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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tek-
niska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasy-
stemet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen och i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse 
med gällande krav. I lagarna föreslås sådana ändringar som är nödvändiga med anledning av 
Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för pro-
dukter. Dessutom föreslås ändringar i lagen om inkomstdatasystemet. 

För att förordningen ska kunna genomföras krävs nationell lagstiftning om bl.a. marknadskon-
trollmyndigheternas befogenheter och om sanktioner mot ekonomiska aktörer. I lagen om till-
synen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen föreslås nya para-
grafer som gäller myndighetens nya befogenheter. I lagen om vissa tekniska anordningars över-
ensstämmelse med gällande krav föreslås behövliga hänvisningar till förordningen om mark-
nadskontroll och överensstämmelse för produkter, och ändringar som beror på förordningen 
föreslås i bestämmelserna om påföljder. 

Förutom ändringarna föranledda av EU-förordningen görs vissa preciseringar i lagen om tillsy-
nen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. I förslaget utökas 
arbetarskyddsmyndighetens skyldighet att polisanmäla för förundersökning så att den omfattar 
även människohandel och grov människohandel. Dessutom får arbetarskyddsmyndigheten be-
fogenhet att polisanmäla fall där den har upptäckt förfarande som strider mot EU:s bestämmel-
ser om kemikaliesäkerhet som gäller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. 

I förslaget utökas arbetarskyddsmyndighetens rätt att få sekretessbelagda uppgifter av andra 
myndigheter till att omfatta utövande tillsyn över arbetsförhållanden. Därtill föreslås ändringen 
i lagen om inkomstdatasystemet i överensstämmelse med bestämmelserna i lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Ändringarna innebär att 
uppgifterna i inkomstdatasystemet också kan användas för att utöva tillsyn över arbetsförhål-
landen. 

Den reglering som gäller innehållet i den förhandsanmälan som ska göras hos arbetarskydds-
myndigheten avseende asbestrivningsarbete, som för närvarande finns i en förordning av stats-
rådet, tas till vissa delar in i lagen. Därtill föreslås ändringar föranledda av lagen om rättegång 
i förvaltningsärenden i bestämmelserna om ändringssökande. 

Lagarna avses träda i kraft den 16 juli 2021. 

—————  
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Lagförslag 

1. 

Lag 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen (44/2006) 4 b, 19, 19 a, 20, 44, 48 och 50 § sådana de lyder, i lag 1418/2016 4 b §, i lag 
603/2013 19, 19 a och 20 §, i lag 1037/2015 44 §, i lag 1327/2011 48 § och i lag 216/2018 50 §, 
samt 

fogas till lagen nya 19 b och 21 a § som följer: 
 

4 b § 

Rätt att få uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag 

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter rätt att för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende få 
uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet 
och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) iakttas, över att minimivillko-
ren för anställningsförhållanden följs, över arbetsförhållandena samt över anlitandet av utländsk 
arbetskraft 

1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, 

2) av Pensionsskyddscentralen, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkrings-
centralen, 

3) av pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag, till den del pensionsanstaltens och 
olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter kan lämnas med en sådan fullgöranderapport som av-
ses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010). 

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter rätt att av Finansinspektionen få sådana uppgifter som behövs för 
skyddet av de personer i arbetsavtalsförhållande som avses i 71 a § i lagen om Finansinspekt-
ionen (878/2008). 
 

19 § 

Återkallelse från marknaden och tagande ur bruk av tekniska anordningar 

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga en tillverkare, importör eller försäljare av 
en teknisk anordning eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden 
eller överlåtit den för att användas att återkalla den från marknaden eller, om anordningen över-
låtits för att användas, att vidta behövliga åtgärder för att ta den ur bruk. Ministeriet kan även 
meddela beslutet så att det gäller en annan fysisk eller juridisk person som omfattas av skyldig-
heter avseende tillverkning av produkter, tillhandahållande av dem på marknaden eller ibrukta-
gande av dem. 
 

19 a § 



   

  

 

 6  

 

 

 

Förstöring av tekniska anordningar 

Om de förbud och ålägganden som avses i 18 eller 19 § inte kan anses tillräckliga och den 
tekniska anordningen kan medföra allvarlig risk för människor eller egendom, kan ministeriet 
ålägga tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anord-
ningen på marknaden eller överlåtit den för att användas att förstöra en anordning som innehas 
av eller har returnerats till denne. Om det inte är ändamålsenligt att förstöra den tekniska anord-
ningen, kan ministeriet bestämma att den ska göras obrukbar eller besluta om andra motsva-
rande förfaranden. Ministeriet kan även meddela beslutet så att det gäller en annan fysisk eller 
juridisk person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av produkter, tillhandahål-
lande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem. 
 

19 b § 

Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn 

Om en teknisk anordning medför allvarlig risk för personers hälsa, säkerhet eller egendom 
och det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken får ministeriet ålägga tjänsteleve-
rantören att avlägsna innehåll som hänvisar till den tekniska anordningen från ett onlinegräns-
snitt eller att visa slutanvändarna en tydlig varning när de använder onlinegränssnittet. 

Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får ministeriet 
1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt 

eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller 
2) ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registraren att radera ett domännamn 

eller att registrera domännamnet i ministeriets namn. 
Ministeriet kan också meddela ett interimistiskt beslut som gäller tills ärendet är slutligt av-

gjort. Ministeriet ska avgöra ärendet skyndsamt. 
Innan ministeriet meddelar ett beslut enligt 1–3 mom. ska det ge mottagaren av beslutet samt 

den fysiska eller juridiska person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av tek-
niska anordningar, tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem tillfälle 
att bli hörd, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur 
nödvändigtvis kräver. 
 

