslutet som grundar sig 
på lagen om skydd i skeppsarbete och i bo-
endeförordningen som har utfärdats med stöd 
av sjölagen. Med stöd av sjölagen har även 
kosthållningsförordningen utfärdats. Till den 
del det behövs särskilda bestämmelser om 
fartygspersonalens arbets- och boendemiljö 
och kosthållning är det ändamålsenligt att be-
stämmelserna sammanställs i en ny special-
lag. Samtidigt är det då också möjligt att re-
videra de bemyndiganden med stöd av vilka 
föreskrifter kan utfärdas på lägre nivå. 

Föreskrifter om arbetsmiljön och bostads-
utrymmena samt kosten och kosthållningen 
ombord på fartyg finns i sjölagen, sjömans-
lagen och arbetarskyddslagen samt i de för-

ordningar som utfärdats angående dessa frå-
gor. Arbetsmiljöbeslutet innehåller utöver 
arbetsmiljöföreskrifter också föreskrifter om 
planeringen av fartygets utrymmen samt om 
förhandsinspektion av fartyget. De gällande 
författningarna grundar sig i stor utsträckning 
på ILO:s konventioner. De flesta av dessa 
konventioner är, i likhet med våra nationella 
författningar som grundar sig på dessa kon-
ventioner, tiotals år gamla och i behov av 
uppdatering. Det finns t.ex. brister i de be-
stämmelser som innehåller bemyndiganden 
att utfärda förordningar. 

I det lagförslag som ingår i denna proposi-
tion har de grundläggande bestämmelserna 
om arbetsmiljön och bostadsutrymmena samt 
kosten och kosthållningen ombord på fartyg 
uppdaterats och samlats i en och samma lag. 
I lagen har man även tagit in sådana bemyn-
diganden att utfärda närmare föreskrifter som 
uppfyller grundlagens krav. 

Föreskrifter om arbetsmiljön ombord på 
fartyg finns i arbetsmiljöbeslutet, som har ut-
färdats med stöd av den upphävda lagen om 
skydd i skeppsarbete. Arbetsmiljöbeslutet in-
nehåller emellertid föreskrifter som inte mot-
svarar den gällande grundlagens krav i fråga 
om föreskrifternas författningsnivå. Nu före-
slås det att de grundläggande bestämmelser-
na om arbetsmiljön ombord på fartyg ska tas 
in i den nya lagen. Den nya lagen ska även 
innehålla ett bemyndigande med stöd av vil-
ket man senare vid behov ska kunna utfärda 
närmare bestämmelser om arbetsmiljön. 

I 3 kap. i sjöarbetskonventionen, som gäller 
sjömäns bostadsutrymmen, finns vissa före-
skrifter som står i strid med den gällande bo-
endeförordningen. Till dessa föreskrifter hör 
bl.a. kraven på fri höjd och antalet kvadrat-
meter i bostadsutrymmena. Sjöarbetskonven-
tionens bestämmelser om mat och förplägnad 
avviker likaså på vissa punkter från dagens 
bestämmelser. 

I sjöarbetskonventionen finns också före-
skrifter om skyddskommittéer och skydds-
ombud. Fartyg som har en besättning på 
minst fem personer ska ha en skyddskommit-
té och ett skyddsombud. Detta krav avviker 
från motsvarande bestämmelse i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006, 
nedan tillsynslagen). På grund av detta krävs 
en ändring i tillsynslagen. 
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2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Den centrala målsättningen med proposi-
tionen är att lagstiftningen om fartygsperso-
nalens arbets- och bostadsutrymmen samt 
mathållning ska revideras så att den blir för-
enlig med grundlagens krav. Detta kräver att 
de bestämmelser som statsrådet utfärdat på 
besluts- och förordningsnivå i behövlig ut-
sträckning överförs till lagnivå, så att grun-
derna för individens rättigheter och skyldig-
heter samt myndigheternas befogenheter re-
gleras i lag. Dessutom ska de bemyndigan-
den som ingår i lagen vara tillräckligt exakta 
och noggrant avgränsade. Föreskrifter om de 
tekniska frågor som hänför sig till de lag-
stadgade kraven ska utfärdas genom förord-
ningar av statsrådet. Statsrådsförordningarna 
kommer till sitt innehåll huvudsakligen att 
motsvara de gällande beslut och förordningar 
som statsrådet utfärdat om dessa frågor. 

De krav sjöarbetskonventionen och sjöar-
betsdirektivet ställer på arbetarskyddet inne-
bär förutom att arbetssäkerheten och arbets-
hälsan ska tryggas även att redaren är skyldig 
att dra försorg om säkerheten vid planeringen 
och byggandet av arbets- och bostadsutrym-
men för fartygspersonalen. Redarens och far-
tygspersonalens rättigheter och skyldigheter 
sammanfaller inte i alla avseenden med de 
rättigheter och skyldigheter som föreskrivs 
för arbetsgivaren och arbetstagarna i arbetar-
skyddslagen. Till fartygspersonalen hör ock-
så andra grupper av arbetstagare än sådana 
som omfattas av arbetarskyddslagen och lag-
förslaget har således ett mer omfattande till-
lämpningsområde än arbetarskyddslagen. Till 
den del det behövs särskilda bestämmelser 
om skeppsarbete är det ändamålsenligt och 
tydligt att det stiftas en särskild lag om dessa 
frågor. 

Syftet med denna proposition är att revide-
ra de nationella författningarna till den del de 
gäller kraven på trygg och sund arbets- och 
boendemiljö samt mat och mathållning för 
fartygspersonalen, så att författningarna blir 
förenliga med bestämmelserna i ILO:s sjöar-
betskonvention och konventionen kan ratifi-
ceras. Därmed kommer vår nationella lag-
stiftning också att uppfylla de krav som ställs 
i EU-lagstiftningen. 

Genom denna proposition har man som 
målsättning att i enlighet med ILO:s sjöar-
betskonvention garantera att fartygspersona-
len har ändamålsenliga arbets- och bostadsut-
rymmen samt serveras mat som är närande 
och hälsosam och som uppfyller de före-
skrivna säkerhetskraven. 

Genom de bestämmelser som berör ar-
betsmiljön strävar man efter att garantera att 
arbetsförhållandena ombord på fartygen är 
trygga. Genom de krav som ställs på bostads- 
och rekreationsutrymmena säkerställer man 
att fartygspersonalens hälsa och säkerhet inte 
äventyras under arbetsperioderna ombord på 
fartyget. Fartygspersonalen vistas i allmänhet 
ombord på fartyget flera veckor i sträck, vil-
ket innebär att det med tanke på personalens 
hälsa och krafter är viktigt att bostads- och 
rekreationsutrymmena är ändamålsenliga och 
välfungerande. Näringsrik och hälsosam mat 
spelar likaså en viktig roll för fartygspersona-
lens hälsa, eftersom personalen vistas om-
bord på fartyget långa perioder i taget. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har vissa ekonomiska konse-
kvenser. Genom propositionen utökas tillsy-
nen över samt inspektionerna av fartygen. 
Det sjöarbetscertifikat som ska beviljas far-
tyget garanterar att fartyget kontinuerligt får 
användas i trafik mellan olika länder. För 
sjöarbetscertifikatets giltighet krävs regel-
bundna inspektioner av fartyget. Inspektioner 
ska i praktiken utföras åtminstone vart tredje 
år. Antalet inspektioner kommer att öka både 
inom arbetarskyddsförvaltningen och inom 
sjöfartsförvaltningen. T.ex. fartyg som för 
finsk flagg men som inte alls trafikerar Fin-
lands territorialvatten har för närvarande inte 
kunnat inspekteras så här ofta. 

Antalet inspektioner beräknas alltså öka. 
År 2010 utfördes enligt arbetarskyddsför-
valtningens tillsynsinformationssystem 72 
sådana inspektioner av finska fartyg som 
skulle ha omfattats av tillämpningsområdet 
för sjöarbetskonventionens bestämmelser om 
sjöarbetscertifikat. Sammanlagt utfördes 122 
arbetarskyddsinspektioner av fartyg under år 
2010. Inspektionerna riktar sig inte jämnt 
mot hela fartygsbeståndet, utan vissa fartyg 
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inspekteras av olika orsaker oftare än andra. 
Till dessa orsaker hör t.ex. att fartyget kon-
staterats ha sådana brister som kräver efter-
handstillsyn, att arbets- och vilotidsbestäm-
melsernas efterlevnad kräver tillsyn eller att 
det är fråga om problematiska fartygstyper 
eller trafikområden. I regel utförs inspektio-
nerna då fartygen befinner sig i Finland. 
Finska fartyg som endast trafikerar utom-
lands inspekteras endast sporadiskt. För när-
varande finns det sju arbetarskyddsinspektö-
rer som har specialiserat sig på arbetar-
skyddsinspektioner inom sjöfarten. 

 Inom arbetarskyddsförvaltningen har man 
beräknat att kostnaderna för en normal arbe-
tarskyddsinspektion av en arbetsplats uppgår 
till ca tusen euro. Om behovet av fartygsin-
spektioner ökar, kommer kostnaderna att öka 
med ca 40 000 euro, frånsett kostnaderna för 
personalens arbetsinsats. Kostnaderna för in-
spektioner som utförs utomlands uppgår till 
ca 4 000 – 5 000 euro, beroende på var farty-
gen trafikerar. Antalet arbetarskyddsinspek-
tioner som utförs i utlandet kommer att öka 
och i framtiden kommer det uppskattningsvis 
att utföras 4 – 6 inspektioner per år utom-
lands. Redaren är skyldig att ersätta de rese-
kostnader som utlandsinspektionerna medför. 
Sådana myndighetsinspektioner som utförs 
på arbetsplatser i Finland är däremot avgifts-
fria för arbetsgivaren. Det ökande antalet in-
spektioner som utförs utomlands kommer 
emellertid att öka kostnaderna både för re-
darna och för arbetarskyddsförvaltningen. I 
sin helhet kommer kostnaderna för arbetar-
skyddsförvaltningens del att stiga med åt-
minstone 70 000 euro, då ökningen av perso-
nalens arbetsinsats inte beaktas. 

