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Statsrådets beslut

Nr 919

om begränsningar som gäller vissa ftalater i barnvårdsartiklar och leksaker för barn
under tre år vilka är avsedda att stoppas i munnen

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1999

Statsrådet har med stöd av 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986
(914/1986), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (539/1993), vid föredragning
från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §
Detta beslut av statsrådet gäller barn-

vårdsartiklar och leksaker för barn med tre
år vilka är avsedda att stoppas i munnen.

2 §
I de barnvårdsartiklar och leksaker som

avses i 1 § och som är tillverkade i uppmju-
kad PVC-plast får inte finnas över 0.05
viktprocent av en eller flera av följande fta-
later:

diisononylftalat (DINP),
di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP),
dibutylftalat (DBP),
diisodecylftalat (DIDP),
di-n-oktylftalat (DNOP) eller
butylbensylftalat (BBP).

3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 november

1999.

Helsingfors den 23 september 1999

Minister Kimmo Sasi

Handelsrådet Ilkka Cantell

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

106—1999 490301
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Statsrådets beslut

Nr 922

om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1999

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 §
lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag
144/1993, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas i fråga om skydd för
arbetstagare på arbetsplatser, där de ämnen
som hanteras, uppkommer, förflyttas eller
lagras, med beaktande av deras egenskaper,
mängd och hanteringssätt samt arbetsställe-
nas och riskenheternas placering, kan med-
föra risk för en storolycka.
Beslutet tillämpas inte på de risker för

storolyckor som uppkommer vid verksamhet
inom försvarsministeriets förvaltningsområ-
de, när en tillämpning kan äventyra det
hemlighållande av ärenden som rikets säker-
het kräver. Om de arrangemang som gäller
riskerna för storolyckor bestämmer i dessa
fall försvarsministeriet enligt social- och häl-
sovårdsministeriets anvisningar.
Detta beslut gäller inte transporter på väg,

med järnväg, med fartyg eller med luftfar-
tyg.

2 §

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall i all verksamhet på
arbetsplatsen fortgående vidta behövliga åt-
gärder för förebyggande av riskerna för stor-
olyckor och för begränsning av följderna av
dem samt även bedöma risken för en storo-
lycka på arbetsplatsen när man gör en utred-
ning och bedömning enligt 9 § 1 och 2
mom. lagen om skydd i arbete (299/1958).
Arbetsgivaren skall dessutom särskilt vara

beredd på de risker för en storolycka som

reparations-, underhålls- och ändringsarbeten
samt andra motsvarande åtgärder medför.
Bestämmelser om arbetsgivarens skyldig-

heter att i egenskap av verksamhetsidkare
vidta åtgärder för att förebygga riskerna för
en storolycka på grund av kemikalier, upp-
göra en handling över säkerhetsprinciperna för
verksamheten, utarbeta en säkerhetsrap-
port eller uppgöra en intern räddningsplan
utfärdas särskilt.
Bestämmelser om skyldigheterna för andra

än arbetsgivare att förebygga risken för en
storolycka ingår i lagen om skydd i arbete,
kemikalielagen (744/1989), lagen om
explosionsfarliga ämnen (263/1953) och la-
gen om räddningsväsendet (561/1999) samt i
föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

3 §

Samarbete mellan arbetsgivaren och
arbetstagarna

När arbetsgivaren utarbetar och uppdaterar
i 2 § avsedda planer, handlingar och utred-
ningar skall de frågor gällande arbetstagar-
nas säkerhet och hälsa som ingår i dem
behandlas tillsammans med arbetstagarna el-
ler deras representant på det sätt som anges
särskilt i fråga om samarbete i arbetar-
skyddsfrågor.

4 §

Tillgång till handlingar

I fråga om arbetstagarnas säkerhet och
hälsa skall den handling över säkerhetsprin-

Rådets direktiv 96/82/EG; EGT nr L 10, 14.1.1997, s. 13
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ciperna, de säkerhetsrapporter och de rädd-
ningsplaner som avses i 2 § för tillsynen
över arbetarskyddet finnas tillgängliga på
arbetsplatsen för den behöriga arbetar-
skyddsmyndigheten samt för arbetstagarna
eller deras representant. Bestämmelser om
lämnande av handlingar till andra än arbetar-
skyddsmyndigheterna utfärdas särskilt.