20 § 

Information och hot 

Ministeriet kan genom beslut enligt 18, 19 och 19 a § ålägga en skyldighet att inom en viss 
tid och på det sätt som det bestämmer ge information om de åtgärder som beslutet förutsätter, 
om en risk som är förknippad med en teknisk anordning eller med användningen av den och om 
rättigheterna för den tekniska anordningens innehavare. Ministeriet kan ålägga tillverkaren, im-
portören eller försäljaren en skyldighet att ge information också när det har konstaterats att en 
teknisk anordning inte överensstämmer med kraven, men ett beslut enligt 18, 19 eller 19 a § 
inte meddelas därför att anordningarna i fråga inte längre innehas av tillverkaren, importören, 
försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden eller över-
låtit den för att användas, och det finns vägande skäl som sammanhänger med säkerhet och 
hälsa att meddela ett åläggande att ge information. 

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

Ministeriet får bestämma att ett sådant beslut som avses i detta kapitel ska iakttas trots att det 
har överklagats. 
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Ministeriet ska informera Europeiska kommissionen och vid behov de övriga medlemssta-
terna i Europeiska unionen om ett beslut enligt 18 § 2 mom. i enlighet med bestämmelserna om 
anmälan i unionens lagstiftning eller någon annanstans. Ministeriet ska också sköta förfarandet 
för underrättelse om tekniska anordningar som medför allvarliga risker och annat informations-
utbyte i enlighet med bestämmelserna om detta i unionens lagstiftning eller någon annanstans. 
 

21 a § 

Rätt att skaffa tekniska anordningar under annan identitet för att undersöka dem 

Regionförvaltningsverket och ministeriet har rätt att i undersökningssyfte skaffa en teknisk 
anordning under annan identitet om det är nödvändigt för tillsynen över den tekniska anord-
ningens överensstämmelse med kraven. 

Tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anord-
ningen på marknaden eller överlåtit den för att användas samt den registeransvarige som avses 
i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska underrättas 
om användningen av annan identitet så snart det är möjligt utan att syftet med användningen av 
annan identitet äventyras. 
 

44 § 

Sökande av ändring i beslut av arbetarskyddsmyndigheten 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). Besvären ska behandlas skyndsamt. 

Förutom vad som någon annanstans i lag föreskrivs om dem som har rätt att anföra besvär, 
får arbetarskyddsfullmäktigen anföra besvär över ett beslut om att bevilja tillstånd att avvika 
från de krav som föreskrivs för att skydda en arbetstagare. 

Genom besvär får ändring inte sökas i ett temporärt användningsförbud enligt 16 § 2 mom., 
ett temporärt förbud enligt 18 § 4 mom. eller ett interimistiskt beslut enligt 19 b § 3 mom. Över 
ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet får besvär anföras 
hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken. 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av regionförvaltningsverket som gäller såd-
ana tillstånd till undantag som avses i 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till 
undantag inom arbetarskyddet (400/2004) finns i den lagen. 
 

48 § 

Skyldighet att göra förhandsanmälan 

Arbetsgivaren eller någon annan som ansvarar för verksamheten skall till arbetarskyddsmyn-
digheten lämna en anmälan om asbestarbete, annat än tillfälligt byggnadsarbete och annat mot-
svarande arbete som orsakar särskilda risker för olycksfall eller olägenheter för hälsan samt 
arbetets art och hur länge arbetet pågår. 

Förhandsanmälan om asbestrivningsarbete ska innehålla uppgifter om namnen på de arbets-
tagare som används i arbetet, hur arbetstagarnas hälsa lämpar sig för asbestarbete, datum för 
arbetstagarens senaste hälsoundersökning, information om giltighetstiden för undersökningen 
samt övriga behövliga uppgifter. 

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om arbete eller verksam-
het som skall anmälas, innehållet i anmälan, anmälningstid samt andra förfaranden. 
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50 § 

Polisanmälan och behandling av anmälan 

Finns det sannolika skäl att misstänka att någon har begått en gärning som är straffbar enligt 
en lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn eller enligt 25 kap. 3 § eller 3 a §, 44 
kap. 1 § 1 mom. 3 eller 8–10 punkten i strafflagen (39/1889) eller 47 kap. i den lagen, ska 
arbetarskyddsmyndigheten anmäla detta till polisen för förundersökning. Anmälan behöver 
emellertid inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa 
och allmänt intresse inte kräver att en anmälan görs. 

Vid förundersökningen av en i 1 mom. avsedd gärning ska arbetarskyddsmyndigheten beredas 
tillfälle att bli hörd. Åklagaren ska bereda arbetarskyddsmyndigheten tillfälle att avge utlåtande 
innan åtalsprövningen avslutas. Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att närvara och yttra sig vid 
den muntliga förhandlingen i ärendet vid domstol. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte olovligt anlitande av utländsk arbetskraft som 
avses i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Särskilda bestämmelser gäller för anmälningsskyldigheten i 
fråga om utlänningars arbete och för hörande av arbetarskyddsmyndigheten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 

(1016/2004) 3, 12 och 13 §, sådana de lyder i lag 215/2018, som följer: 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Om det i någon annan lag finns från denna lag avvikande bestämmelser om utsläppande av 
tekniska anordningar på marknaden eller överlåtande av sådana för användning, tillämpas de i 
stället för denna lag. 

Bestämmelser om skyldigheter för tillverkare, importörer eller andra fysiska eller juridiska 
personer som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av produkter, tillhandahållande av 
dem på marknaden eller ibruktagande av dem finns förutom i denna lag i kapitel II i Europapar-
lamentets och rådets direktiv om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, 
nedan förordningen om marknadskontroll. 

Denna lag tillämpas inte, med undantag av lagens 10 a, 12 och 13 §, på sådan personlig 
skyddsutrustning om vilken det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, 
nedan förordningen om personlig skyddsutrustning, eller på sådana linbaneanläggningar och 
delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar om vilka det föreskrivs i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande 
av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar. 
 

12 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, förordningen om 
personlig skyddsutrustning, förordningen om linbaneanläggningar och artikel 4 i förordningen 
om marknadskontroll. 

Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete (44/2006), i kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning, i kapitel 
V i förordningen om linbaneanläggningar samt i förordningen om marknadskontroll. Arbetar-
skyddsmyndigheten svarar för skötseln av de uppgifter som det i de nämnda kapitlen i förord-
ningarna samt i förordningen om marknadskontroll föreskrivs att marknadstillsynsmyndigheten 
och medlemsstaten ska sköta. 