Enligt Sjöfartsverkets statistik fanns det 
170 handelsfartyg i utlandstrafik år 2010. 
Nästan alla dessa fartyg omfattas av tillämp-
ningsområdet för det sjöarbetscertifikat som 
avses i sjöarbetskonventionen, dvs. har en 
bruttodräktighet som överskrider 500. Ar-
betsmarknadsorganisationerna inom bran-
schen uppskattar att Finlands handelsflotta 
kommer att växa under de närmaste åren. I 
detta fall kommer behovet av inspektioner att 
öka ytterligare. Med de nuvarande inspek-
törsresurserna blir man tvungen att omorga-
nisera inspektionsverksamheten då allt fler 
inspektioner måste utföras inom sjöfartssek-
torn. De inspektörer som utför arbetarskydds-

inspektioner inom sjöfartssektorn har utbild-
ning och arbetserfarenhet inom sjöfartsbran-
schen. I enlighet med vad som nämnts ovan 
finns det för närvarande fyra sådana inspek-
törer inom arbetarskyddsförvaltningen, men 
rekryteringen av nya arbetstagare pågår. 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Propositionen har konsekvenser för den 
tillsyn som myndigheterna utövar. Föreskrif-
terna om regelbundna inspektioner av fartyg 
innebär att tillsynen över finska fartyg inten-
sifieras. Propositionen innebär att tillsynen 
måste planeras noggrannare och att man 
inom tillsynsverksamheten i större utsträck-
ning än förut kommer att koncentrera sig på 
att utöva tillsyn över arbetsplatserna inom 
sjöfarten. 

Propositionen har också konsekvenser för 
samarbetet mellan arbetarskyddsmyndighe-
ten och Trafiksäkerhetsverket, för sjöarbets-
certifikatet och för den tillsyn som hänför sig 
till de mer ingående arbetarskyddsinspektio-
nerna av utländska fartyg. För att samarbetet 
myndigheterna emellan ska löpa smidigt 
krävs det även att man utarbetar gemensam-
ma spelregler för hur inspektionerna ska 
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. 
 
3.3 Konsekvenser för olika befolknings-

gruppers ställning 

Propositionen har utarbetats så att den ska 
vara neutral, dvs. så att olika grupper av an-
ställda som arbetar ombord på fartyg inte 
försätts i en ojämlik ställning. Propositionen 
har även utarbetats så att den är neutral med 
avseende på könen. Dessutom har man sä-
kerställt att ingen försätts i en ojämlik ställ-
ning t.ex. på grund av sin etniska eller reli-
giösa bakgrund, bl.a. genom kravet på att 
personer med skiftande etnisk eller religiös 
bakgrund ska serveras lämplig mat. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 2 december 2008 en arbetsgrupp för att 



 RP 140/2011 rd  
  

 

9

bereda författningar i anslutning till ratifice-
ringen av ILO:s sjöarbetskonvention från år 
2006 och ett eventuellt ikraftsättande av di-
rektivförslaget (KOM(2008) 422 slutlig). I 
arbetsgruppen fanns representanter för soci-
al- och hälsovårdsministeriet, kommunika-
tionsministeriet, arbets- och näringsministe-
riet samt arbetsmarknadsorganisationerna 
inom sjöfartsbranschen. 

Arbetsgruppen kartlade de punkter i sjöar-
betskonventionen och direktivet som står i 
strid med den gällande nationella lagstift-
ningen inom social- och hälsovårdsväsendets 
ansvarsområde, med undantag för sådana 
punkter som hänför sig till fastställande av 
sjömäns hälsotillstånd och läkarundersök-
ningar samt social trygghet för sjömän. Ar-
betsgruppen fick också till uppgift att utarbe-
ta förslag till sådana behövliga författningar 
inom social- och hälsovårdsministeriets an-
svarsområde genom vilka hindren för ratifi-
cering av konventionen och ikraftsättande av 
det eventuella direktivet elimineras. Till upp-
draget hörde dock inte att utarbeta författ-
ningsförslag gällande läkarundersökningar av 
sjömän eller godkännande av läkare som 
sjömansläkare. Arbetsgruppen skulle sam-
ordna sitt arbete med arbets- och näringsmi-
nisteriets och kommunikationsministeriets 
aktuella lagberedningsprojekt, vars syfte li-
kaså är att eliminera hindren för ratificering-
en av konventionen och ikraftsättandet av det 
eventuella direktivet. 

På basis av det arbete arbetsgruppen utfört 
fortgick beredningen av propositionen som 
tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsmi-
nisteriet. Under beredningens gång samman-
kom arbetsgruppen inofficiellt ännu två 

gånger. Vid dessa sammankomster framförde 
Finlands Sjömansunion FSU, understödd av 
Finlands maskinbefälsförbund, som sin 
ståndpunkt att godkännanden för fartygets 
ritningar även i fortsättningen bör inhämtas 
hos den behöriga myndigheten. I propositio-
nen har det föreslagits att detta förfarande 
ska avskaffas. 
 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Propositionen har sänts på remiss till justi-
tieministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
kommunikationsministeriet, regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för arbetar-
skydd, Näringslivets centralförbund EK, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC, 
Statens arbetsmarknadsverk, Kommunala ar-
betsmarknadsverket, Rederierna i Finland rf, 
Finlands Sjömansunion FSU rf, Finlands 
Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbe-
fälsförbund och delegationen för sjömans-
ärenden. 

Sammanlagt insändes tretton remissyttran-
den som berörde lagförslagets innehåll. I re-
missyttrandena ifrågasattes i regel inte beho-
vet av propositionen eller dess ändamålsen-
lighet. Remissinstansernas kommentarer 
gällde närmast enskilda bestämmelser i lag-
förslaget. De kompletterings- och ändrings-
förslag som framförts i remissyttrandena har 
i huvudsak beaktats i propositionen. Ett sär-
skilt sammandrag har utarbetats över remiss-
yttrandena. 

Finlands ILO-delegation och delegationen 
för sjömansärenden har behandlat lagförsla-
get. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lag om fartygspersonalens arbets- 
och boendemiljö samt mathållning-
en ombord på fartyg 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. I ILO:s sjöarbetskonven-
tion uttrycks en princip om att alla sjömän 
har rätt till en trygg arbetsmiljö. Dessutom 
kräver konventionen att sjömännen ska ha 
tillbörliga boendeutrymmen och rekrea-
tionsmöjligheter ombord på fartyget, samt 
rätt till mat av god kvalitet. I enlighet med 
dessa principer föreslås det att lagen ska in-
ledas med en bestämmelse om lagens syfte, 
som ska styra lagens tillämpning. Syftet med 
denna lag föreslås vara att säkerställa att far-
tygspersonalens arbets- och boendemiljö är 
sund och trygg samt att fartygspersonalen er-
bjuds tillbörlig mat och ges möjligheter till 
fritidssysselsättning och rekreation ombord 
på fartyget. 

Det föreslås att kontinuerliga inspektioner 
ska utföras i syfte att säkerställa att fartygets 
boende- och arbetsutrymmen är sunda och 
trygga. Med hjälp av olika inspektioner ska 
det även säkerställas att lämplig mat serveras 
ombord på fartyget. 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Denna 
lag ska tillämpas på finska fartyg. På ut-
ländska fartyg ska sjöarbetskonventionen till-
lämpas då fartygen befinner sig på Finlands 
territorialvatten. Fartygets nationalitet be-
stäms i enlighet med sjölagens bestämmelser. 
Enligt sjölagen är ett fartyg finskt om det till 
mer än sex tiondedelar ägs av finska med-
borgare eller finska juridiska personer. Även 
en medborgare i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet eller en 
juridisk person med hemort inom en sådan 
stat kan, då denne äger mer än sex tiondede-
lar av fartyget, begära att fartyget ska god-
kännas som ett finskt fartyg. 

Utgångspunkten är att lagen ska tillämpas 
på alla slags fartyg där fartygspersonal arbe-
tar. Lagens tillämpningsområde omfattar 
emellertid inte statsägda fartyg som används 

för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter, 
bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller tradi-
tionsfartyg. Lagen tillämpas inte heller på 
fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter. 
Med bärplansbåtar avses vattenfarkoster som 
färdas med hjälp av bärplan som monterats 
under fartygskroppen. Med luftkuddefarkos-
ter avses farkoster som kan färdas på land, i 
vatten eller på is och som svävar på den luft-
kudde som bildas under farkostens botten. 
Till traditionsfartygen hör t.ex. fartyg som är 
byggda med hjälp av traditionella byggmeto-
der. 

3 §. Förhållande till annan lagstiftning. 
Lagen föreslås innehålla en hänvisning till 
arbetarskyddslagen. Arbetarskyddslagen 
gäller enligt dess 2 § också sådant arbete som 
avses i sjömanslagen och som utförs ombord 
på finska fartyg. Då arbetarskyddslagen till-
lämpas på skeppsarbete kan arbetets särdrag 
beaktas. Med övriga författningar avses i det-
ta sammanhang t.ex. livsmedelslagen 
(23/2006), som innehåller föreskrifter om de 
allmänna hygien- och kvalitetskrav som 
ställs på livsmedel, samt jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om livsmedels-
hygienen i vissa livsmedelslokaler (28/2009), 
vilka kan bli tillämpliga i samband med mat-
hållningen. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla en 
hänvisning till det som särskilt föreskrivs om 
fartygets sjösäkerhet och om den tillsyn som 
utövas av Trafiksäkerhetsverket. Med denna 
hänvisning avses lagen om fartygs tekniska 
säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009, nedan fartygssäkerhetslagen). I 
fartygssäkerhetslagen finns föreskrifter om 
tekniska säkerhetskrav för fartyg, fartygets 
lastlinjer, inspektion av fartyg, skeppsmät-
ning och säker drift av fartyg. 

4 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras de begrepp som används i lagen. 

När det gäller definitionen av fartygets 
bruttodräktighet används formeln i bilaga I 
till 1969 års internationella skeppsmätnings-
konvention (FördrS 31/1982). 

