
   
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om 
arbetarskyddsfonden 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om arbetarskyddsfonden ändras. Lagen ändras så att 
hänvisningen till föreningen Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. ändras till att 
gälla föreningen Työturvallisuuskeskus ry. Syftet med propositionen är att lagen ska motsvara 
nuläget. 

Dessutom föreslås det att föråldrade hänvisningsbestämmelser ändras. Ändringarna är tek-
niska. Lagen avses träda i kraft våren 2020. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

Arbetarskyddsfonden inrättades genom lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979) som trädde 
i kraft den 1 maj 1979. Enligt lagens 1 § 1 mom. är fondens uppgift att bevilja medel för arbe-
tarskyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, inhämtande av kunskaper om arbetarskydd och 
information om arbetarskyddet samt för forskning, utbildning och information som går ut på 
att främja relationerna mellan arbetsgivarna och löntagarna i arbetslivet. Enligt det gällande 2 
mom. har arbetarskyddsfonden därutöver till uppgift att understöda den arbetarskyddscentral 
som upprätthålls av föreningen Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. Arbetar-
skyddscentralen är en av arbetsmarknadsorganisationerna administrerad expertorganisation för 
utbildning och utveckling i anslutning till säkerheten i arbetet och arbetarskyddet. 

Arbetarskyddsfonden sände i september 2018 ett brev till social- och hälsovårdsministeriet i 
vilket det föreslås att hänvisningen till föreningens namn i lagen om arbetarskyddsfonden ska 
ändras så att den motsvarar nuläget. Den i lagen avsedda förening som upprätthåller Arbetar-
skyddscentralen har numera namnet Työturvallisuuskeskus ry. Föreningens medlemmar kan 
enligt Työturvallisuuskeskus ry:s stadgar vara sådana centralorganisationer på arbetsmark-
naden som har rättshandlingsförmåga och med dem jämförbara sammanslutningar som före-
ningens styrelse godkänner som medlemmar. År 2018 registrerades det i föreningsregistret en 
förening med namnet Työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdistys ry, som inte har någon 
koppling till den verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens centralorganisationer eller med 
dem jämförbara sammanslutningar. För tydlighetens skull behöver lagen om arbetarskydds-
fonden uppdateras i fråga om föreningens namn. 

I den gällande lagens 1 § 1 mom. och 2 § hänvisas det till lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), som har upphävts genom lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
(459/2015). Det föreslås att de föråldrade hänvisningsbestämmelserna ändras så att de motsva-
rar den gällande lagen. Ändringarna är tekniska. 

2  Proposit ionens konsekvenser  

De föreslagna ändringarna är lagtekniska och har inga betydande ekonomiska eller andra kon-
sekvenser. 

3  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Arbetar-
skyddsfonden. Propositionen har behandlats och godkänts av delegationen för beredning av 
arbetarskyddsbestämmelser, i vilken de mest centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisat-
ionerna samt andra samarbetspartner finns representerade. Propositionen har inte varit på re-
miss. 

4  Ikraftträdande  

Syftet med propositionen är att de föråldrade bestämmelserna så snart som möjligt ska ändras 
så att de motsvarar nuläget. Lagen föreslås träda i kraft våren 2020. 

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979) 1 och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 168/1988, som följer: 
 

1 § 

Arbetarskyddsfondens verksamhet 

För främjande av arbetarskydd som tjänar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar (459/2015) försäkringsskyldiga arbetsgivares och hos dem anställda arbetstagares 
intressen finns Arbetarskyddsfonden. Fondens uppgift är att bevilja medel för arbetarskydds-
forskning, arbetarskyddsutbildning, inhämtande av kunskaper om arbetarskydd och informat-
ion om arbetarskyddet samt för forskning, utbildning och information som syftar till att främja 
relationerna mellan arbetsgivarna och arbetstagarna i arbetslivet. 

Arbetarskyddsfonden har dessutom till uppgift att understödja Arbetarskyddscentralen, som 
administreras av föreningen Työturvallisuuskeskus ry. 
 

2 § 

Fondens tillgångar 

Bestämmelser om överföring av medel till Arbetarskyddsfondens förfogande finns i 233 § i 
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
————— 

 
Helsingfors den 7 november 2019 

Statsminister 

Antti Rinne 

 

 

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979) 1 och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 168/1988, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Arbetarskyddsfondens verksamhet 

För främjande av arbetarskydd som tjänar 
de enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/48) försäkringsskyldiga arbetsgivarnas 
och de hos dem anställda arbetstagarnas in-
tressen finns en arbetarskyddsfond. Fondens 
uppgift är att bevilja medel för arbetar-
skyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, 
inhämtande av kunskaper om arbetarskydd 
och information om arbetarskyddet samt för 
forskning, utbildning och information som 
går ut på att främja relationerna mellan ar-
betsgivarna och löntagarna i arbetslivet. 

 
Arbetarskyddsfonden har därutöver till 

uppgift att understöda den arbetarskyddscen-
tral som upprätthålles av Työturvallisuus-
keskuksen Kannatusyhdistys r.y. benämnda 
förening. 
 

1 § 

Arbetarskyddsfondens verksamhet 

För främjande av arbetarskydd som tjänar 
enligt lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar (459/2015) försäkringsskyl-
diga arbetsgivares och hos dem anställda ar-
betstagares intressen finns Arbetarskydds-
fonden. Fondens uppgift är att bevilja medel 
för arbetarskyddsforskning, arbetarskyddsut-
bildning, inhämtande av kunskaper om arbe-
tarskydd och information om arbetarskyddet 
samt för forskning, utbildning och informat-
ion som syftar till att främja relationerna mel-
lan arbetsgivarna och arbetstagarna i arbets-
livet. 

Arbetarskyddsfonden har dessutom till 
uppgift att understödja Arbetarskyddscen-
tralen, som administreras av föreningen 
Työturvallisuuskeskus ry. 
 

2 § 

Fondens tillgångar 

Medel överföres till arbetarskyddsfondens 
förfogande i den ordning som är särskilt 
stadgad i 35 § lagen om olycksfallsförsäk-
ring. 
 

2 § 

Fondens tillgångar 

Bestämmelser om överföring av medel till 
Arbetarskyddsfondens förfogande finns i 
233 § i lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar. 
 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
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