Särskilda bestämmelser gäller för överensstämmelse med kraven och kontrollen i fråga om 
tekniska anordningar som är avsedda att användas för eller i betydande omfattning används för 
enskild konsumtion. 
 

13 § 
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Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens i 4 § 1 mom. angivna eller med stöd av 4 § 2 mom. föreskrivna skyldighet att 

se till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstämmer med kraven, 
2) tillverkarens i 5 § 1 mom. angivna eller med stöd av 5 § 2 mom. föreskrivna skyldighet att 

visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven, samla den tekniska dokumentat-
ionen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar samt förse den tekniska an-
ordningen med krävda märkningar, 

3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § att förse den tekniska anordningen med namnet på farliga 
ämnen, krävda märkningar och bruks- och säkerhetsanvisningar, 

4) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska 
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det att se till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstämmer med kraven, 

5) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska 
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det att visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven, samla den tekniska doku-
mentationen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar samt förse den tekniska 
anordningen med krävda märkningar, 

6) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska 
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det att förse den tekniska anordningen med namnet på farliga ämnen, krävda märkningar och 
bruks- och säkerhetsanvisningar, eller 

7) skyldigheten enligt 9 § för den som vidareöverlåter den tekniska anordningen att försäkra 
sig om att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven och att anordningen åtföljs av 
adekvata anvisningar, 

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse i 
fråga om anordningars säkerhet dömas till böter. 

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för förseelse i 
fråga om anordningars säkerhet också den dömas som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
bryter mot 

1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 i förordningen om personlig skyddsutrustning el-
ler artikel 11.1 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten överens-
stämmer med kraven, 

2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning el-
ler artikel 11.2 i förordningen om linbaneanläggningar att upprätta den tekniska dokumentat-
ionen, utföra eller låta utföra bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprätta EU-för-
säkran om överensstämmelse samt förse produkten med CE-märkning, 

3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 i förordningen om personlig skyddsutrustning el-
ler artikel 11.4 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkter i serietill-
verkning överensstämmer med kraven, 

4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 8.7 och 8.8. i förordningen om personlig skydds-
utrustning eller artikel 11.7 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten 
åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter eller dokument eller att sådana finns tillgäng-
liga, 

5) importörens skyldighet enligt artiklarna 10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om personlig 
skyddsutrustning eller artiklarna 13.1, 13.2 och 13.4 i förordningen om linbaneanläggningar att 
släppa endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden, att försäkra sig om 
att tillverkaren har sörjt för bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprättandet av 
den tekniska dokumentationen och anbringandet av adekvata märkningar, att produkten försetts 
med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och doku-
ment, eller 
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6) distributörens skyldighet enligt artikel 11.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 14.2 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten försetts 
med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och doku-
ment samt att tillverkaren och importören har sörjt för att adekvata märkningar gjorts. 

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för förseelse i 
fråga om anordningars säkerhet också den dömas som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
bryter mot 

1) skyldigheten för tillverkaren, importören, tillverkarens representant eller leverantören av 
distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk doku-
mentation har upprättats, hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentat-
ionen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten under den period som krävs samt säker-
ställa att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, så 
som avses i artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen, 

2) skyldigheten för tillverkaren, importören, tillverkarens representant eller leverantören av 
distributionstjänster att på en motiverad begäran från marknadskontrollmyndigheten ge den 
myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överens-
stämmer med kraven, så som avses i artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen, 

3) skyldigheten för tillverkaren, importören, tillverkarens representant eller leverantören av 
distributionstjänster att informera marknadskontrollmyndigheten ifall den har skäl att tro att en 
berörd produkt utgör en risk, så som avses i artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen, 

4) skyldigheten för tillverkaren, importören, tillverkarens representant eller leverantören av 
distributionstjänster att se till att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas omedelbart för att 
avhjälpa fall av bristande överensstämmelse med de krav som fastställts för produkten i fråga 
eller, om det inte är möjligt, minska de risker som den produkten medför, så som avses i artikel 
4.3 d i marknadskontrollförordningen. 

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889). 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 

 
 
  



   

  

 

 12  

 

 

 

 

3. 

Lag 

om ändring av lagen om inkomstdatasystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 13 § 1 mom. 21 punkten, sådan den lyder 

i lag 176/2019, som följer: 
 

13 § 

Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur inkomstdatasystemet 

Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en 
uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av 
andra uppgiftsanvändare, som följer: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

21) till arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för tillsynen över efterlevnaden av lagen om 
beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 
(1233/2006), över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs, över arbetsförhållan-
dena och över anlitandet av utländsk arbetskraft, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
Helsingfors den    20xx 

 
Statsminister 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Social- ja hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 

Lag 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen (44/2006) 4 b, 19, 19 a, 20, 44, 48 och 50 § sådana de lyder, i lag 1418/2016 4 b §, i lag 
603/2013 19, 19 a och 20 §, i lag 1037/2015 44 §, i lag 1327/2011 48 § och i lag 216/2018 50 §, 
samt 
fogas till lagen nya 19 b och 21 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

4 b § 

Rätt att få uppgifter av myndigheter och av 
andra som sköter offentliga uppdrag 

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få 
uppgifter som är nödvändiga för att rikta till-
synen eller i ett enskilt tillsynsärende för till-
synen över efterlevnaden av lagen om bestäl-
larens utredningsskyldighet och ansvar vid 
anlitande av utomstående arbetskraft 
(1233/2006), tillsynen över att minimivillko-
ren för anställningsförhållanden följs och till-
synen över anlitandet av utländsk arbetskraft 

1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 
1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, 

2) av Pensionsskyddscentralen, arbetslös-
hetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäk-
ringscentralen, 

3) av pensionsanstalter och olycksfallsför-
säkringsbolag, till den del pensionsanstaltens 
och olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter 
kan lämnas med en sådan fullgöranderapport 
som avses i lagen om Enheten för utredning 
av grå ekonomi (1207/2010). 