Med fartygspersonal avses personal som 
med stöd av ett anställningsförhållande eller 
annars arbetar eller utför sysslor ombord på 
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ett fartyg. Till dem som inte arbetar med stöd 
av ett anställningsförhållande hör t.ex. själv-
ständiga företagare och praktikanter som re-
gelbundet utför sysslor ombord på fartyget. 
Med fartygspersonal avses detsamma som i 
definitionen av sjömän i ILO:s sjöarbetskon-
vention och i rådets direktiv 2009/13/EG. 
Definitionerna motsvarar således varandra 
till sitt innehåll. Eftersom definitionen av 
sjömän emellertid inte är entydig, har man 
strävat efter att precisera den i ILO:s resolu-
tion från år 2006 (Resolution concerning in-
formation on occupational groups). Enligt 
denna definition kan personer som tillfälligt 
arbetar ombord på ett fartyg falla utanför 
sjömansbegreppet. Till dessa personer hör 
t.ex. personer som utför tillfälligt inspek-
tions- eller servicearbete eller annat därmed 
jämförbart arbete ombord på ett fartyg. 
Lotsar betraktas inte heller som sjömän. 
Även om det är fråga om kortvarigt arbete 
kan de som arbetar på fartyget betraktas som 
sjömän i sådana fall där arbetet ombord på 
fartyget utförs regelbundet. Det spelar inte 
heller någon roll om arbetet är av betydelse 
med avseende på sjöfarten eller inte. Perso-
ner som regelbundet tillbringar längre perio-
der ombord på ett fartyg kan i enlighet med 
ILO:s sjöarbetskonvention betraktas som 
sjömän trots att deras uppgifter inte ansluter 
sig till sjöfarten. T.ex. personer som är speci-
aliserade på reparation och underhåll av far-
tyget och som arbetar ombord på ett visst far-
tyg då det är i trafik kan betraktas som sjö-
män. I resolutionen uppräknas sådana fakto-
rer som ska beaktas då man avgör huruvida 
en person betraktas som sjöman eller inte. 
Till de faktorer som ska beaktas hör den tid 
personen i fråga tillbringar ombord på farty-
get, det huvudsakliga arbetsstället (ombord 
på fartyget/i land), syftet med det arbete som 
utförs ombord på fartyget samt skyddsbeho-
vet. 

Med redare avses den som äger eller hyr 
hela fartyget eller någon annan fysisk eller 
juridisk person, såsom ett servicerederi, som 
har övertagit ansvaret för fartygets drift och 
åtagit sig att svara för alla förpliktelser som 
hänför sig till fartyget. I de internationella 
sjöfartskonventionerna är begreppet redare 
en allmänt använd term. Begreppet redare 
grundar sig på regel I/1 1.23 i STCW-
konventionen och på artikel 1.26 i direktivet 

om minimikrav på utbildning för sjöfolk 
2008/106/EG. 

Verksamheten ombord på fartyget kan ord-
nas på flera olika sätt. I praktiken fungerar 
redaren ofta också som arbetsgivare. Redaren 
är då bunden av alla de bestämmelser som 
enligt arbetslagstiftningen gäller arbetsgiva-
ren. Vidare är redaren avtalspart i förhållande 
till den fartygspersonal som inte är anställd 
på fartyget och berörs även i denna egenskap 
av de frågor som regleras i lagförslaget. Far-
tyget har sådan personal som inte är anställd 
på fartyget t.ex. då restaurangverksamheten 
sköts av en restaurangföretagare som har 
egna anställda. Självständiga näringsidkare, 
t.ex. frisörer, kan likaså bedriva verksamhet 
ombord på fartyget.  

Redaren företräds ombord på fartyget av 
fartygets befälhavare, om inte redaren själv 
fungerar som befälhavare för fartyget. Ett 
fartyg kan också utgöra en sådan gemensam 
arbetsplats som avses i 49 § i arbetarskydds-
lagen, där redaren utövar den huvudsakliga 
bestämmanderätten på det sätt som föreskrivs 
i arbetarskyddslagen. 

Med arbetsmiljö avses alla fartygets inre 
och yttre utrymmen där arbete utförs, perso-
nalutrymmen, de fysiska förhållandena och 
utrustningen i dessa utrymmen samt utrym-
menas förbindelseleder. 

Med bostadsutrymmen avses sådana ut-
rymmen som fartygspersonalen använder un-
der sin fritid ombord på fartyget. Till dessa 
utrymmen hör t.ex. sov- och daghytter, mäss-
rum, sanitetsutrymmen, rekreations- och fri-
tidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i an-
slutning till dessa utrymmen. Det bör noteras 
att vissa utrymmen kan vara både arbetsut-
rymmen och bostadsutrymmen. 

Med fartygets befäl avses personer i chefs-
ställning. Till dessa personer hör t.ex. farty-
gets befälhavare, överstyrman, maskinchef 
och maskinmästare. 
 
2 kap. Fartygets planering samt inspektioner 

och utlåtanden 

5 §. Arbets- och bostadsutrymmenas plane-
ring. Det centrala syftet med den föreslagna 
lagen är att säkerställa att fartygets arbets- 
och bostadsutrymmen uppfyller de graven, 
som gäller hälsa och säkerhet. Eftersom det 
är dyrt och ibland t.o.m. omöjligt att i efter-
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hand åtgärda missförhållanden, är det ända-
målsenligt att frågor som berör fartygsperso-
nalens hälsa och säkerhet uppmärksammas 
tillräckligt väl redan i samband med fartygets 
planering. 

Redaren bär det huvudsakliga ansvaret för 
att fartygets arbets- och bostadsutrymmen 
samt de maskiner, arbetsredskap och andra 
anordningar som används i dessa utrymmen 
planeras och konstrueras så att de inte med-
för fara eller olägenhet för fartygspersona-
lens hälsa eller säkerhet. Redaren ska ge pla-
neraren tillräcklig information med avseende 
på planeringsobjektets sundhet och trygghet. 
En yrkeskunnig planerare förväntas natur-
ligtvis också känna till de gällande kraven 
och anvisningarna. Fartygsplaneringen utförs 
emellertid inte alltid i Finland utan den kan 
också ske utomlands. 

Utöver den föreslagna bestämmelsen ska 
också andra föreskrifter om planeringen samt 
god planeringspraxis iakttas. Vid planeringen 
och tillverkningen av maskiner ska också det 
som särskilt föreskrivs om dessa frågor iakt-
tas. 

Den föreslagna paragrafen gäller förutom 
planeringen av helt nya fartyg också den si-
tuation där väsentliga ändringar av ett fartyg 
planeras. 

6 §. Ibruktagningsinspektion. Denna para-
graf föreslås innehålla föreskrifter om den ib-
ruktagningsinspektion som ska utföras på 
fartyget. Paragrafen motsvarar de gällande 
föreskrifterna i 5 § i arbetsmiljöbeslutet och 
5 § i boendeförordningen. Redaren föreslås 
vara skyldig att framställa en begäran om att 
arbetarskyddsmyndigheten ska inspektera 
fartyget. En sådan s.k. ibruktagningsinspek-
tion ska utföras både på nya fartyg som till-
verkas för att föra finsk flagg och på sådana 
fartyg som köps begagnade och som övergår 
till finsk flagg. Inspektionen ska i mån av 
möjlighet genomföras innan fartyget tas i 
bruk, dock senast sex månader efter ibrukta-
gandet. 

Vid ibruktagningsinspektionen säkerställer 
man att fartygets arbets- och bostadsutrym-
men är förenliga med de författningar och 
krav som gäller utrymmenas sundhet och 
trygghet. Samtidigt säkerställer man också att 
fartyget uppfyller de krav som ställs för att 
sjöarbetscertifikat ska beviljas, till den del 

det är fråga om att arbets- och boendeut-
rymmena motsvarar de föreskrivna kraven. 

7 §. Periodisk inspektion. Denna paragraf 
föreslås innehålla föreskrifter om de perio-
diska inspektioner som ska utföras på farty-
gen. Ett fartyg vars bruttodräktighet 
överskrider 200 ska inspekteras åtminstone 
vart tredje år efter att det tagits i bruk. För 
övriga fartygs del ska inspektioner i enlighet 
med tillsynslagen utföras så ofta och så ef-
fektivt som det med tanke på fartygspersona-
lens hälsa och säkerhet är nödvändigt. 

Arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift 
att granska att fartygets arbets- och bostads-
utrymmen inte medför olägenhet eller fara 
för fartygspersonalens säkerhet eller hälsa. 
Vid inspektionen ska myndigheten också 
kontrollera att fartyget iakttar sjöarbetscerti-
fikatets krav när det gäller sådana frågor som 
hör till arbetarskyddsmyndighetens behörig-
het. Samtidigt ska myndigheten även granska 
att fartyget har tillräckliga förråd av livsme-
del och dricksvatten samt att maten lämpar 
sig för personer som hör till olika kulturella 
och religiösa grupper. 

8 §. Utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för 
utfärdande av sjöarbetscertifikat. Denna pa-
ragraf föreslås innehålla en hänvisning till 
fartygssäkerhetslagen, som innehåller före-
skrifter om beviljande av sjöarbetscertifikat. 
Ett sjöarbetscertifikat är ett sådant intyg som 
avses i regel 5.1.3 i sjöarbetskonventionen. 
Till sjöarbetscertifikatet hänför sig en tvåde-
lad deklarationsdel, där redaren i den ena de-
len försäkrar att sjöarbetskonventionens be-
stämmelser iakttas och myndigheten i den 
andra delen konstaterar att bestämmelserna 
har iakttagits. För beviljande av sjöarbetscer-
tifikat ska en inspektion utföras på fartyget, 
genom vilken man säkerställer att fartyget 
uppfyller kraven i de nationella lagar och fö-
reskrifter genom vilka sjöarbetskonventionen 
har satts i kraft. 

Det sjöarbetscertifikat som avses i sjöar-
betskonventionen beviljas av Trafiksäker-
hetsverket. En förutsättning för att sjöarbets-
certifikat ska beviljas är att Trafiksäkerhets-
verket har konstaterat att det inte finns några 
hinder för beviljande av sjöarbetscertifikat 
när det gäller de frågor som hör till dess be-
hörighet, samt att arbetarskyddsmyndigheten 
likaså för sin del i sitt utlåtande till Trafiksä-
kerhetsverket har konstaterat att de frågor 
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som nämns i bilaga A5-1 till sjöarbetskon-
ventionen är förenliga med sjöarbetskonven-
tionens bestämmelser, till den del de hör till 
arbetarskyddsmyndighetens behörighet. Utlå-
tandet ges av den arbetarskyddsmyndighet 
som enligt lagen om regionförvaltningsver-
ken (896/2009) har hand om regionförvalt-
ningsverkets ansvarsområde för arbetar-
skyddsuppgifter. 

9 §. Avgift för ibruktagningsinspektion och 
resekostnadsersättning. Denna paragraf före-
slås innehålla föreskrifter om den avgift som 
tas ut för fartygets ibruktagningsinspektion. 
Det finns vedertagna förfaranden och av-
giftsgrunder för förhandsinspektioner av far-
tyg (ibruktagningsinspektion). En förhands-
inspektion av ett fartyg är en sådan offentlig-
rättslig prestation som avses i 6 § 2 mom. i 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992), för vilken avgiften bestäms i en-
lighet med självkostnadsvärdet i varje enskilt 
fall. Avgiften, som fastställs från fall till fall, 
grundar sig på den tid som använts för arbe-
tet. Priset för en arbetstimme, som för närva-
rande är 35 euro, regleras i statsrådets för-
ordning om avgifter till regionförvaltnings-
verket (1145/2009). 

