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216/2018

Lag
om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-

skyddssamarbete på arbetsplatsen

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

betsplatsen (44/2006) 50 och 51 §, sådana de lyder, 50 § delvis ändrad i lag 492/2011 och
51 § delvis ändrad i lag 482/2015, som följer:

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 44 kap. 1 §
1 mom. 8–10 punkten i strafflagen (39/1889) eller 47 kap. i den lagen, ska arbetarskydds-
myndigheten anmäla detta till polisen för förundersökning. Anmälan behöver emellertid
inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa och all-
mänt 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 när-
vara 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 anmälningsskyld-
igheten i fråga om utlänningars arbete och för hörande av arbetarskyddsmyndigheten.

51 §

Straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 eller 43 § döms enligt 38 kap. 2 §
2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i
lag än i 38 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen.

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen, om straff för ar-
betarskyddsbrott i 47 kap. 1 § i strafflagen och om straff för kränkning av arbetstagarre-
presentants rättigheter i 47 kap. 4 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46,
46 a eller 48 § i denna lag ska, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag,
för arbetarskyddsförseelse dömas till böter.
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216/2018  
För arbetarskyddsförseelse döms även en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgi-
varen som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot framläggningsskyldigheten enligt
53 §.

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