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter rätt att av 

4 b § 

Rätt att få uppgifter av myndigheter och av 
andra som sköter offentliga uppdrag 

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter rätt att för 
att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsä-
rende få uppgifter som är nödvändiga för till-
synen över att lagen om beställarens utred-
ningsskyldighet och ansvar vid anlitande av 
utomstående arbetskraft (1233/2006) iakttas, 
över att minimivillkoren för anställningsför-
hållanden följs, över arbetsförhållandena 
samt över anlitandet av utländsk arbetskraft 

1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 
1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, 

2) av Pensionsskyddscentralen, arbetslös-
hetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäk-
ringscentralen, 

3) av pensionsanstalter och olycksfallsför-
säkringsbolag, till den del pensionsanstaltens 
och olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter 
kan lämnas med en sådan fullgöranderapport 
som avses i lagen om Enheten för utredning 
av grå ekonomi (1207/2010). 

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter rätt att av 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

Finansinspektionen få sådana uppgifter som 
behövs för skyddet av de personer i arbetsav-
talsförhållande som avses i 71 a § i lagen om 
Finansinspektionen (878/2008). 
 

19 § 

Återkallelse från marknaden och tagande ur 
bruk av tekniska anordningar 

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 § 
ålägga en tillverkare, importör eller försäljare 
av en teknisk anordning eller någon annan 
som släppt ut den tekniska anordningen på 
marknaden eller överlåtit den för att användas 
att återkalla den från marknaden eller, om an-
ordningen överlåtits för att användas, att vidta 
behövliga åtgärder för att ta den ur bruk. 
 
 
 
 
 
 
 

19 a § 

Förstöring av tekniska anordningar 

Om de förbud och ålägganden som avses i 
18 eller 19 § inte kan anses tillräckliga och den 
tekniska anordningen kan medföra allvarlig 
risk för människor eller egendom, kan mini-
steriet ålägga tillverkaren, importören, försäl-
jaren eller någon annan som släppt ut den tek-
niska anordningen på marknaden eller överlå-
tit den för att användas att förstöra en anord-
ning som innehas av eller har returnerats till 
denne. Om det inte är ändamålsenligt att för-
störa den tekniska anordningen, kan ministe-
riet bestämma att den ska göras obrukbar eller 
besluta om andra motsvarande förfaranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansinspektionen få sådana uppgifter som 
behövs för skyddet av de personer i arbetsav-
talsförhållande som avses i 71 a § i lagen om 
Finansinspektionen (878/2008). 
 

19 § 

Återkallelse från marknaden och tagande ur 
bruk av tekniska anordningar 

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 § 
ålägga en tillverkare, importör eller försäljare 
av en teknisk anordning eller någon annan 
som släppt ut den tekniska anordningen på 
marknaden eller överlåtit den för att användas 
att återkalla den från marknaden eller, om an-
ordningen överlåtits för att användas, att vidta 
behövliga åtgärder för att ta den ur bruk. Mi-
nisteriet kan även meddela beslutet så att det 
gäller en annan fysisk eller juridisk person 
som omfattas av skyldigheter avseende till-
verkning av produkter, tillhandahållande av 
dem på marknaden eller ibruktagande av 
dem. 
 

19 a § 

Förstöring av tekniska anordningar 

Om de förbud och ålägganden som avses i 
18 eller 19 § inte kan anses tillräckliga och den 
tekniska anordningen kan medföra allvarlig 
risk för människor eller egendom, kan mini-
steriet ålägga tillverkaren, importören, försäl-
jaren eller någon annan som släppt ut den tek-
niska anordningen på marknaden eller överlå-
tit den för att användas att förstöra en anord-
ning som innehas av eller har returnerats till 
denne. Om det inte är ändamålsenligt att för-
störa den tekniska anordningen, kan ministe-
riet bestämma att den ska göras obrukbar eller 
besluta om andra motsvarande förfaranden. 
Ministeriet kan även meddela beslutet så att 
det gäller en annan fysisk eller juridisk person 
som omfattas av skyldigheter avseende till-
verkning av produkter, tillhandahållande av 
dem på marknaden eller ibruktagande av 
dem. 
 

19 b § 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 § 

Information och hot 

Ministeriet kan genom beslut enligt 18, 19 
och 19 a § ålägga en skyldighet att inom en 
viss tid och på det sätt som det bestämmer ge 
information om de åtgärder som beslutet för-
utsätter, om en risk som är förknippad med en 
teknisk anordning eller med användningen av 
den och om rättigheterna för den tekniska an-
ordningens innehavare. Ministeriet kan ålägga 
tillverkaren, importören eller försäljaren en 
skyldighet att ge information också när det har 

Befogenheter i samband med onlinegräns-
snitt och domännamn 

Om en teknisk anordning medför allvarlig 
risk för personers hälsa, säkerhet eller egen-
dom och det är nödvändigt för att undanröja 
den allvarliga risken får ministeriet ålägga 
tjänsteleverantören att avlägsna innehåll som 
hänvisar till den tekniska anordningen från ett 
onlinegränssnitt eller att visa slutanvändarna 
en tydlig varning när de använder online-
gränssnittet. 

Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte 
har iakttagits får ministeriet 

1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra 
eller begränsa åtkomsten till ett onlinegräns-
snitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller 

2) ålägga den som förvaltar ett domän-
namnsregister eller registraren att radera ett 
domännamn eller att registrera domännamnet 
i ministeriets namn. 

Ministeriet kan också meddela ett interim-
istiskt beslut som gäller tills ärendet är slutligt 
avgjort. Ministeriet ska avgöra ärendet skynd-
samt. 

Innan ministeriet meddelar ett beslut enligt 
1–3 mom. ska det ge mottagaren av beslutet 
samt den fysiska eller juridiska person som 
omfattas av skyldigheter avseende tillverkning 
av tekniska anordningar, tillhandahållande 
av dem på marknaden eller ibruktagande av 
dem tillfälle att bli hörd, utom i det fall att 
dessa inte kan höras så snabbt som ärendets 
brådskande natur nödvändigtvis kräver. 
 