De inspektioner som hör till den regel-
bundna tillsynen över arbetsplatserna (perio-
diska inspektioner) är avgiftsfria för redaren. 
Om en sådan inspektion utförs då fartyget 
befinner sig utanför Finlands territorialvat-
ten, kan en ersättning för resekostnaderna tas 
ut hos sökanden på det sätt som föreskrivs i 
statens resereglemente. Denna paragraf mot-
svarar 5 § i det gällande arbetsmiljöbeslutet. 
 
3 kap. Arbetsmiljö 

10 §. Arbetsmiljö. Paragrafens 1 mom. fö-
reslås innehålla en grundläggande bestäm-
melse som förpliktar redaren att se till att far-
tygets arbetsmiljön uppfyller kraven på 
sundhet och trygghet. Av redaren krävs i en-
lighet med arbetarskyddslagen kontinuerlig 
aktivitet för identifiering och bedömning av 
eventuella olägenheter och riskfaktorer i ar-
betsmiljön. När det gäller sådana arbetsut-
rymmen som har hyrts ut till självständiga 
företagare svarar redaren för att utrymmena 
överlåts till företagaren i tillbörligt skick. Om 
företagaren har egna anställda, ansvarar före-
tagaren för att de maskiner och andra arbets-

redskap som används i arbetet är i tillbörligt 
skick med tanke på arbetarskyddet. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla ett 
bemyndigande med stöd av vilket närmare 
föreskrifter får utfärdas om sådana faktorer 
som inverkar på arbetsmiljöns trygghet och 
sundhet ombord på fartyget. Genom den 
statsrådsförordning som ska utfärdas med 
stöd av bemyndigandet har man för avsikt att 
uppdatera och i stor utsträckning vidmakthål-
la de gällande statsrådsbeslut som innehåller 
föreskrifter om arbetsmiljön på fartyg 
(417/1981) och ordningsregler för skeppsar-
bete (418/1981). 
 
4 kap. Bostadsutrymmen och rekreationsmöj-

ligheter 

11 §. Bostadsutrymmen. Paragrafens 
1 mom. föreslås innehålla föreskrifter om re-
darens skyldighet att se till att de utrymmen 
som är avsedda för fartygspersonalens boen-
de är ändamålsenliga. Ändamålsenliga bo-
stadsutrymmen uppfyller bl.a. de föreskrivna 
säkerhetskraven. Med tanke på att fartygs-
personalen ibland bor ombord på fartyget fle-
ra veckor i sträck är det viktigt att bostadsut-
rymmena är ändamålsenliga. 

Bostadsutrymmenas ändamålsenlighet och 
trivsamhet påverkas också av var utrymmena 
är belägna. Beträffande bostadsutrymmenas 
placering finns det i 1 mom. en hänvisning 
till föreskrifterna i Internationella sjöfartsor-
ganisationen IMO:s SOLAS-konvention 
samt anvisningar om specialfartyg från år 
1983. Enligt reglerna 2 e och 2 f i SOLAS-
konventionen krävs det att sovhytterna ska 
placeras ovanför lastlinjen, i mån av möjlig-
het i fartygets mellandel eller akter. Övriga 
faktorer som inverkar på bostadsutrymmenas 
ändamålsenlighet är t.ex. tillräcklig rums-
höjd, utrymmenas isolering, vilka material 
som använts, fungerande belysning och av-
loppsinstallationer samt beaktandet av de 
krav som hänför sig till bostadsutrymmenas 
sundhet och trygghet. 

Paragrafens 2 och 3 mom. föreslås innehål-
la föreskrifter om sovhytterna. Enligt huvud-
regeln ska fartyget erbjuda var och en som 
hör till fartygspersonalen en egen sovhytt. På 
passagerarfartyg kan det dock ibland, på 
grund av den stora personalmängden, vara 
besvärligt att erbjuda varje besättningsmed-
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lem en egen hytt. Därför föreslås 2 mom. in-
nehålla föreskrifter om möjligheten att avvi-
ka från den nämnda huvudregeln för passage-
rarfartygs del. Med passagerarfartyg avses i 
enlighet med fartygssäkerhetslagen fartyg 
som används för handelssjöfart och som 
medför fler än tolv passagerare. Som han-
delssjöfart betraktas allmänt all fartygsverk-
samhet som sker i förtjänstsyfte eller annars 
mot ersättning. Den vanligaste verksamheten 
utgörs av last- och passagerartransport. Som 
handelssjöfart betraktas därutöver även t.ex. 
bogsering, isbrytning och fiske samt rädd-
nings- och biståndsverksamhet. Uthyrning av 
fartyg ska likaså betraktas som handelssjö-
fart, liksom användning av fartyget som re-
staurangfartyg i det fall där fartyget fortfa-
rande är sjödugligt. Med passagerare avses 
alla personer ombord på fartyget med undan-
tag för fartygets befälhavare och besätt-
ningsmedlemmar och andra personer som i 
någon egenskap är anställda eller sysselsatta 
ombord på ett fartyg för fartygets behov, 
samt barn som är yngre än ett år. Från kravet 
på egna sovhytter ska man dessutom kunna 
avvika med stöd av ett sådant undantagslov 
som arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja 
specialfartyg och fartyg med en bruttodräk-
tighet som underskrider 1 000, under förut-
sättning att de behöriga sjöfartsorganisatio-
nerna har blivit hörda. Fartyg av denna stor-
leksklass har vanligtvis en besättning som 
omfattar ca 6 - 8 personer. Specialfartyg de-
finieras på samma sätt som i fartygssäker-
hetslagen. I fartygssäkerhetslagen definieras 
specialfartyg som mekaniska självgående far-
tyg som utöver besättningsmedlemmarna 
medför fler än tolv personer med specialupp-
drag ombord och som används för vetenskap-
lig forskning, sjöpersonalutbildning, kabel-
läggning, sjöräddning av fartyg och annan 
egendom, eller för något annat motsvarande 
specialändamål. De uppgifter som nämns i 
definitionen är avsedda som en exempelför-
teckning, vilket innebär att specialfartyg ock-
så kan ha andra motsvarande uppgifter. 

Yrkesstudierna i sjöfart kräver nuförtiden 
regelbunden praktik ombord på fartyg. På 
många fartyg finns därför kontinuerligt prak-
tikanter som också behöver hytter. Detta bör 
även beaktas i samband med planeringen av 
fartyget, fartygspersonalens dimensionering 
och fartygets trafikområde. 

Paragrafens 4 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om möjligheten att genom förord-
ning av statsrådet utfärda närmare föreskrif-
ter om bostadsutrymmena. 

12 §. Inspektion av bostadsutrymmen. Sjö-
arbetskonventionen kräver att fartygets be-
fälhavare eller en person som befälhavaren 
utsett för uppdraget regelbundet ska inspek-
tera fartygets bostadsutrymmen. Denna para-
graf föreslås således innehålla föreskrifter 
om inspektion av fartygspersonalens bo-
stadsutrymmen. En sådan inspektion ska 
kunna utföras endast om det finns skäl att 
misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyl-
ler kraven på trygghet eller sundhet eller om 
inspektionen är nödvändig för att säkerställa 
att bostadsutrymmena är dugliga för boende. 
Fartygets befälhavare föreslås ha rätt att utfö-
ra en sådan inspektion. Det krävs emellertid 
att åtminstone en företrädare för fartygsper-
sonalen ska vara närvarande vid inspektio-
nen. En anteckning om inspektionen ska gö-
ras i skeppsdagboken. 

13 §. Rekreationsutrymmen. Denna para-
graf föreslås innehålla föreskrifter om skyl-
digheten att tillhandahålla ändamålsenliga ut-
rymmen för rekreation och fritid. Då fartygs-
personalen bor ombord på fartyget är det vik-
tigt att personalen har möjligheter att till-
bringa sin fritid också någon annanstans än i 
sovhytten. Rekreationsmöjligheterna kan 
självfallet variera avsevärt beroende på far-
tygets storlek och ålder samt omfattningen av 
den fritid som tillbringas ombord på fartyget. 
För fartygspersonalens rekreation och fritid 
behövs förutom ändamålsenliga utrymmen, 
t.ex. samlingsrum, gym och bibliotek, även 
tillbörlig utrustning, såsom underhållnings-
elektronik. 

Boende- och rekreationsutrymmenas triv-
samhet och ändamålsenlighet påverkas bl.a. 
av utrymmenas placering, storlek och under-
håll samt av utrymmenas fysiska egenskaper. 
Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla ett 
bemyndigande med stöd av vilket närmare 
föreskrifter kan utfärdas om sådana faktorer 
som inverkar på utrymmenas ändamålsenlig-
het. 
 
5 kap. Mat och mathållning 

14 §. Mat. Denna paragraf föreslås innehål-
la föreskrifter om redarens skyldighet att 
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ordna avgiftsfri bespisning för fartygsperso-
nalen. En nyhet i förhållande till det som fö-
reskrivits förut är att det inte tidigare funnits 
någon bestämmelse om att måltiderna ska 
vara avgiftsfria. I praktiken är det dock inget 
nytt att maten är avgiftsfri, eftersom Fartygs-
personalen även för närvarande erbjuds gratis 
måltider. Av regel 3.2.2 i sjöarbetskonven-
tionen framgår det att sjömännen har rätt till 
fri kost. 

Paragrafen föreslås också innehålla före-
skrifter om hurdan mat och dryck som ska 
serveras ombord på fartyget. Då fartyget för-
ses med mat och dryck ska personalens skif-
tande kulturella och religiösa bakgrund samt 
olika hälsofaktorer beaktas. De kulturella och 
religiösa faktorerna inverkar på hurdan mat 
som serveras, medan hälsofaktorerna ställer 
krav på matens kvalitet. Dessutom bestäms 
det att det ska finnas tillräckligt med mat och 
dryck samt att maten ska vara av god kvalitet 
och närande. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla ett 
bemyndigande med stöd av vilket närmare 
föreskrifter får utfärdas om maten och 
dricksvattnet. 

