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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och 
av vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om tillsy-

nen över arbetarskyddet och om arbetar-
skyddssamarbete på arbetsplatsen komplette-
ras med bestämmelser om arbetarskydds-
myndighetens rätt att trots sekretessbestäm-
melserna få sådana uppgifter av Skatteför-
valtningen och Pensionsskyddscentralen som 
är nödvändiga för att utöva tillsyn. 

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen, lagen om offentlighet och sekretess i 
fråga om beskattningsuppgifter, lagen om 
pension för arbetstagare och lagen om pen-
sion för företagare föreslås samtidigt nya be-
stämmelser om hur myndigheter på eget ini-
tiativ kan lämna ut uppgifter till andra myn-
digheter. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet 
och om arbetarskyddssamarbete på arbets-
platsen (44/2006), nedan arbetarskyddstill-
synslagen, föreskrivs om arbetarskyddsmyn-
dighetens rätt att få information. För verk-
ställande av tillsynen har arbetarskyddsmyn-
digheten och inspektören med stöd av lagens 
4 § rätt att av arbetsgivare och andra som 
omfattas av arbetarskyddsmyndighetens till-
syn få upplysningar såväl muntligt som 
skriftligt. Arbetarskyddsmyndigheten och in-
spektören har rätt att av arbetsgivaren till på-
seende få de handlingar som denne enligt de 
föreskrifter som omfattas av arbetarskydds-
myndighetens tillsyn ska göra upp eller för-
vara. Arbetarskyddsmyndigheten har också 
rätt att få andra upplysningar och utredningar 
som inspektionsobjektet innehar och som är 
nödvändiga för att utreda ett ärende. De be-
stämmelser som arbetarskyddsmyndigheten 
övervakar kan förutom arbetsgivare gälla ex-
empelvis tillverkare eller leverantörer av ma-
skiner eller redskap, privata arbetsförmedlare 
och sådana beställare som avses nedan i la-
gen om beställarens utredningsskyldighet och 
ansvar vid anlitande av utomstående arbets-
kraft (1233/2006), nedan beställaransvarsla-
gen. Det är också möjligt att få behövliga 
uppgifter av arbetstagaren. 

Arbetarskyddslagen (55/2001), arbets-
tidslagen (605/1996), sjöarbetstidslagen 
(296/1976), lagen om arbetstiden på fartyg i 
inrikesfart (248/1982) och beställaran-
svarslagen innehåller dessutom andra be-
stämmelser om arbetsgivarnas skyldighet att 
lämna upplysningar som behövs för tillsynen 
över de nämnda lagarna. I beställaransvarsla-
gens 12 § finns en specialbestämmelse enligt 
vilken arbetarskyddsmyndigheten på begäran 
har rätt att av beställaren till påseende få 
handlingar som hänför sig till utredningsplik-
ten och vid behov kopior av dem. Arbetar-
skyddstillsynslagens bestämmelser om rätt 

att få upplysningar täcker i själva verket in 
samtliga föreskrifter som omfattas av tillsy-
nen. 

I arbetarskyddstillsynslagen finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om arbetarskydds-
myndighetens rätt att få upplysningar av and-
ra myndigheter eller om utbyte av informa-
tion mellan myndigheterna. Bestämmelser 
om myndighetssamarbete finns däremot i 
10 § i förvaltningslagen (434/2003). I para-
grafen sägs att inom ramen för sin behörighet 
och i den omfattning ärendet kräver skall 
varje myndighet på andra myndigheters be-
gäran bistå dessa i skötseln av en förvalt-
ningsuppgift, och även i övrigt sträva efter att 
främja samarbetet mellan myndigheterna. 
Samarbetsplikten innebär ingen allmän rätt 
för en myndighet att få uppgifter av en annan 
myndighet. Skyldigheten att samarbeta leder 
inte heller automatiskt till rätt att avvika från 
bestämmelser om sekretess eller dataskydd. 
Ur en sekretessbelagd handling kan en myn-
dighet i allmänhet till en annan myndighet 
endast lämna ut uppgifter om så föreskrivs i 
en specialbestämmelse på lagnivå eller om 
den som skyddas av sekretessbestämmelsen 
samtycker till utlämningen. Enligt 29 § i la-
gen om offentlighet i myndigheters verksam-
het (621/1999), nedan offentlighetslagen, kan 
en myndighet till en annan myndighet lämna 
ut uppgifter ur sekretessbelagda handlingar, 
om uppgiften behövs i ett rättsskyddsförfa-
rande eller för att ett enskilt övervaknings- 
eller tillsynsuppdrag som är riktat mot en 
myndighet skall kunna utföras. För arbetar-
skyddstillsynen saknar detta relevans. Enligt 
120 § i lagen om säkerhet vid hantering av 
farliga kemikalier och explosiva varor 
(390/2005) har tillsynsmyndigheterna utan 
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av 
varandra få de uppgifter som behövs för till-
synen. En motsvarande bestämmelse om ut-
lämning  av uppgifter mellan myndigheter 
föreslås ingå i den gruvlag som är under be-
redning. 