20 § 

Information och hot 

Ministeriet kan genom beslut enligt 18, 19 
och 19 a § ålägga en skyldighet att inom en 
viss tid och på det sätt som det bestämmer ge 
information om de åtgärder som beslutet för-
utsätter, om en risk som är förknippad med en 
teknisk anordning eller med användningen av 
den och om rättigheterna för den tekniska an-
ordningens innehavare. Ministeriet kan ålägga 
tillverkaren, importören eller försäljaren en 
skyldighet att ge information också när det har 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

konstaterats att en teknisk anordning inte 
överensstämmer med kraven, men ett beslut 
enligt 18, 19 eller 19 a § inte meddelas därför 
att anordningarna i fråga inte längre innehas 
av tillverkaren, importören, försäljaren eller 
någon annan som släppt ut den tekniska an-
ordningen på marknaden eller överlåtit den för 
att användas, och det finns vägande skäl som 
sammanhänger med säkerhet och hälsa att 
meddela ett åläggande att ge information. 

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

 
 
 
Ministeriet ska informera Europeiska kom-

missionen och vid behov de övriga medlems-
staterna i Europeiska unionen om ett beslut 
enligt 18 § 2 mom. i enlighet med bestämmel-
serna om anmälan i unionens lagstiftning eller 
någon annanstans. Ministeriet ska också sköta 
förfarandet för underrättelse om tekniska an-
ordningar som medför allvarliga risker och 
annat informationsutbyte i enlighet med be-
stämmelserna om detta i unionens lagstiftning 
eller någon annanstans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konstaterats att en teknisk anordning inte 
överensstämmer med kraven, men ett beslut 
enligt 18, 19 eller 19 a § inte meddelas därför 
att anordningarna i fråga inte längre innehas 
av tillverkaren, importören, försäljaren eller 
någon annan som släppt ut den tekniska an-
ordningen på marknaden eller överlåtit den för 
att användas, och det finns vägande skäl som 
sammanhänger med säkerhet och hälsa att 
meddela ett åläggande att ge information. 

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

Ministeriet får bestämma att ett sådant be-
slut som avses i detta kapitel ska iakttas trots 
att det har överklagats. 

Ministeriet ska informera Europeiska kom-
missionen och vid behov de övriga medlems-
staterna i Europeiska unionen om ett beslut 
enligt 18 § 2 mom. i enlighet med bestämmel-
serna om anmälan i unionens lagstiftning eller 
någon annanstans. Ministeriet ska också sköta 
förfarandet för underrättelse om tekniska an-
ordningar som medför allvarliga risker och 
annat informationsutbyte i enlighet med be-
stämmelserna om detta i unionens lagstiftning 
eller någon annanstans. 
 

21 a § 

Rätt att skaffa tekniska anordningar under 
annan identitet för att undersöka dem 

Regionförvaltningsverket och ministeriet 
har rätt att i undersökningssyfte skaffa en tek-
nisk anordning under annan identitet om det 
är nödvändigt för tillsynen över den tekniska 
anordningens överensstämmelse med kraven. 

Tillverkaren, importören, försäljaren eller 
någon annan som släppt ut den tekniska an-
ordningen på marknaden eller överlåtit den 
för att användas samt den registeransvarige 
som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphä-
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

 
 
 
 
 

 
44 § 

Sökande av ändring i beslut av arbetar-
skyddsmyndigheten 

Ett beslut som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet eller regionförvaltningsverket fattat 
med stöd av denna lag får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut i 
ärenden som avses i 15 §, 16 § 1 mom., 18 § 2 
och 3 mom., 19, 19 a eller 20 § i denna lag får 
överklagas genom besvär på det sätt som 
anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra 
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär 
anföras endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd. Besvären ska 
behandlas skyndsamt. 

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

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

Bestämmelser om sökande av ändring i ett 
beslut av regionförvaltningsverket som gäller 
sådana tillstånd till undantag som avses i 9 § i 
lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till 
undantag inom arbetarskyddet (400/2004) 
finns i den lagen. 
 

48 § 

vande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning) ska underrättas om an-
vändningen av annan identitet så snart det är 
möjligt utan att syftet med användningen av 
annan identitet äventyras. 
 

44 § 

Sökande av ändring i beslut av arbetar-
skyddsmyndigheten 

Bestämmelser om sökande av ändring i för-
valtningsdomstol finns i lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden (808/2019). Besvären 
ska behandlas skyndsamt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutom vad som någon annanstans i lag fö-

reskrivs om dem som har rätt att anföra be-
svär, får arbetarskyddsfullmäktigen anföra be-
svär över ett beslut om att bevilja tillstånd att 
avvika från de krav som föreskrivs för att 
skydda en arbetstagare. 

 
 
 
Genom besvär får ändring inte sökas i ett 

temporärt användningsförbud enligt 16 § 2 
mom., ett temporärt förbud enligt 18 § 4 mom. 
eller ett interimistiskt beslut enligt 19 b § 3 
mom. Över ett sådant beslut av förvaltnings-
domstolen som enbart gäller verkställighet får 
besvär anföras hos högsta förvaltningsdom-
stolen endast i samband med huvudsaken. 

Bestämmelser om sökande av ändring i ett 
beslut av regionförvaltningsverket som gäller 
sådana tillstånd till undantag som avses i 9 § i 
lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till 
undantag inom arbetarskyddet (400/2004) 
finns i den lagen. 
 

48 § 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

Skyldighet att göra förhandsanmälan 

1 mom. har upphävts genom L 
16.12.2011/1327. 

Arbetsgivaren eller någon annan som ansva-
rar för verksamheten skall till arbetarskydds-
myndigheten lämna en anmälan om asbestar-
bete, annat än tillfälligt byggnadsarbete och 
annat motsvarande arbete som orsakar sär-
skilda risker för olycksfall eller olägenheter 
för hälsan samt arbetets art och hur länge ar-
betet pågår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genom förordning av statsrådet kan när-

mare bestämmelser utfärdas om arbete eller 
verksamhet som skall anmälas, innehållet i 
anmälan, anmälningstid samt andra förfaran-
den. 
 