15 §. Mathållning. Denna paragraf föreslås 
innehålla föreskrifter om de faktorer med 
hjälp av vilka man säkerställer att den mat 
som serveras på fartyget är duglig att avnju-
tas av fartygspersonalen. Enligt paragrafens 
1 mom. ska redaren se till att de utrymmen 
som är avsedda för tillredning, servering och 
förvaring av mat är ändamålsenliga och till-
räckliga. Dessa faktorer påverkas naturligtvis 
av fartygets och fartygspersonalens storlek 
samt av trafikområdet. Genom kravet på att 
mat och dryck ska hanteras korrekt säkerstäl-
ler man att maten inte förfars. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om den yrkesskicklighet som krävs 
av dem som svarar för tillredningen av ma-
ten. Yrkesskickligheten förutsätter bl.a. kun-
nande i praktisk matlagning, kunskap om 
livsmedelshygien, personlig hygien och kor-
rekt förvaring av mat samt om hygienen i an-
slutning till tillredningen och serveringen av 
mat. I statsrådets förordningen om fartygs 
bemanning och fartygspersonalens behörig-
het (1797/2009) finns bl.a. föreskrifter om 
behörighetsbrev för personer som arbetar på 
ekonomiavdelningen och för fartygskockar, 

samt om förutsättningarna för att behörig-
hetsbrev ska utfärdas. 

Paragrafens 3 mom. föreslås innehålla ett 
bemyndigande med stöd av vilket närmare 
föreskrifter kan utfärdas om kosthållningen 
på fartyg. 

16 §. Matdagbok. Denna paragraf föreslås 
innehålla föreskrifter om skyldigheten att 
föra matdagbok. Matdagboken ska föras av 
fartygets befälhavare eller av en person som 
denne bemyndigat för uppgiften. Kostdagbo-
ken innehåller bl.a. information om frågor 
som hänför sig till matens kvantitet och häl-
sosamhet. På passagerarfartyg med gemen-
sam mathållning för passagerarna och far-
tygspersonalen behöver dock ingen särskild 
matdagbok föras. 

17 §. Inspektion av mathållningen. Genom 
inspektion av mathållningen säkerställer man 
att den mat som serveras fartygspersonalen är 
hälsosam och trygg att avnjuta. Paragrafens 
1 mom. föreslås innehålla föreskrifter om så-
dana inspektioner. Vid inspektionerna ska 
fartygets befälhavare eller någon annan som 
hör till befälet samt den person som svarar 
för matförsörjningen närvara. I samband med 
inspektionerna av fartygets förråd av mat och 
dryck ska man bl.a. granska matens mängd 
med beaktande av resans längd och karaktär, 
de krav som fartygspersonalens tro och kul-
tur eventuellt ställer på maten, samt matens 
näringsvärde och mångsidighet. Vid inspek-
tionerna ska man även kontrollera att de ut-
rymmen och anordningar som används för 
förvaring och hantering av mat och dricks-
vatten är ändamålsenliga och i tillbörligt 
skick. Dessutom ska man granska att de red-
skap som används för tillredning och ser-
vering av mat är ändamålsenliga, liksom far-
tygets kök. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om att företrädare för fartygsperso-
nalen ska ha möjlighet att på begäran delta i 
en sådan inspektion som avses i 1 mom. En 
anteckning om inspektionen ska göras i 
skeppsdagboken. 
 
6 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete 

18 §. Tillsyn över lagens efterlevnad. Para-
grafens 1 mom. föreslås innehålla en be-
stämmelse som innebär att den föreslagna la-
gen omfattas av arbetarskyddsmyndighetens 
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tillsyn. Regionförvaltningsverkets ansvars-
område för arbetarskyddsuppgifter kommer 
att fungera som den arbetarskyddsmyndighet 
som svarar för tillsynen. Den föreslagna pa-
ragrafen innehåller också en hänvisning till 
tillsynslagen. I tillsynslagen finns bl.a. be-
stämmelser om de förfaranden som arbetar-
skyddsmyndigheterna iakttar då de utövar 
tillsyn över efterlevnaden av de bestämmel-
ser som hör till deras behörighet. En inspek-
tion kan utföras på initiativ av arbetar-
skyddsmyndigheten eller med anledning av 
ett kundinitiativ eller en begäran om hand-
räckning av Trafiksäkerhetsverket. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla fö-
reskrifter om tillsynen över utländska fartyg. 
För utländska fartygs del ska arbetarskydds-
myndigheten utöva tillsyn över att fartyget 
uppfyller de krav som sjöarbetskonventionen 
ställer, bl.a. när det gäller anställningsvillko-
ren, arbetsförhållandena och bostadsutrym-
mena. Trafiksäkerhetsverket utför inspektio-
ner av utländska fartyg i finska hamnar, i för-
sta hand dokumentkontroller. Varje år utförs 
ett visst antal sådana inspektioner, som grun-
dar sig på direktivet om hamnstatskontroll. 
Ifall uppenbara brister konstateras på fartyget 
utförs en mer ingående inspektion. En sådan 
inspektion kan gälla fartygets arbets- och bo-
endemiljö. I detta fall begär Trafiksäkerhets-
verket handräckning av arbetarskyddsmyn-
digheten för den mer ingående inspektionen. 
Arbetarskyddsinspektörerna kommer endast 
på begäran av Trafiksäkerhetsverket att utfö-
ra sådana mer ingående hamnstatsinspektio-
ner. 

Om det vid en mer ingående inspektion 
upptäcks att fartyget inte motsvarar sjöar-
betskonventionens krav och förhållandena på 
fartyget uppenbart äventyrar fartygspersona-
lens säkerhet och hälsa, ska fartyget enligt 
regel 5.2.1 i sjöarbetskonventionen förhind-
ras gå till sjöss. På det nationella planet ut-
övas denna s.k. stoppningsrätt av Trafiksä-
kerhetsverket. 

Samarbetet myndigheterna emellan regle-
ras i 19 § i lagförslaget. Arbetarskyddsin-
spektören ska i sin inspektionsberättelse rap-
portera om de eventuella missförhållanden 
som strider mot sjöarbetskonventionen och 
överlämna inspektionsberättelsen till inspek-
tionsobjektet och till sjöfartsinspektören. 

19 §. Samarbete och handräckning. Para-
grafens 1 mom. föreslås innehålla föreskrifter 
om arbetarskyddsmyndighetens och Trafik-
säkerhetsverkets inbördes skyldighet att ge 
varandra handräckning vid tillsynen över de 
bestämmelser som gäller fartyg. För att till-
synen ska vara effektiv måste myndigheterna 
kunna utbyta nödvändig information också 
om sekretessbelagda frågor. Föreskrifter om 
detta föreslås därför ingå i 1 mom. En be-
stämmelse om motsvarande möjlighet att ut-
byta information finns t.ex. i 120 § i lagen 
om säkerhet vid hantering av farliga kemika-
lier och explosiva varor (390/2005). 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla en 
bestämmelse där arbetarskyddsmyndigheten 
och Trafiksäkerhetsverket förpliktas att vid 
behov utföra gemensamma inspektioner som 
hänför sig till beviljandet av sjöarbetscertifi-
kat och s.k. hamnstatsinspektioner av ut-
ländska fartyg. När det gäller fartyg som för 
finsk flagg inspekterar båda myndigheterna 
fartygen var för sig inom ramen för sina egna 
befogenheter, men det kan ibland vara ända-
målsenligt att sådana inspektioner som hän-
för sig till sjöarbetscertifikat utförs gemen-
samt. 

Paragrafens 3 mom. föreslås likaså innehål-
la en bestämmelse som förpliktar sjöfarts- 
och arbetarskyddsmyndigheterna att samar-
beta. Myndigheterna ska enligt detta moment 
informera varandra om sådana försummelser 
eller missförhållanden som de har iakttagit i 
samband med sina egna inspektioner. 

Då arbetarskyddsmyndigheten informeras 
om behovet av inspektion av arbets- eller bo-
stadsutrymmena på ett utländskt fartyg, ska 
arbetarskyddsmyndigheten agera omedelbart. 
Fartyget får inte hållas kvar i hamnen längre 
än nödvändigt. 

Den inspektionsberättelse som utarbetas 
över inspektionen ska överlämnas till farty-
get och till Trafiksäkerhetsverket. Ifall såda-
na allvarliga brister som äventyrar fartygs-
personalens liv eller hälsa iakttas på fartyget, 
ska fartyget i inspektionsberättelsen uppma-
nas åtgärda bristerna omedelbart och Trafik-
säkerhetsverket ombes vidta sådana åtgärder 
som regleras i 4 kap. i lagen om tillsyn över 
fartygssäkerheten (1995/370). 
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7 kap. Straffbestämmelser och behörig dom-
stol 

20 §. Sjöarbetsförseelse. I 47 kap. 1 § i 
strafflagen föreskrivs straff för arbetar-
skyddsbrott. Straffet för arbetarskyddsbrott 
är böter eller fängelse i högst ett år. Paragra-
fen om sjöarbetsförseelser är avsedd att till-
lämpas på sådana enstaka förseelser vars 
klanderbarhet är ringa och som inte blir 
straffbara såsom arbetarskyddsbrott. Straff 
för sjöarbetsförseelse ska dömas ut för för-
summelser av skyldigheten att anmäla farty-
get för ibruktagningsinspektion, föra mat-
dagbok eller hålla författningarna framlagda. 

21 §. Behörig domstol. På grund av bran-
schens specifika karaktär har man i de lagar 
som gäller sjöfart vanligtvis tagit in föreskrif-
ter om vilken domstol som är territoriellt be-
hörig att behandla de aktuella frågorna. Det 
är möjligt att också den föreslagna lagen för-
anleder tvistemål. Ett tvistemål kan t.ex. 
uppkomma om en anställd väcker ska-
deståndstalan mot redaren med anledning av 
att denne har försummat en sådan skyldighet 
som grundar sig på denna lag. Därför är det 
motiverat att en bestämmelse om den behöri-
ga domstolen tas in i den föreslagna lagen. 
Vilken domstol som är behörig att behandla 
tvistemål eller brottmål som grundar sig på 
denna lag ska avgöras i enlighet med be-
stämmelserna i 21 kap. i sjölagen. 

De paragrafer som i praktiken kommer att 
bli tillämpliga är 21 kap. 1 § i sjölagen där 
sjörättsdomstolarna räknas upp, 3 § som 
gäller behörig domstol i tvistemål, 7 § som 
gäller talan mot befälhavaren och redaren 
samt 9 § som gäller behörig domstol i brott-
mål. De nämnda forumen är ovillkorliga och 
det är således inte möjligt att ingå giltiga fo-
rumavtal. 
 
8 kap. Särskilda bestämmelser 

22 §. Framläggande av lagen på arbets-
platsen. Enligt denna paragraf ska lagen och 
de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den samt sjöarbetskonventionen vara fram-
lagda för fartygspersonalen på arbetsplatsen. 
Bestämmelserna ska vara framlagda på ett 
lämpligt ställe som fartygspersonalen känner 
till och där det är möjligt för personalen att 
göra sig förtrogen med dem. Bestämmelserna 

kan också finnas tillgängliga i elektronisk 
form, förutsatt att alla anställda har en faktisk 
möjlighet att ta del av innehållet i bestäm-
melserna. Också sådana anställda som arbe-
tar någon annanstans än på ett fast arbetsstäl-
le ska ha möjlighet att ta del av bestämmel-
sernas innehåll. 

