Lag
om ändring av arbetarskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetarskyddslagen (738/2002) 7 §, 52 a § 1 mom., 53 § 1 och 2 mom. samt 63 §
2 mom.,
sådana de lyder, 7 § delvis ändrad i lag 1199/2005, 52 a § 1 mom. och 53 § 1 mom. i lag
1232/2011 samt 53 § 2 mom. och 63 § 2 mom. i lag 364/2013, samt
fogas till lagen en ny 52 c § som följer:
7§
Tillämpning av lagen i vissa andra fall
Denna lag tillämpas också på
1) den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten, andra arbetsgivare och
egenföretagare på en gemensam arbetsplats, på det sätt som föreskrivs i 49—51 och 53 §,
2) huvudentreprenören eller den byggherre eller någon annan person som leder eller övervakar
byggprojektet på en gemensam byggarbetsplats, på det sätt som föreskrivs i 52, 52 a och 52 b
§,
3) den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde samt
andra arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på varvsområdet, på det sätt som föreskrivs i 52 c
§,
4) avvärjande av gemensamma risker i vissa fall, på det sätt som föreskrivs i 54 §,
5) arbetsgivare som låter utföra frivilligt arbete, på det sätt som föreskrivs i 55 §,
6) projekterare, på det sätt som föreskrivs i 57 §,
7) dem som installerar maskiner, redskap och andra anordningar, på det sätt som föreskrivs i
58 §,
8) dem som utför idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar, på det sätt som
föreskrivs i 59 §,
9) dem som sänder och lastar gods, på det sätt som föreskrivs i 60 §,
10) dem som äger eller innehar eller hyr ut byggnader, på det sätt som föreskrivs i 61 §,
11) hamninnehavare, skeppsredare, fartygsbefälhavare och andra som har hand om fartyg, på
det sätt som föreskrivs i 62 §.
52 a §
Personkort för personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser
Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats ska i sina avtal eller
annars med tillgängliga medel svara för att var och en som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt
med fotografi försett personkort då denne rör sig där. Av kortet ska framgå om den som arbetar
på arbetsplatsen är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Det personliga
skattenummer som registrerats i skattenummerregistret och som avses i lagen om skattenummer

och skattenummerregistret ( / ) ska vara synligt på personkortet. Personkortet för en arbetstagare ska dessutom innehålla namnet på arbetsgivaren. Bestämmelserna om byggherre i detta
moment tillämpas också på
1) huvudentreprenören eller någon annan som är den som i huvudsak genomför byggprojektet,
2) arbetsgivaren i fråga om arbetsgivarens anställda och avtalspartner.
——————————————————————————————
52 c §
Förutsättningar som gäller arbete på varvsområden
Som varvsområde betraktas i denna lag en gemensam arbetsplats
1) där det bedrivs nybyggnad eller reparation av fartyg med anknytning till handelssjöfart eller
av myndighetsfartyg, och
2) där fartyg som är minst 24 meter långa kan byggas eller repareras.
Vad som i 52 a och 52 b § föreskrivs om skyldigheter för en byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats samt för huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet tillämpas också på den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde enligt 1 mom., när det är fråga om arbete på
varvsområdet. Vad som i 52 a och 52 b § föreskrivs om arbetsgivarens skyldigheter tillämpas
också på motsvarande sätt på en arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på ett varvsområde.
Personkort som avses i 52 a § krävs dock inte av personer som tillfälligt transporterar varor
till varvsområdet. Personkort krävs inte heller av personer som arbetar på varvsområdet i uppgifter i anslutning till ibruktagandet av ett fartyg och som hör till fartygets besättning och är
anställda hos den som beställt fartyget eller det företag som ska idka trafik med fartyget. De
personer som avses i detta moment behöver inte heller föras in i den förteckning som avses i 52
b §.
Uppgifterna för respektive kalenderår i den förteckning som avses i 52 b § ska bevaras i sex
år räknat från ingången av året efter utgången av kalenderåret i fråga.
53 §
Egenföretagares skyldigheter på gemensamma arbetsplatser
Egenföretagare ska på gemensamma arbetsplatser iaktta vad som i denna lag föreskrivs om
1) arbetstagares kompetens och behörighet, behövliga tillstånd och minimiålder,
2) maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra anordningar som används i
arbetet samt om de idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar som de ska genomgå,
3) hantering, förvaring och märkning av farliga ämnen,
4) personkort för den som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser eller på varvsområden.
En egenföretagare ska lämna huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet samt den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten
på varvsområdet uppgifter enligt 52 b § 1 mom. 1 och 2 punkten för den förteckning som avses
i den paragrafen.
——————————————————————————————
63 §
Arbetarskyddsförseelse
——————————————————————————————
2

För arbetarskyddsförseelse ska också dömas
1) en person som olovligen eller utan giltigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet avlägsnar
eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd för att förebygga risk för
olycksfall eller sjukdom,
2) en person som avses i 52 a eller 52 c § och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter
att i kontrakt som denne ingår eller i övrigt med tillgängliga medel uppfylla sin skyldighet enligt
de paragraferna att svara för att de som arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller på ett
varvsområde använder personkort,
3) en person som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att föra eller bevara den förteckning som avses i 52 b §,
4) en person som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att lämna uppgifter enligt 52 b
§ för den förteckning som avses i den paragrafen eller som lämnar väsentligen oriktiga eller
bristfälliga uppgifter, och
5) en egenföretagare som på en gemensam byggarbetsplats eller på ett varvsområde underlåter
att ha det personkort som avses i 52 a och 52 c § synligt då denne rör sig på arbetsplatsen eller
på varvsområdet.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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