50 § 

Polisanmälan och behandling av anmälan 

Finns det sannolika skäl att misstänka att nå-
gon har begått en gärning som är straffbar en-
ligt en lag som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn eller enligt 44 kap. 1 § 1 
mom. 8–10 punkten i strafflagen (39/1889) el-
ler 47 kap. i den lagen, ska arbetarskyddsmyn-
digheten anmäla detta till polisen för förun-
dersökning. Anmälan behöver emellertid inte 
göras om gärningen med beaktande av om-
ständigheterna ska anses vara ringa och all-
mänt intresse inte kräver att en anmälan görs. 

 
Vid förundersökningen av en i 1 mom. av-

sedd gärning ska arbetarskyddsmyndigheten 
beredas tillfälle att bli hörd. Åklagaren ska be-
reda arbetarskyddsmyndigheten tillfälle att 
avge utlåtande innan åtalsprövningen avslu-
tas. Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att 

Skyldighet att göra förhandsanmälan 

 
 
Arbetsgivaren eller någon annan som ansva-

rar för verksamheten skall till arbetarskydds-
myndigheten lämna en anmälan om asbestar-
bete, annat än tillfälligt byggnadsarbete och 
annat motsvarande arbete som orsakar sär-
skilda risker för olycksfall eller olägenheter 
för hälsan samt arbetets art och hur länge ar-
betet pågår. 

Förhandsanmälan om asbestrivningsarbete 
ska innehålla uppgifter om namnen på de ar-
betstagare som används i arbetet, hur arbets-
tagarnas hälsa lämpar sig för asbestarbete, 
datum för arbetstagarens senaste hälsounder-
sökning, information om giltighetstiden för 
undersökningen samt övriga behövliga upp-
gifter. 

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

50 § 

Polisanmälan och behandling av anmälan 

Finns det sannolika skäl att misstänka att nå-
gon har begått en gärning som är straffbar en-
ligt en lag som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn eller enligt 25 kap. 3 § 
eller 3 a §, 44 kap. 1 § 1 mom. 3 eller 8–10 
punkten i strafflagen (39/1889) eller 47 kap. i 
den lagen, ska arbetarskyddsmyndigheten an-
mäla detta till polisen för förundersökning. 
Anmälan behöver emellertid inte göras om 
gärningen med beaktande av omständighet-
erna ska anses vara ringa och allmänt intresse 
inte kräver att en anmälan görs. 

Vid förundersökningen av en i 1 mom. av-
sedd gärning ska arbetarskyddsmyndigheten 
beredas tillfälle att bli hörd. Åklagaren ska be-
reda arbetarskyddsmyndigheten tillfälle att 
avge utlåtande innan åtalsprövningen avslu-
tas. Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

närvara och yttra sig vid den muntliga för-
handlingen i ärendet vid domstol. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller 
inte olovligt anlitande av utländsk arbetskraft 
som avses i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Sär-
skilda bestämmelser gäller för anmälnings-
skyldigheten i fråga om utlänningars arbete 
och för hörande av arbetarskyddsmyndig-
heten. 

närvara och yttra sig vid den muntliga för-
handlingen i ärendet vid domstol. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller 
inte olovligt anlitande av utländsk arbetskraft 
som avses i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Sär-
skilda bestämmelser gäller för anmälnings-
skyldigheten i fråga om utlänningars arbete 
och för hörande av arbetarskyddsmyndig-
heten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 
(1016/2004) 3, 12 och 13 §, sådana de lyder i lag 215/2018, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Om det i någon annan lag finns från denna 
lag avvikande bestämmelser om utsläppande 
av tekniska anordningar på marknaden eller 
överlåtande av sådana för användning, tilläm-
pas de i stället för denna lag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna lag tillämpas inte, med undantag av 

lagens 10 a, 12 och 13 §, på sådan personlig 
skyddsutrustning om vilken det föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/425 om personlig skyddsutrust-
ning och om upphävande av rådets direktiv 
89/686/EEG, nedan förordningen om person-
lig skyddsutrustning, eller på sådana linbane-
anläggningar och delsystem och säkerhets-
komponenter till linbaneanläggningar om 
vilka det föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/424 om linbane-
anläggningar och om upphävande av direktiv 
2000/9/EG, nedan förordningen om linbane-
anläggningar. 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Om det i någon annan lag finns från denna 
lag avvikande bestämmelser om utsläppande 
av tekniska anordningar på marknaden eller 
överlåtande av sådana för användning, tilläm-
pas de i stället för denna lag. 

Bestämmelser om skyldigheter för tillver-
kare, importörer eller andra fysiska eller juri-
diska personer som omfattas av skyldigheter 
avseende tillverkning av produkter, tillhanda-
hållande av dem på marknaden eller ibrukta-
gande av dem finns förutom i denna lag i ka-
pitel II i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv om marknadskontroll och överensstäm-
melse för produkter och om ändring av direk-
tiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 
765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan för-
ordningen om marknadskontroll. 

Denna lag tillämpas inte, med undantag av 
lagens 10 a, 12 och 13 §, på sådan personlig 
skyddsutrustning om vilken det föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/425 om personlig skyddsutrust-
ning och om upphävande av rådets direktiv 
89/686/EEG, nedan förordningen om person-
lig skyddsutrustning, eller på sådana linbane-
anläggningar och delsystem och säkerhets-
komponenter till linbaneanläggningar om 
vilka det föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/424 om linbane-
anläggningar och om upphävande av direktiv 
2000/9/EG, nedan förordningen om linbane-
anläggningar. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

12 § 

Tillsyn över efterlevnaden av lagen 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag, förordningen 
om personlig skyddsutrustning och förord-
ningen om linbaneanläggningar. 