23 §. Ikraftträdande. Denna paragraf före-
slås innehålla en sedvanlig ikraftträdandebes-
tämmelse. Lagens 2 § 2 mom. och 18 § 
2 mom., som gäller sjöarbetskonventionen, 
skulle dock träda i kraft först vid en tidpunkt 
som fastställs i förordning av statsrådet. Om 
ikraftträdandet av bestämmelser gällande 
sjöarbetskonventionen kan bestämmas natio-
nellt först efter att sjöarbetskonventionen har 
trätt i kraft internationellt. Dessutom föreslås 
paragrafens 2 mom. innehålla en bestämmel-
se som preciserar när lagen 11 § 2 och 
4 mom. ska börja tillämpas. Det föreslås att 
lagen ska tillämpas på fartyg vars köl har 
sträckts sex månader efter lagens ikraftträ-
dande. 
 
1.2 Lagen om ändring av 48 § i arbe-

tarskyddslagen 

I 48 § i arbetarskyddslagen finns föreskrif-
ter om arbetstagarnas personalrum. Enligt 
3 mom. i denna paragraf ska det vid skepps-
arbete ordnas ändamålsenlig inkvartering för 
arbetstagarna ombord på fartyget. Enligt 
4 mom. kan närmare bestämmelser om bo-
stadsutrymmen ombord på fartyg utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Den före-
slagna lagen om fartygspersonalens arbets- 
och boendemiljö samt kosthållningen om-
bord på fartyg innehåller emellertid föreskrif-
ter om ändamålsenliga bostadsutrymmen på 
fartyg. Med fartygspersonal avses i den före-
slagna lagen också sådana arbetstagare som 
avses i 48 § i arbetarskyddslagen. 
 
1.3 Lagen om ändring av 47 kap. 1 och 

8 § i strafflagen 

I 47 kap. 1 § i strafflagen föreskrivs straff 
för arbetarskyddsbrott. Eftersom det i den fö-
reslagna lagen föreskrivs straff för sådana 
förseelser som i arbetarskyddshänseende kan 
anses vara ringa, finns det skäl att med an-
ledning av detta införa behövliga ändringar i 
47 kap. 1 och 8 § i strafflagen. 
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1.4 Lagen om ändring av lagen om till-

synen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på ar-
betsplatsen 

I sjöarbetskonventionen finns föreskrifter 
om skyddskommittéer och skyddsombud. 
Fartyget ska ha en skyddskommitté och ett 
skyddsombud om det har en besättning på 
minst fem personer. Detta krav avviker från 
motsvarande bestämmelse i tillsynslagen, 
som därför ska ändras. 
 
 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Den föreslagna lagen innehåller fullmakts-
bestämmelser där statsrådet bemyndigas ut-
färda närmare bestämmelser om arbets- och 
bostadsutrymmena (10 och 11 §) samt om 
kosten och kosthållningen (14 och 15 §) om-
bord på fartyg. Dessa fullmaktsbestämmelser 
motsvarar de krav som grundlagen ställer. 
 
 
3  Ikraft trädande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Vid beredningen av den föreslagna lagen 
har grundlagens bestämmelser om de grund-
läggande fri- och rättigheterna beaktats. I 
14 § i den föreslagna lagen förpliktas redaren 
se till att fartygspersonalens kulturella och 
religiösa bakgrund beaktas i samband med 
fartygets matförsörjning. Denna bestämmelse 
är förenlig med 11 § i grundlagen som gäller 
religions- och samvetsfrihet. 

I 12 § i lagförslaget ges fartygets befälha-
vare rätt att inspektera fartygspersonalens 
bostadsutrymmen, om det finns anledning att 
misstänka att de inte uppfyller kraven på 
trygghet eller sundhet eller om inspektionen 
är nödvändig för att säkerställa att bostadsut-
rymmena är dugliga för boende. Denna be-
stämmelse är av betydelse med avseende på 

hemfridsskyddet som regleras i 10 § i grund-
lagen. Utgångspunkten är att alla utrymmen 
som används för stadigvarande boende om-
fattas av det hemfridsskydd som avses i 10 § 
i grundlagen. Enligt 10 § 3 mom. i grundla-
gen är det möjligt att genom lag bestämma 
om åtgärder som ingriper i hemfriden, om det 
är nödvändigt för att de grundläggande fri- 
och rättigheterna ska kunna tryggas eller för 
att brott ska kunna utredas. För att det ska 
vara möjligt att i vanlig lagstiftningsordning 
föreskriva att inspektioner ska kunna utföras 
i fartygets bostadsutrymmen krävs det såle-
des i enlighet med det ovan sagda att någon 
annan grundläggande fri- eller rättighet tryg-
gas med hjälp av inspektionerna. Syftet med 
de föreslagna inspektionerna är att trygga den 
rätt till liv och trygghet som garanteras i 7 § i 
grundlagen. Grundlagsutskottet har nyligen 
tagit ställning till inspektioner av utrymmen 
som omfattas av hemfridsskyddet (GrUU 
43/2010 rd). Enligt grundlagsutskottets 
ståndpunkt finns det med tanke på de grund-
läggande fri- och rättigheterna godtagbara 
grunder för regleringen ifall man genom in-
spektionerna strävar efter att förbättra farty-
gets, de ombordvarandes och lastens säker-
het. 

Den ovan nämnda inspektionsrätten till-
kommer enligt lagförslaget fartygets befälha-
vare. I 124 § i grundlagen finns föreskrifter 
om överföring av offentliga förvaltningsupp-
gifter på andra än myndigheter. Grundlagsut-
skottet har i sin praxis konstaterat att sådana 
inspektionsbefogenheter som omfattar hem-
fridsskyddade platser medför rätt att på ett 
betydande sätt ingripa i det hemfridsskydd 
som garanteras i grundlagen, samt att sådana 
befogenheter inte kan anförtros privata aktö-
rer genom vanlig lag. Utskottet har ansett att 
de bostadsutrymmen som finns i fordon lig-
ger i ett slags gråzon när det gäller hemfrids-
skyddet och konstaterat att det är möjligt att 
också andra aktörer än myndigheter kan äga 
tillträde till bostadsutrymmen i fordon. 
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande om 
förslaget till lag om sjöarbetsavtal (GrUU 
43/2010) konstaterat att bestämmelsen om 
fartygets befälhavares rätt att inspektera ut-
rymmen som arbetstagarna förfogar över 
måste preciseras så att ingen annan än farty-
gets befälhavare eller ordningsvakter, utöver 
myndigheterna, får utföra inspektioner i ut-
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rymmen som omfattas av hemskyddet. I detta 
fall påverkar förslaget inte lagstiftningsord-
ningen. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att säkerställa att 
fartygspersonalens arbets- och boendemiljö 
är säker och hälsosam samt att fartygsperso-
nalen erbjuds lämplig mat, rekreation och fri-
tid ombord på fartyget. 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på finska fartyg där 
fartygspersonal arbetar. 

Denna lag tillämpas inte på 
1) statsfartyg som används för försvars- el-

ler sjöbevakningsuppgifter, 
2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller 

traditionsfartyg, eller på 
3) fiskefartyg vars längd underskrider 24 

meter. 
På utländska fartyg som anländer till finsk 

vattenområde tillämpas bestämmelserna i 
sjöarbetskonventionen. 
 

3 § 

Lagens förhållande till annan lagstiftning 

Utöver denna lag tillämpas det som be-
stäms i arbetarskyddslagen (738/2002). 

Angående fartygets sjösäkerhet och den 
tillsyn som utövas av Trafiksäkerhetsverket 
gäller vad som särskilt föreskrivs om detta. 
 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) bruttodräktighet bruttodräktigheten en-

ligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internatio-
nella skeppsmätningskonventionen (FördrS 
31/1982); bruttodräktigheten för en fast 
kombination som består av skjutbogserare 
och pråm är den sammanlagda bruttodräktig-
heten för dessa, 

2) fartygspersonal alla som regelbundet ar-
betar ombord på ett fartyg, 

3) redare den som äger eller hyr hela farty-
get eller någon annan fysisk eller juridisk 
person som ensam eller tillsammans med 
andra personer utövar faktisk beslutanderätt 
på fartyget, 

4) arbetsmiljö fartygets inre och yttre ar-
betsutrymmen, personalutrymmen och för-
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bindelseleder samt de fysikaliska förhållan-
dena och utrustningen i dessa utrymmen, 

5) bostadsutrymmen sovhytter, daghytter, 
mässrum, sanitetsutrymmen, rekreations- och 
fritidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i an-
slutning till dessa utrymmen, 

6) sjöarbetskonventionen Internationella 
arbetsorganisationens konvention om arbete 
till sjöss från 2006, 

7) befäl fartygets befälhavare, maskinchef, 
styrman, maskinmästare, chef för ekonomi-
avdelningen och andra i chefsställning. 
 
 
 

2 kap. 

Planeringen av fartyget samt inspektioner 
och utlåtanden 

5 § 

Arbets- och bostadsutrymmenas planering 
och konstruktion 

Redaren ska se till att arbets- och bostads-
utrymmena på ett nytt fartyg som beställs för 
att föra finsk flagg planeras och konstrueras 
så att de inte medför fara eller olägenhet för 
fartygspersonalens hälsa eller säkerhet. Det-
samma gäller de maskiner, arbetsredskap och 
andra anordningar som används i utrymme-
na. Redaren har motsvarande omsorgsplikt 
när det på ett fartyg utförs väsentliga änd-
ringsarbeten. 
 

6 § 

Ibruktagningsinspektion 

Redaren ska se till att en ibruktagningsins-
pektion utförs i fråga om ett nytt fartyg eller 
ett fartyg som övergår till finsk flagg. Vid ib-
ruktagningsinspektionen säkerställer arbetar-
skyddsmyndigheten att fartygets arbets- och 
bostadsutrymmen är förenliga med gällande 
bestämmelser och föreskrifter. Ibruktagning-
sinspektion ska om möjligt genomföras innan 
fartyget tas i bruk, dock senast sex månader 
efter ibruktagandet. Samma förfarande ska 
iakttas när det på ett fartyg utförs väsentliga 
ändringsarbeten. 
 

7 § 

Periodisk inspektion 

Arbetarskyddsmyndigheten ska inspektera 
fartyg vars bruttodräktighet överskrider 200 
minst vart tredje år efter fartygets ibrukta-
gande. 
 