Arbetarskyddsmyndigheten har ett särskilt 
tjänsteansvar för att sekretessbestämmelserna 



 RP 50/2009 rd 

  

 

3

iakttas. Sekretessbelagda uppgifter ska hållas 
kvar hos myndigheten. På innehav av per-
sonuppgifter tillämpas dataskyddslagstift-
ningen. 

Social- och hälsovårdsministeriet har ge-
nom sitt beslut (49/2007) från den 1 mars 
2007 överfört tillsynen över efterlevnaden av 
beställaransvarslagen till Nylands arbetar-
skyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. Tolv in-
spektörer, av vilka fem i Helsingfors, tre i 
Tammerfors, en i Åbo och tre i Kemi, har 
hand om tillsynen. Inspektionsverksamheten 
kom i praktiken igång i augusti 2007 och 
samma år utfördes redan 400 inspektioner 
medan de 2008 uppgick till närmare 1000. 
Inspektionerna har närmast berört arbetsplat-
ser inom byggbranschen, inkvarterings- och 
förplägnadsbranschen, metallindustrin, logis-
tikbranschen och den offentliga förvaltning-
en. Under en inspektion kontrolleras uppgif-
terna enligt beställaransvarslagen för i ge-
nomsnitt fem avtal. Det har inte funnits nå-
gon entydig förhandsinformation om pro-
blemföretag i respektive bransch och det har 
därför varit svårt att rikta in sig på rätt in-
spektionsobjekt. År 2007 förelades 65 avgif-
ter för försummelse på inalles ca 200 000 
euro och år 2008 förelades 70 avgifter till ett 
belopp om ca 270 000 euro. Det har visat sig 
att de största bristerna har hänfört sig till kol-
lektivavtal och handelsregisterutdrag. När det 
gällt utländska samarbetspartner har uppgif-
ter om pensionsförsäkringar ofta saknats. 
Andra arbetarskyddsmyndigheter är skyldiga 
att rapportera sina iakttagelser vid tillsynen 
över hur beställaransvarslagen följs till Ny-
lands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsby-
rå och lämna handräckning i tillsynsärenden. 

Arbetarskyddsmyndigheterna gör årligen 
ungefär 20 000 arbetarskyddsinspektioner av 
vilka de flesta gäller direkt arbetarskydd. Av 
de ca 100 000 kundkontakterna gäller ca 
60 % anställningsvillkor. 
 
2.  Bedömning av nuläget  

Arbetarskyddsmyndighetens tillsyn omfat-
tar ca 25 lagar och med stöd av dem utfärda-
de bestämmelser. En av de viktigaste bland 
dessa är arbetarskyddslagen, med stöd av 
vilket det har utfärdats inemot 60 författning-
ar på lägre nivå. Tillsynen över arbetar-

skyddslagstiftningen sker huvudsakligen i 
form av arbetsplatsinspektioner. Inspektions-
iakttagelserna och uppgifter från arbetsgiva-
ren och andra berörda ger i allmänhet en till-
räcklig och tillförlitlig information som kan 
läggas till grund för fortsatta åtgärder i tillsy-
nen över arbetarskyddslagen och andra för-
fattningar till skydd för hälsa och säkerhet. 