5 §

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren skall noggrant iaktta de
föreskrifter och anvisningar som arbetsgiva-
ren meddelat för förebyggande och avvär-
jande av risken för en storolycka.

6 §

Samarbete mellan arbetsgivarna

De arbetsgivare som är verksamma inom
det omedelbara influensområdet för risken
för en storolycka som har en och samma
orsak skall vid behov samarbeta för att sä-
kerställa att varje arbetsgivare har tillräcklig
kunskap och beredskap för att kunna iaktta
detta beslut.
Medför flera arbetsgivares gemensamma

verksamhet risk för en storolycka, skall de
samarbeta när det gäller att iaktta bestäm-
melserna i detta beslut.

7 §

Utbildning och anvisningar

Arbetsgivaren skall med beaktande av in-

nehållet i de bedömningar, planer, handling-
ar och säkerhetsrapporter som avses i 2 § ge
arbetstagarna tillräcklig och handledning i
utbildning hur faran kan avvärjas och om de
riktiga förfaringssätten enligt räddningspla-
nen när en olycka inträffar.

8 §

Övningar

Arbetsgivaren skall genom att ordna öv-
ningar i tillräcklig mån med beaktande av
verksamhetens beskaffenhet, omfattning och
farlighet ta reda på om och säkerställa att
planerna, beredskapen, utbildningen, anvis-
ningarna och organisationen enligt 2 och 7 §
är ändamålsenliga och att de fungerar i
praktiken.

9 §

Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan med-
dela närmare föreskrifter om verkställigheten
av detta beslut.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2000.
Genom detta beslut upphävs statsrådets be-

slut om avvärjande av storolyckor på grund
av kemikalier (1705/1991).

Helsingfors den 23 september 1999

Omsorgsminister Eva Biaudet

Överinspektör Matti Kajantie
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Finansministeriets beslut

Nr 923

om Jean Sibelius och tonkonstens jubileumsmynt

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1999

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993)
beslutat:

1 §
Med anledning av att 100 år förflutit sedan

tondikten Finlandia komponerades präglas
Jean Sibelius och tonkonstens jubileumsmynt
med valörerna 1 000 mark och 100 mark.

2 §
Jubileumsmyntet med valören 1 000 mark

är av guldlegering, av vars vikt 900 promille
är guld, 50 promille silver och 50 promille
koppar. Halterna får variera högst ± 10
promilleenheter.
Jubileumsmyntet med valören 100 mark är

av silverlegering, av vars vikt 925 promille är
silver och 75 promille koppar. Halterna får
variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §
Jubileumsmyntens diameter och vikt är

följande:

Diameter Vikt

1 000 mark 22,0 ± 0,1 mm 8,64 ± 0,15 g
100 mark 35,0 ± 0,1 mm 22,00 ± 0,40 g

Högst fem procent av mynten får till
diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §
Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna

och inskrifterna på de plana ytorna är place-
rade så att vardera sidan av mynten är på rätt
led då mynten vänds som ett bokblad. På
myntens cylinderytor finns lettringen SUOMI
FINLAND.
På mynten finns myntutformarnas och

direktörens för Ab Myntverket i Finland
släktnamnsinitialer P, V och M.

5 §
Jubileumsmyntens präglar framgår av föl-

jande beskrivning och bilderna nedan.
På myntens teckensida finns till höger en

stiliserad ansiktsbild av Jean Sibelius, till
vänster en bild av solen, upptill texten
SIBELIUS i bågform och nedtill till vänster
texten FINLANDIA i bågform.
På myntens valörsida finns upptill i båg-

form ett valörtecken, som på guldmyntet är
1 000 MK och på silvermyntet 100 MK.
Nedtill finns årtalet 1999. I mitten finns
de första takterna av Finlandiahymnen i
notskrift.

6 §
En del av jubileumsmynten med valören

100 mark kan vara specialpräglade, varvid
botten är spegelblank och figurens yta matt.
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7 §
De närmare detaljerna i jubileumsmyntets

präglar framgår av de originalpräglar och
-arbetsredskap som förvaras hos Ab Mynt-
verket i Finland.

8 §
Detta beslut träder i kraft den 1 oktober

1999.

Helsingfors den 22 september 1999

Minister Suvi-Anne Siimes

Budgetråd Raine Vairimaa
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