8 § 

Utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för ut-
färdande av sjöarbetscertifikat 

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfär-
dande av ett i sjöarbetskonventionen avsett 
sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande om de frå-
gor som nämns i bilaga A5-1 till konventio-
nen.  

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och 
om förutsättningarna för beviljande av såda-
na finns i 57 § 3 mom. i lagen om fartygs 
tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009). 
 

9 § 

Avgift och resekostnadsersättning för ibruk-
tagningsinspektion 

För ibruktagningsinspektioner som utförs 
av arbetarskyddsmyndigheten tas avgift ut 
hos sökanden med iakttagande av lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 

För ibruktagningsinspektion och periodisk 
inspektion som utförs utomlands tas ersätt-
ning för resekostnaderna hos redaren. 
 
 
 

3 kap. 

Arbetsmiljö 

10 § 

Arbetsmiljö 

Redaren ska se till att arbetsmiljön ombord 
på fartyget är säker och hälsosam. 

Närmare bestämmelser om arbetsmiljön på 
fartyg, arbetsutrymmenas placering och deras 
fysikaliska egenskaper, förbindelseleder, ut-
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rustning och underhåll samt om övriga fakto-
rer som inverkar på hälsa och säkerhet i ar-
betsutrymmena får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 
 
 

4 kap. 

Bostadsutrymmen och rekreationsmöjlig-
heter 

11 § 

Bostadsutrymmen 

Redaren ska se till att fartygspersonalens 
bostadsutrymmen är ändamålsenliga och säk-
ra. Vid tillämpningen av denna bestämmelse 
ska 1974 års internationella konvention om 
säkerheten för människoliv till sjöss 
(FördrS11/1981) och 1983 års anvisningar 
om specialfartyg beaktas. 

Om det bor personal ombord på fartyget, 
ska det finnas en särskild sovhytt för var och 
en som hör till personalen. Detta gäller dock 
inte i 2 § 19 punkten i lagen om fartygs tek-
niska säkerhet och säker drift av fartyg 
(1686/2009) avsedda fartyg (passagerarfar-
tyg). Arbetarskyddsmyndigheten kan på an-
sökan och efter att ha hört de behöriga sjö-
fartsorganisationerna, av särskilda skäl bevil-
ja undantag från minimiantalet sovhytter i 
fråga om sådana mekaniska självgående far-
tyg som utöver besättningsmedlemmarna 
medför fler än tolv personer med specialupp-
drag ombord och som används för vetenskap-
lig forskning, sjöpersonalutbildning, kabel-
läggning, sjöräddning av fartyg och annan 
egendom eller för något annat motsvarande 
specialändamål samt i fråga om fartyg med 
en bruttodräktighet som underskrider 1 000. 

I beslut om undantag får ändring sökas i 
enlighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

När sovhytternas antal uppskattas ska ock-
så sådana praktikanter som regelbundet be-
finner sig ombord på fartyget beaktas. 

Närmare bestämmelser om bostadsutrym-
menas placering, storlek, konstruktion, ut-
rustning, fysikaliska egenskaper och under-
håll, och övriga faktorer som inverkar på bo-
stadsutrymmenas ändamålsenlighet och sä-

kerhet, samt om förfarandet i samband med 
beviljandet av undantag får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 

12 § 

Inspektion av bostadsutrymmen 

Fartygets befälhavare har rätt att inspektera 
de bostadsutrymmen som fartygspersonalen 
förfogar över, om det finns anledning att 
misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyl-
ler kraven på säkerhet och hälsa eller om in-
spektionen är nödvändig för att kontrollera 
att de att bostadsutrymmena är dugliga för 
går att bo i bostadsutrummena. Åtminstone 
en företrädare för fartygspersonalen ska vara 
närvarande vid inspektionen. En anteckning 
om inspektionen ska göras i skeppsdagboken. 
 
 

13 § 

Rekreationsutrymmen 

Redaren ska se till att fartyget har ända-
målsenliga utrymmen och redskap för far-
tygspersonalens rekreation och fritid. 

Närmare bestämmelser om rekreationsut-
rymmenas placering, storlek, konstruktion, 
antal, utrustning, fysikaliska egenskaper och 
underhåll och om övriga faktorer som inver-
kar på rekreationsutrymmenas och rekreatio-
nens ändamålsenlighet får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 
 
 

5 kap. 

Mat och mathållning 

14 § 

Mat 

Redaren ska se till att fartygspersonalen 
under arbetsperioderna erbjuds kostnadsfria 
måltider samt att det finns tillräckligt med 
lämplig mat och dricksvatten ombord på far-
tyget med beaktande av personalens skiftan-
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de kulturella och religiösa bakgrund samt 
olika hälsofaktorer. 

Närmare bestämmelser om maten och 
dricksvattnet får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

15 § 

Mathållning 

Redaren ska se till att fartyget har tillräck-
liga och ändamålsenliga utrymmen för till-
redning, servering och förvaring av mat, samt 
att mat och dryck hanteras så att de inte orsa-
kar fara för fartygspersonalens hälsa. 

Den personal som svarar för tillredningen 
av maten ska ha sådan yrkeskunskap som 
krävs för uppgifterna. 

Närmare bestämmelser om mathållningen 
ombord på fartyg får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 

16 § 

Matdagbok 

Fartygets befälhavare eller någon annan 
som hör till befälet ska föra matdagbok. På 
passagerarfartyg med gemensam mathållning 
för passagerare och fartygspersonal behöver 
ingen särskild kostdagbok föras. 
 

17 § 

Inspektion av mathållningen 

Fartygets befälhavare eller någon annan 
som hör till befälet ska tillsammans med den 
som svarar för mathållningen regelbundet in-
spektera  

1) fartygets förråd av mat och dryck, 
2) de utrymmen och anordningar som an-

vänds för förvaring och hantering av mat och 
dricksvatten, 

3) köksredskap som används för tillredning 
och servering av mat samt fartygets kök. 

På begäran av fartygspersonalens företrä-
dare ska dessa ges tillfälle att delta i en in-
spektion som avses i 1 mom. 

En anteckning om inspektionen ska göras i 
skeppsdagboken. 
 
 

 
6 kap. 

Tillsyn och myndighetssamarbete 

18 § 

Tillsyn över lagens efterlevnad 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag på det sätt 
som föreskrivs i lagen om tillsynen över ar-
betarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen (44/2006). 

För utländska fartygs del utövar arbetar-
skyddsmyndigheten tillsyn över att fartyget 
uppfyller de krav som ställs i sjöarbetskon-
ventionen när det gäller anställningsvillko-
ren, arbets- och bostadsutrymmenas säkerhet 
och hälsa samt rätten till lämplig mat, rekrea-
tion och fritid ombord på fartyget. 
 

19 § 

Samarbete och handräckning 

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket ska på begäran ge varandra 
handräckning vid tillsynen över att de be-
stämmelser som gäller fartyg iakttas. Arbe-
tarskyddsmyndigheten och Trafiksäkerhets-
verket har trots sekretessbestämmelserna rätt 
att få sådan information av varandra som är 
nödvändig för tillsynen över fartyg. 

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket utför vid behov gemensamma 
inspektioner som hänför sig till beviljandet 
av sjöarbetscertifikat eller till tillsynen över 
utländska fartyg. 

Arbetarskyddsmyndigheten och Trafiksä-
kerhetsverket ska vid behov informera var-
andra om sådana försummelser eller missför-
hållanden som de har iakttagit i samband 
med sin tillsyn men som hör till de frågor 
som den andra myndigheten ska utöva tillsyn 
över. När Trafiksäkerhetsverket har meddelat 
arbetarskyddsmyndigheten om behovet av en 
inspektion av arbets- eller bostadsutrymmena 
på ett utländskt fartyg, ska arbetarskydds-
myndigheten agera utan dröjsmål, om inte 
något annat följer av meddelandet. 
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7 kap. 

Straffbestämmelser och behörig domstol 

20 § 

Sjöarbetsförseelse 

En redare eller en företrädare för denne 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet för-
summar sin skyldighet enligt denna lag att 

1) anmäla fartyget för ibruktagningsinspek-
tion enligt 6 §, 

2) föra matdagbok enligt 16 § eller 
3) hålla författningar och konventioner 

framlagda enligt 22 §, 
ska om inte strängare straff för gärningen 

föreskrives någon annanstans i lag, för sjöar-
betsförseelse dömas till böter. 

Bestämmelser om straff för arbetarskydds-
brott finns i 47 kap. 1 § i strafflagen 
(39/1889). 
 

21 § 

Behörig domstol 

Bestämmelser om behörig domstol i tvis-
temål eller brottmål som grundar sig på den-
na lag finns i 21 kap. i sjölagen (674/1994). 

 
 
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

22 § 

Framläggande av lagen på arbetsplatsen 

Denna lag och de författningar som utfär-
dats med stöd av den samt sjöarbetskonven-
tionen ska hållas framlagda för fartygsperso-
nalen på arbetsplatsen. 
 
 

23 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  . Lagens 
2 § 2 mom. och 18 § 2 mom. träder i kraft 
vid en tidpunkt som bestäms särkilt genom 
förordning av statsrådet. 

Bestämmelserna i lagens 11 § 2 och 
4 mom. om sovhytter för fartygspersonalen 
och praktikanter som befinner sig ombord på 
fartyget tillämpas på fartyg vars köl har 
sträckts sex månader efter lagens ikraftträ-
dande. 
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2. 

 

Lag 

om ändring av 48 § i arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetarskyddslagen (738/2002) 48 § som följer: 

 
 

48 § 

Personalrum 

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara 
närhet skall arbetstagarna med beaktande av 
arbetets art och varaktighet samt antalet ar-
betstagare ha tillgång till tillräckliga och än-
damålsenlig utrustade tvätt- och omkläd-
ningsrum, förvarningsskåp för kläder, mat- 
och vilrum, toaletter samt andra personalrum. 

Arbetstagarna skall ha tillgång till tillräckligt 
med dricksvatten. 

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

Närmare bestämmelser om arbetsplatsers 
personalrum och deras utrustning får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

————— 
Denna lag träder i kraft den       201 . 

 
————— 

 



 RP 140/2011 rd  
  

 

26 

 

3. 