 
Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om 

tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete (44/2006), i kapitel VI i för-
ordningen om personlig skyddsutrustning och 
i kapitel V i förordningen om linbaneanlägg-
ningar. Arbetarskyddsmyndigheten svarar för 
skötseln av de uppgifter som det i de nämnda 
kapitlen i förordningarna föreskrivs att mark-
nadstillsynsmyndigheten och medlemsstaten 
ska sköta. 

 
 
Särskilda bestämmelser gäller för överens-

stämmelse med kraven och kontrollen i fråga 
om tekniska anordningar som är avsedda att 
användas för eller i betydande omfattning an-
vänds för enskild konsumtion. 
 

13 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het bryter mot 

1) tillverkarens i 4 § 1 mom. angivna eller 
med stöd av 4 § 2 mom. föreskrivna skyldig-
het att se till att den tekniska anordningen är 
säker och att den överensstämmer med kra-
ven, 

2) tillverkarens i 5 § 1 mom. angivna eller 
med stöd av 5 § 2 mom. föreskrivna skyldig-
het att visa att den tekniska anordningen över-
ensstämmer med kraven, samla den tekniska 
dokumentationen, upprätta adekvata bruksan-
visningar och andra anvisningar samt förse 
den tekniska anordningen med krävda märk-
ningar, 

3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § att 
förse den tekniska anordningen med namnet 
på farliga ämnen, krävda märkningar och 
bruks- och säkerhetsanvisningar, 

12 § 

Tillsyn 

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn 
över efterlevnaden av denna lag, förordningen 
om personlig skyddsutrustning, förordningen 
om linbaneanläggningar och artikel 4 i förord-
ningen om marknadskontroll. 

Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete (44/2006), i kapitel VI i för-
ordningen om personlig skyddsutrustning, i 
kapitel V i förordningen om linbaneanlägg-
ningar samt i förordningen om marknadskon-
troll. Arbetarskyddsmyndigheten svarar för 
skötseln av de uppgifter som det i de nämnda 
kapitlen i förordningarna samt i förordningen 
om marknadskontroll föreskrivs att marknads-
tillsynsmyndigheten och medlemsstaten ska 
sköta. 

Särskilda bestämmelser gäller för överens-
stämmelse med kraven och kontrollen i fråga 
om tekniska anordningar som är avsedda att 
användas för eller i betydande omfattning an-
vänds för enskild konsumtion. 
 

13 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het bryter mot 

1) tillverkarens i 4 § 1 mom. angivna eller 
med stöd av 4 § 2 mom. föreskrivna skyldig-
het att se till att den tekniska anordningen är 
säker och att den överensstämmer med kra-
ven, 

2) tillverkarens i 5 § 1 mom. angivna eller 
med stöd av 5 § 2 mom. föreskrivna skyldig-
het att visa att den tekniska anordningen över-
ensstämmer med kraven, samla den tekniska 
dokumentationen, upprätta adekvata bruksan-
visningar och andra anvisningar samt förse 
den tekniska anordningen med krävda märk-
ningar, 

3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § att 
förse den tekniska anordningen med namnet 
på farliga ämnen, krävda märkningar och 
bruks- och säkerhetsanvisningar, 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

4) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att se till att den tekniska 
anordningen är säker och att den överensstäm-
mer med kraven, 

5) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att visa att den tekniska an-
ordningen överensstämmer med kraven, 
samla den tekniska dokumentationen, upp-
rätta adekvata bruksanvisningar och andra an-
visningar samt förse den tekniska anord-
ningen med krävda märkningar, 

6) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att förse den tekniska an-
ordningen med namnet på farliga ämnen, 
krävda märkningar och bruks- och säkerhets-
anvisningar, eller 

7) skyldigheten enligt 9 § för den som vida-
reöverlåter den tekniska anordningen att för-
säkra sig om att den tekniska anordningen 
överensstämmer med kraven och att anord-
ningen åtföljs av adekvata anvisningar, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet dömas 
till böter. 

Om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, ska för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet också 
den dömas som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot 

1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.1 i förordningen om linbanean-
läggningar att säkerställa att produkten över-
ensstämmer med kraven, 

2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.2 i förordningen om linbanean-
läggningar att upprätta den tekniska doku-
mentationen, utföra eller låta utföra bedöm-
ningen av överensstämmelse med kraven, 

4) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att se till att den tekniska 
anordningen är säker och att den överensstäm-
mer med kraven, 

5) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att visa att den tekniska an-
ordningen överensstämmer med kraven, 
samla den tekniska dokumentationen, upp-
rätta adekvata bruksanvisningar och andra an-
visningar samt förse den tekniska anord-
ningen med krävda märkningar, 

6) skyldigheten enligt 7 § för den som för 
första gången i sitt eget namn släpper ut den 
tekniska anordningen på marknaden eller för 
användning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att förse den tekniska an-
ordningen med namnet på farliga ämnen, 
krävda märkningar och bruks- och säkerhets-
anvisningar, eller 

7) skyldigheten enligt 9 § för den som vida-
reöverlåter den tekniska anordningen att för-
säkra sig om att den tekniska anordningen 
överensstämmer med kraven och att anord-
ningen åtföljs av adekvata anvisningar, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet dömas 
till böter. 

