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764/2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om ändring av 3 och 4 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksam-
hetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för re-

gionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet (1494/2015) 3 och 4 § som
följer:

3 §
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbe-
tarskyddet:

1) tillsynsuppgifter enligt 5 § i lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang
vid arbetsgivarens insolvens (209/2015),

2) behandling av sådana tillstånd och dispenser som avses i 14, 26, 27 och 36 § i arbets-
tidslagen (605/1996)

3) informationsuppgifter, vissa uppgifter i anknytning till internationellt administrativt
samarbete och uppgifter i anknytning till delgivning av utländska administrativa betal-
ningsbeslut enligt 16 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) samt uppgif-
ter i anknytning till delgivning av andra utländska administrativa handlingar enligt 23 § i
den lagen.

4 §
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-

land är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för
arbetarskyddet:

1) ansvaret för behörighet, tillstånd och register enligt 2, 4, 10 och 12 § i lagen om vissa
krav på asbestsanering (684/2015),

2) godkännande av utländsk examen som sådan behörighet som avses i 2 § i lagen om
vissa krav på asbestsanering,

3) uppgifter i anknytning till beviljande, förnyande och återkallande av kompetensbrev
och uppgifter i anknytning till utbildning som krävs av laddare samt ansvaret för registret
över kompetensbrev för laddare enligt 5, 8, 14, 15, 16 och 22 § i lagen om laddare
(423/2016),

4) förvaltning och utveckling av gemensamma informationssystem för ansvarsområde-
na för arbetarskyddet.
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764/2016  
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.
Ärenden som gäller ett i 27 § i arbetstidslagen avsett tillstånd till undantag som är an-

hängiga vid regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet, arbetsrådet el-
ler arbetsdomstolen vid ikraftträdandet av denna förordning slutbehandlas vid det region-
förvaltningsverk där de har anhängiggjorts.

Helsingfors den 31 augusti 2016

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

Regeringssekreterare Tuula Andersin
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