 

Lag 

om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 1 och 8 § sådana de lyder i lag 1018/2004, som följer: 

 
 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

1 § 

Arbetarskyddsbrott 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter el-
ler 

2) förorsakar en bristfällighet eller ett miss-
förhållande som strider mot arbetarskyddsfö-
reskrifterna eller gör det möjligt att ett sådant 
tillstånd fortgår genom att försumma över-
vakningen av att arbetarskyddsföreskrifterna 
iakttas i arbete som lyder under honom eller 
genom att underlåta att dra försorg om de 
ekonomiska, organisatoriska eller övriga för-
utsättningarna för arbetarskyddet, 

skall för arbetarskyddsbrott dömas till bö-
ter eller fängelse i högst ett år. 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stad-
gas i 21 kap. 8–11 och 13 §. 

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbe-
stämmelserna som i arbetarskyddshänseende 
kan anses vara ringa och för vilka straff före-
skrivs i 63 § i arbetarskyddslagen 
(738/2002), 23 § i lagen om företagshälso-
vård (1383/2001), 13 § i lagen om vissa tek-
niska anordningars överensstämmelse med 
gällande krav (1016/2004) eller 20 § i lagen 
om fartygspersonalens arbets- och boende-
miljö samt mathållningen ombord på fartyg (    
/201 ) betraktas dock inte som arbetar-
skyddsbrott. 

 
8 § 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete 

i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- eller 
därmed jämförbart offentligrättsligt anställ-
ningsförhållande samt den som faktiskt ut-
övar den beslutanderätt som hör till arbetsgi-
varen, 

2) arbetsgivarens företrädare en medlem i 
ett lagstadgat eller annat beslutande organ 
hos en juridisk person som är arbetsgivare 
samt den som i arbetsgivarens ställe leder el-
ler övervakar arbetet, 

3) arbetstagare den som står i ett arbets-
förhållande eller i ett tjänste- eller därmed 
jämförbart offentligrättsligt anställningsför-
hållande till arbetsgivaren, 

4) arbetarskyddsbestämmelser sådana be-
stämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet 
som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om fö-
retagshälsovård, lagen om vissa tekniska an-
ordningars överensstämmelse med gällande 
krav, lagen om fartygspersonalens arbets- 
och boendemiljö samt mathållningen ombord 
på fartyg eller någon annan lag om arbetar-
skydd eller som har utfärdats med stöd av en 
sådan lag och som skall iakttas i syfte att 
skydda andra. 

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbets-
givarens och dennes företrädares ansvar till-
lämpas på motsvarande sätt också på andra 
som låter utföra sådant arbete som avses i 3 
och 4 § i arbetarskyddslagen och på företrä-
dare för dem, på personer som avses i 7 § i 
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samma lag och i 2 § i lagen om vissa teknis-
ka anordningars överensstämmelse med gäl-
lande krav och på företrädare för dem samt 
på redare som avses i 4 § 3 punkten i lagen 
om fartygspersonalens arbets- och boende-

miljö samt mathållningen ombord på fartyg 
och på företrädare för dem. 

————— 
Denna lag träder i kraft den          201 . 

 
 

————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen (44/2006) en ny 42 §, istället för den 42 § som upphävts genom lag 701/2006, som föl-
jer: 
 
 

42 § 

Arbetarskyddssamarbete på finska fartyg 

På arbetarskyddssamarbete ombord på far-
tyg tillämpas i denna lag, med följande un-
dantag: 

1) som arbetstagare betraktas alla som hör 
till fartygspersonalen, 

2) redaren svarar för att samarbetet genom-
förs, 

3) på fartyg där fartygspersonalen omfattar 
minst fem personer ska en arbetarskydds-
fullmäktig utses och en arbetarskyddskom-
mission inrättas. 

Avtal enligt 23 § får inte ingås i fråga om 
det som föreskrivs i 1 mom. 

Angående fartygskommissionen föreskrivs 
särskilt. 

————— 
Denna lag träder i kraft den       201 . 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 16 december 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

2. 

 

Lag 

om ändring av 48 § i arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetarskyddslagen (738/2002) 48 § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Rum för personalen 

48 § 

Personalrum 

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara 
närhet skall arbetstagarna med beaktande av 
arbetets art och varaktighet samt antalet ar-
betstagare ha tillgång till tillräckliga och 
ändamålsenligt utrustade tvätt- och om-
klädningsrum, förvaringsskåp för kläder, 
mat- och vilrum, toaletter samt andra per-
sonalrum. Arbetstagarna skall ha tillgång 
till tillräckligt med dricksvatten. 

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

Vid skeppsarbete skall det ordnas ända-
målsenlig inkvartering för arbetstagarna 
ombord på fartyget. 

Genom förordning av statsrådet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om arbetsplat-
sers personalrum och deras utrustning samt 
om bostadsutrymmen ombord på fartyg. 
 
 

Rum för personalen 

48 § 

Personalrum 

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara 
närhet skall arbetstagarna med beaktande av 
arbetets art och varaktighet samt antalet ar-
betstagare ha tillgång till tillräckliga och 
ändamålsenligt utrustade tvätt- och om-
klädningsrum, förvaringsskåp för kläder, 
mat- och vilrum, toaletter samt andra per-
sonalrum. Arbetstagarna skall ha tillgång 
till tillräckligt med dricksvatten. 

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

(3 mom. upphävs) 
 

Närmare bestämmelser om arbetsplatsers 
personalrum och deras utrustning får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

————— 
 

Denna lag träder i kraft den    201  . 
——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 1 och 8 § sådana de lyder i lag 1018/2004, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

1 § 

Arbetarskyddsbrott 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter el-
ler 

2) förorsakar en bristfällighet eller ett 
missförhållande som strider mot arbetar-
skyddsföreskrifterna eller gör det möjligt att 
ett sådant tillstånd fortgår genom att för-
summa övervakningen av att arbetarskydds-
föreskrifterna iakttas i arbete som lyder un-
der honom eller genom att underlåta att dra 
försorg om de ekonomiska, organisatoriska 
eller övriga förutsättningarna för arbetar-
skyddet, 

skall för arbetarskyddsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stad-
gas i 21 kap. 8–11 och 13 §. 

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbe-
stämmelserna som i arbetarskyddshänseen-
de kan anses vara ringa och för vilka straff 
föreskrivs i 63 § i arbetarskyddslagen 
(738/2002), 23 § i lagen om företagshälso-
vård (1383/2001) eller 13 § i lagen om vissa 
tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav (1016/2004) betraktas 
dock inte som arbetarskyddsbrott. 

47 kap.

Om arbetsbrott 

1 § 

Arbetarskyddsbrott 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter el-
ler 

2) förorsakar en bristfällighet eller ett 
missförhållande som strider mot arbetar-
skyddsföreskrifterna eller gör det möjligt att 
ett sådant tillstånd fortgår genom att för-
summa övervakningen av att arbetarskydds-
föreskrifterna iakttas i arbete som lyder un-
der honom eller genom att underlåta att dra 
försorg om de ekonomiska, organisatoriska 
eller övriga förutsättningarna för arbetar-
skyddet, 

skall för arbetarskyddsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Om straff för dödsvållande, vållande av 
personskada och framkallande av fara stad-
gas i 21 kap. 8–11 och 13 §. 

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbe-
stämmelserna som i arbetarskyddshänseen-
de kan anses vara ringa och för vilka straff 
föreskrivs i 63 § i arbetarskyddslagen 
(738/2002), 23 § i lagen om företagshälso-
vård (1383/2001), 13 § i lagen om vissa 
tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav (1016/2004) eller 20 § i 
lagen om fartygspersonalens arbets- och 
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8 § 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) arbetsgivare den som låter utföra arbe-

te i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- 
eller därmed jämförbart offentligrättsligt 
anställningsförhållande samt den som fak-
tiskt utövar den beslutanderätt som hör till 
arbetsgivaren, 

2) arbetsgivarens företrädare en medlem 
i ett lagstadgat eller annat beslutande organ 
hos en juridisk person som är arbetsgivare 
samt den som i arbetsgivarens ställe leder 
eller övervakar arbetet, 

3) arbetstagare den som står i ett arbets-
förhållande eller i ett tjänste- eller därmed 
jämförbart offentligrättsligt anställningsför-
hållande till arbetsgivaren, 

4) arbetarskyddsbestämmelser sådana be-
stämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet 
som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om 
företagshälsovård, lagen om vissa tekniska 
anordningars överensstämmelse med gäl-
lande krav eller någon annan lag om arbe-
tarskydd eller som har utfärdats med stöd 
av en sådan lag och som skall iakttas i syfte 
att skydda andra. 
 
 

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om ar-
betsgivarens och dennes företrädares ansvar 
skall på motsvarande sätt tillämpas också på 
andra som låter utföra sådant arbete som 
avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och 
på företrädare för dem samt på personer 
som avses i 7 § i samma lag och i 2 § i la-
gen om vissa tekniska anordningars över-
ensstämmelse med gällande krav och på fö-
reträdare för dem. 
 

 

boendemiljö samt mathållningen ombord på 
fartyg (    /201 ) betraktas dock inte som ar-
betarskyddsbrott. 
 

8 § 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) arbetsgivare den som låter utföra arbe-

te i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- 
eller därmed jämförbart offentligrättsligt 
anställningsförhållande samt den som fak-
tiskt utövar den beslutanderätt som hör till 
arbetsgivaren, 

2) arbetsgivarens företrädare en medlem 
i ett lagstadgat eller annat beslutande organ 
hos en juridisk person som är arbetsgivare 
samt den som i arbetsgivarens ställe leder 
eller övervakar arbetet, 

3) arbetstagare den som står i ett arbets-
förhållande eller i ett tjänste- eller därmed 
jämförbart offentligrättsligt anställningsför-
hållande till arbetsgivaren, 

4) arbetarskyddsbestämmelser sådana be-
stämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet 
som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om 
företagshälsovård, lagen om vissa tekniska 
anordningars överensstämmelse med gäl-
lande krav, lagen om fartygspersonalens 
arbets- och boendemiljö samt mathållning-
en ombord på fartyg eller någon annan lag 
om arbetarskydd eller som har utfärdats 
med stöd av en sådan lag och som skall 
iakttas i syfte att skydda andra. 

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om ar-
betsgivarens och dennes företrädares ansvar 
tillämpas på motsvarande sätt också på 
andra som låter utföra sådant arbete som 
avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och 
på företrädare för dem, på personer som av-
ses i 7 § i samma lag och i 2 § i lagen om 
vissa tekniska anordningars överensstäm-
melse med gällande krav och på företrädare 
för dem samt på redare som avses i 4 § 3 
punkten i lagen om fartygspersonalens ar-
bets- och boendemiljö samt mathållningen 
ombord på fartyg och på företrädare för 
dem. 

————— 
Denna lag träder i kraft den    201  . 

——— 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