Om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, ska för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet också 
den dömas som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot 

1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.1 i förordningen om linbanean-
läggningar att säkerställa att produkten över-
ensstämmer med kraven, 

2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.2 i förordningen om linbanean-
läggningar att upprätta den tekniska doku-
mentationen, utföra eller låta utföra bedöm-
ningen av överensstämmelse med kraven, 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

upprätta EU-försäkran om överensstämmelse 
samt förse produkten med CE-märkning, 

3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.4 i förordningen om linbanean-
läggningar att säkerställa att produkter i serie-
tillverkning överensstämmer med kraven, 

4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 
8.7 och 8.8. i förordningen om personlig 
skyddsutrustning eller artikel 11.7 i förord-
ningen om linbaneanläggningar att säkerställa 
att produkten åtföljs av adekvata bruksanvis-
ningar, uppgifter eller dokument eller att såd-
ana finns tillgängliga, 

5) importörens skyldighet enligt artiklarna 
10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om person-
lig skyddsutrustning eller artiklarna 13.1, 13.2 
och 13.4 i förordningen om linbaneanlägg-
ningar att släppa endast produkter som över-
ensstämmer med kraven ut på marknaden, att 
försäkra sig om att tillverkaren har sörjt för 
bedömningen av överensstämmelse med kra-
ven, upprättandet av den tekniska doku-
mentationen och anbringandet av adekvata 
märkningar, att produkten försetts med CE-
märkning och att produkten åtföljs av ade-
kvata bruksanvisningar, uppgifter och doku-
ment, eller 

6) distributörens skyldighet enligt artikel 
11.2 i förordningen om personlig skyddsut-
rustning eller artikel 14.2 i förordningen om 
linbaneanläggningar att säkerställa att produk-
ten försetts med CE-märkning och att produk-
ten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, upp-
gifter och dokument samt att tillverkaren och 
importören har sörjt för att adekvata märk-
ningar gjorts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

upprätta EU-försäkran om överensstämmelse 
samt förse produkten med CE-märkning, 

3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 
i förordningen om personlig skyddsutrustning 
eller artikel 11.4 i förordningen om linbanean-
läggningar att säkerställa att produkter i serie-
tillverkning överensstämmer med kraven, 

4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 
8.7 och 8.8. i förordningen om personlig 
skyddsutrustning eller artikel 11.7 i förord-
ningen om linbaneanläggningar att säkerställa 
att produkten åtföljs av adekvata bruksanvis-
ningar, uppgifter eller dokument eller att såd-
ana finns tillgängliga, 

5) importörens skyldighet enligt artiklarna 
10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om person-
lig skyddsutrustning eller artiklarna 13.1, 13.2 
och 13.4 i förordningen om linbaneanlägg-
ningar att släppa endast produkter som över-
ensstämmer med kraven ut på marknaden, att 
försäkra sig om att tillverkaren har sörjt för 
bedömningen av överensstämmelse med kra-
ven, upprättandet av den tekniska doku-
mentationen och anbringandet av adekvata 
märkningar, att produkten försetts med CE-
märkning och att produkten åtföljs av ade-
kvata bruksanvisningar, uppgifter och doku-
ment, eller 

6) distributörens skyldighet enligt artikel 
11.2 i förordningen om personlig skyddsut-
rustning eller artikel 14.2 i förordningen om 
linbaneanläggningar att säkerställa att produk-
ten försetts med CE-märkning och att produk-
ten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, upp-
gifter och dokument samt att tillverkaren och 
importören har sörjt för att adekvata märk-
ningar gjorts. 

Om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, ska för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet också 
den dömas som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet bryter mot 

1) skyldigheten för tillverkaren, importören, 
tillverkarens representant eller leverantören 
av distributionstjänster att kontrollera att EU-
försäkran om överensstämmelse och teknisk 
dokumentation har upprättats, hålla försäk-
ran om överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen tillgängliga för marknads-
kontrollmyndigheten under den period som 
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Bestämmelser om straff för hälsobrott finns 

i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889). 
 

krävs samt säkerställa att dessa myndigheter 
på begäran kan få tillgång till den tekniska 
dokumentationen, så som avses i artikel 4.3 a 
i marknadskontrollförordningen, 

2) skyldigheten för tillverkaren, importören, 
tillverkarens representant eller leverantören 
av distributionstjänster att på en motiverad 
begäran från marknadskontrollmyndigheten 
ge den myndigheten all information och doku-
mentation som behövs för att visa att produk-
ten överensstämmer med kraven, så som avses 
i artikel 4.3 b i marknadskontrollförord-
ningen, 

3) skyldigheten för tillverkaren, importören, 
tillverkarens representant eller leverantören 
av distributionstjänster att informera mark-
nadskontrollmyndigheten ifall den har skäl att 
tro att en berörd produkt utgör en risk, så som 
avses i artikel 4.3 c i marknadskontrollförord-
ningen, 

4) skyldigheten för tillverkaren, importören, 
tillverkarens representant eller leverantören 
av distributionstjänster att se till att nödvän-
diga korrigerande åtgärder vidtas omedelbart 
för att avhjälpa fall av bristande överensstäm-
melse med de krav som fastställts för produk-
ten i fråga eller, om det inte är möjligt, minska 
de risker som den produkten medför, så som 
avses i artikel 4.3 d i marknadskontrollförord-
ningen. 

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns 
i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om inkomstdatasystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 13 § 1 mom. 21 punkten, sådan den lyder i 
lag 176/2019, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

13 § 

Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur 
inkomstdatasystemet 

Inkomstregisterenheten förmedlar och läm-
nar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret 
som en uppgiftsanvändare trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter, med stöd av nå-
gon annan lag har rätt att få av prestationsbe-
talaren eller av andra uppgiftsanvändare, som 
följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

21) till de arbetarskyddsmyndigheter som 
avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplat-
sen (44/2006) för tillsynen över efterlevnaden 
av lagen om beställarens utredningsskyldighet 
och ansvar vid anlitande av utomstående ar-
betskraft (1233/2006), över att minimivillko-
ren för anställningsförhållanden följs och över 
anlitandet av utländsk arbetskraft, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

13 § 

Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur 
inkomstdatasystemet 

Inkomstregisterenheten förmedlar och läm-
nar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret 
som en uppgiftsanvändare trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter, med stöd av nå-
gon annan lag har rätt att få av prestationsbe-
talaren eller av andra uppgiftsanvändare, som 
följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

21) till arbetarskyddsmyndigheter som av-
ses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplat-
sen (44/2006) för tillsynen över efterlevnaden 
av lagen om beställarens utredningsskyldighet 
och ansvar vid anlitande av utomstående ar-
betskraft (1233/2006), över att minimivillko-
ren för anställningsförhållanden följs, över ar-
betsförhållandena och över anlitandet av ut-
ländsk arbetskraft, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 


