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om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete
på arbetsplatsen
Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen (44/2006) 11 § 2 mom. och 48 § 1 mom.,
ändras 18 § 4 mom., 20 §, 21 § 2 mom. och 26 § 1 mom. 3 punkten, av dem 18 § 4 mom.
sådant det lyder i lag 1564/2009, samt
fogas till lagen en ny 19 a § som följer:
18 §

19 a §

Förbud mot överlåtelse av produkter

Förstöring av produkter

— — — — — — — — — — — — —
Inspektören kan temporärt meddela ett i 2
och 3 mom. avsett förbud, om en produkt
som är avsedd för marknaden eller att användas inte överensstämmer med de föreskrivna
kraven eller om produkten då den tagits i
bruk kan medföra omedelbar risk för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. En ytterligare
förutsättning är att det temporära förbudet är
nödvändig för att syftet med tillsynen ska
förverkligas. Inspektören ska överföra ärendet till regionförvaltningsverket som för ärendet till ministeriet. Inspektören, regionförvaltningsverket och ministeriet ska behandla
ärendet skyndsamt.

Om de förbud och ålägganden som avses i
18 eller 19 § inte kan anses tillräckliga och
produkten kan medföra allvarlig risk för
människor eller egendom, kan ministeriet
ålägga tillverkaren, importören eller försäljaren, eller någon annan som släppt ut produkten på marknaden eller överlåtit den för att
användas, att förstöra produkter som innehas
av eller har returnerats till denne. Om det inte
är ändamålsenligt att förstöra produkten, kan
ministeriet bestämma att produkten ska göras
obrukbar eller besluta om andra motsvarande
förfaranden.
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20 §

21 §

Information och hot

Undersökning av produkter och ersättande
av kostnader

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
produkten eller med användningen av den
och om produktinnehavarens rättigheter. Ministeriet kan ålägga tillverkaren, importören
eller försäljaren en skyldighet att ge information också när det har konstaterats att en
produkt inte överensstämmer med kraven,
men ett beslut enligt 18, 19 eller 19 a § inte
fattas därför att produkterna i fråga inte
längre innehas av tillverkaren, importören,
försäljaren eller någon annan som släppt ut
produkten 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
eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen.
Ministeriet ska informera Europeiska kommissionen och vid behov de övriga medlemsstaterna 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 produkter som medför allvarliga risker och annat
informationsutbyte i enlighet med bestämmelserna om detta i unionens lagstiftning eller någon annanstans.

— — — — — — — — — — — — —
Om produkten inte överensstämmer med
kraven kan ministeriet ålägga den som släppt
ut produkten på marknaden eller överlåtit den
för att användas att ersätta de skäliga kostnader som anskaffningen, undersökningen och
testningen av produkten orsakat staten. Den
kostnadsersättning som avses i denna paragraf är direkt utsökbar. Bestämmelser om
indrivning av ersättningen finns i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).
26 §
Ärenden som omfattas av samarbetet
Utöver vad som annars föreskrivs omfattar
samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare, med beaktande av förhållandena i arbetet och på arbetsplatsen, bland annat
— — — — — — — — — — — — —
3) de utvecklingsmål och utvecklingsprogram som hänför sig till den verksamhet som
avser att upprätthålla arbetsförmågan, de utvecklingsmål och utvecklingsprogram som
stöder en fortsättning i arbetslivet samt andra
utvecklingsmål och utvecklingsprogram som
inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa,
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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