Tillsynen över miniminivån för anställ-
ningsvillkor och över beställaransvarslagen 
är huvudsakligen dokumentbaserad kontroll 
plus eventuell tilläggsutredning från parterna. 
De sist nämnda uppgifterna är i allmänhet 
bristfälliga och det går inte alltid att i tillräck-
lig grad få klarhet i hur tillförlitliga de är. 
Under de omständigheterna är det svårt att 
vidta korrekta och lagliga tillsynsåtgärder 
och att få till stånd en effektiv övervakning. 

Särskilt stort är behovet av bestämmelser 
om arbetarskyddsmyndighetens rätt att från 
skattemyndigheterna och Pensionsskydds-
centralen få uppgifter som behövs i tillsynen. 
Enligt 5 § i beställaransvarslagen ska bestäl-
laren av avtalsparten begära ett intyg över 
betalda skatter och pensionsförsäkringsavgif-
ter eller ett intyg över skatteskuld eller en ut-
redning om att en betalningsplan angående 
skatteskulden har gjorts upp. När arbetar-
skyddsmyndigheten utför en tillsynsuppgift 
ska den granska uppgifterna om beskattning 
och pensionsavgifter och dessutom på annat 
sätt kontrollera att beställarens fullgjorts sin 
utredningsplikt i övrigt. Om arbetarskydds-
myndigheten inte får behövliga uppgifter av 
skattemyndigheterna eller Pensionsskydds-
centralen blir tillsynen otillförlitlig samtidigt 
som den inriktas slumpmässigt på tillsynsob-
jekten. På grund av brister i rätten att få upp-
lysningar har arbetarskyddsmyndigheten inte 
tillräckliga möjligheter att verifiera de skatte- 
och försäkringsintyg som beställaren visar 
upp eller på annat sätt försäkra sig om att de 
uppgifter som beställaren lämnar är riktiga. I 
denna situation är det alltså möjligt att olika 
typer av försäkringsförsummelser undgår 
upptäckt, vilket leder till att arbetstagarnas 
pensionsskydd blir bristande. 

Det förefaller rationellt att föreskriva om 
detta lagen om tillsynen över arbetarskyddet, 
som är den allmänna lag som reglerar förfa-
randet vid tillsynen över arbetarskyddet. 
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3.  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

3.1. Målsättning 

Syftet med propositionen är att effektivise-
ra arbetarskyddsmyndighetens tillsyn och 
samarbete med skattemyndigheterna, Pen-
sionsskyddscentralen och pensionsanstalter-
na. Propositionen har samband med en all-
män strävan att förbättra myndighetssamar-
betet och eliminera hindren för informations-
utbyte i kampen mot svart ekonomi och för 
att utveckla myndigheternas verksamhetsför-
utsättningar och påföljdssystemet i samband 
med ekonomisk brottslighet. Avsikten är 
också att i det här sammanhanget göra det 
lättare att verifiera de uppgifter som arbets-
givare eller andra tillsynsobjekt lämnar till 
arbetarskyddsmyndigheten vid tillsyn över 
beställaransvarslagen. Propositionen kan bi-
dra till att förbättra övervakningen av an-
ställningsvillkoren för i synnerhet utländsk 
arbetskraft och till ett förtydligande av till-
lämpningsområdet för de lagar som tillsynen 
omfattar. Propositionen kommer också att 
leda till att det blir lättare att uppdaga even-
tuella försummelser med pensionsförsäkring-
ar och därmed till att arbetstagarnas pen-
sionsskydd tryggas. 

Problemen med svart ekonomi har ökat i 
takt med att vi har fått allt fler utländska ar-
betstagare och företag som hyr ut arbetskraft. 
Utländska företag och företag som hyr in ut-
ländska anställda får inte genom att de tillåts 
bryt mot anställningsvillkoren ges en fördel-
aktigare konkurrensposition än de företag 
som uppfyller sina lagfästa förpliktelser. Ar-
betarskyddsmyndighetens rätt att få skatte- 
och pensionsförsäkringsuppgifter och Skatte-
förvaltningens, Pensionsskyddscentralens 
och pensionsanstalternas rätt att på eget initi-
ativ anmäla iakttagna försummelser till arbe-
tarskyddsmyndigheten underlättar myndighe-
tens inspektionsverksamhet och gör det lätta-
re att koncentrera inspektionerna på ett så-
dant sätt att de begränsade resurserna utnytt-
jas så effektivt som möjligt. 
 
