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Lag
om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 1 § och 47 kap. 1 och 8 §, sådana de lyder,

44 kap. 1 § i lag 600/2013 och 47 kap. 1 och 8 § i lag 397/2012, som följer:

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

1§

Hälsobrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med
1) lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) eller Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upp-
hävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, nedan växtskyddsmedelsförord-
ningen,

2) konsumentsäkerhetslagen (920/2011),
3) kemikalielagen (599/2013), Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan Reach-förordningen, Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-
förordningen, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om till-
handahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, nedan biocidförord-
ningen,

4) lagen om kosmetiska produkter (492/2013) eller Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter,

5) hälsoskyddslagen (763/1994),
6) livsmedelslagen (23/2006),
7) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

(390/2005),
RP 194/2017
AjUB 1/2018
RSv 9/2018
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8) lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
(1016/2004),

9) kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig
skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, eller

10) kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbanean-
läggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG

eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats eller beslut i enskilda fall 
som meddelats med stöd av nämnda lagar och förordningar tillverkar, behandlar, för eller 
uppsåtligen försöker föra in i landet, innehar, lagrar, transporterar, håller till salu, förmed-
lar eller överlåter varor eller ämnen, preparat eller föremål så att gärningen är ägnad att 
orsaka fara för någon annans liv eller hälsa ska, om inte strängare straff för gärningen fö-
reskrivs någon annanstans i lag, för hälsobrott dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader.

Om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, döms för 
hälsobrott också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med konsumentsä-
kerhetslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats eller beslut i enskilda fall 
som meddelats med stöd av den lagen utför, håller till salu eller annars i samband med sin 
näringsverksamhet överlåter en konsumenttjänst så att gärningen är ägnad att orsaka fara 
för någon annans liv eller hälsa.

47 kap.

Om arbetsbrott

1 §

Arbetarskyddsbrott

En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter, eller
2) förorsakar en bristfällighet eller ett missförhållande som strider mot arbetarskydds-

föreskrifterna 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 förut-
sättningarna för arbetarskyddet,

ska för arbetarskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Bestämmelser om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av

fara finns i 21 kap. 8–11 och 13 §.
Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbestämmelserna som i arbetarskyddshänseende

kan anses vara ringa och för vilka straff föreskrivs i 63 § i arbetarskyddslagen (738/2002),
23 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller 20 § i lagen om fartygspersonalens
arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) betraktas dock
inte som arbetarskyddsbrott.

8 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsavtalsförhållande eller i ett

tjänste- eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande samt den som
faktiskt utövar den beslutanderätt som tillkommer arbetsgivaren,
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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 arbetsavtalsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed
jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till arbetsgivaren,

4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet
som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård, lagen om fartygspersonalens
arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg eller någon annan lag om
arbetarskydd eller som har utfärdats med stöd av en sådan lag och som ska iakttas i syfte
att skydda andra.

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar til-
lämpas 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 avses i 7 § i den
lagen och på företrädare för dem samt på redare som avses i 4 § 3 punkten i lagen om far-
tygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och på fö-
reträdare för dem.

————
Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
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