3.2. De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att arbetar-

skyddstillsynslagen kompletteras med be-
stämmelser om arbetarskyddsmyndighetens 
rätt att trots sekretessbestämmelser av Skatte-
förvaltningen och Pensionsskyddscentralen 
få uppgifter som är behövliga och nödvändi-
ga för tillsynen över beställaransvarslagen. 
Det föreslås också att Skatteförvaltningen 
och Pensionsskyddscentralen ska få rätt att 
på eget initiativ lämna uppgifter till arbetar-
skyddsmyndigheterna för tillsynen över be-
ställaransvarslagen. Bestämmelser om detta 
föreslås 18 § i lagen om offentlighet och sek-
retess i fråga om beskattningsuppgifter 
(1346/1999), 206 § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/2006) och i 152 § i lagen 
om pension för företagare (1272/2006). Pa-
ragraferna gäller aktiv utlämning av sådana 
uppgifter till myndigheter som konstaterats i 
samband med verkställigheten av de aktuella 
skatte- och pensionslagarna. I arbetarskydds-
tillsynslagen föreslås en motsvarande be-
stämmelse om arbetarskyddsmyndighetens 
rätt att på eget initiativ lämna uppgifter om 
sina iakttagelser när det gäller försummelser 
av skatter och pensionsförsäkringar. 

Försummelser av pensionsförsäkringsskyl-
digheten och delvis också andra arbetsgivar-
förpliktelser går ofta hand i hand med för-
summelser av skyldigheten att betala arbets-
löshetsförsäkringspremie. För att skärpa till-
synen över denna betalningsplikt föreslås ett 
tillägg till 206 § i lagen om pension för ar-
betstagare, enligt vilken Pensionsskyddscen-
tralen och pensionsanstalterna skulle ha rätt 
att på eget initiativ till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden lämna uppgifter när det finns 
skäl att misstänka att en arbetsgivare har för-
summat att betala arbetslöshetsförsäkrings-
premier. 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

En breddning av arbetarskyddsmyndighe-
tens rätt att få uppgifter effektiverar myndig-
hetens tillsynsmöjligheter och förbättrar sam-
arbetet mellan myndigheterna i kampen mot 
svart ekonomi. Det har uppskattats att exem-
pelvis byggbranschen orsakar samhället ett 
skattebortfall på uppemot 300-500 miljoner 
euron per år. 

Förslaget har inga direkta konsekvenser för 
den offentliga ekonomin. Ökade möjligheter 
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att få uppgifter underlättar för arbetar-
skyddsmyndigheten och möjliggör en ända-
målsenligare inriktning av resurserna, och 
indirekt innebär det ett ekonomiskt plus för 
myndigheterna. Ju snabbare det går att utreda 
oklarheter desto effektivare kan myndighe-
terna ingripa mot eventuella andra försum-
melser och därmed indirekt bidra till en 
sänkning av t.ex. lönegarantikostnaderna. 

I första hand ska arbetarskyddsmyndighe-
ten skaffa de behövliga uppgifterna av ar-
betsgivaren eller det aktuella tillsynsobjektet. 
Syftet med propositionen är att komplettera 
och säkerställa myndighetens möjligheter att 
erhålla uppgifter. Arbetarskyddsmyndighe-
ternas förfrågningar antas inte belasta Skatte-
förvaltningen eller Pensionsskyddscentralen i 
någon väldigt stor utsträckning. I regel ska 
arbetarskyddsmyndigheten få uppgifterna 
gratis. Men om uppgifterna måste fås i något 
bestämt format och detta orsakar väsentliga 
extra kostnader, är arbetarskyddsmyndighe-
ten enligt förslaget skyldig att betala för dem. 
Till att börja med skulle uppgifterna lämnas 
manuellt. Skatteförvaltningen håller på att 
utveckla en elektronisk informationstjänst 
med sikte på att i framtiden kunna leverera 
uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten 
elektroniskt. Uppskattningsvis skulle det 
komma omkring hundra förfrågningar årligen 
i anslutning till beställaransvarslagen. Propo-
sitionen öppnar också upp för en möjlighet 
att få information genom teknisk anslutning. 
Dessa anslutningar är under planering och 
berör ett stort antal myndigheter. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i nära samarbete med 
Nylands arbetarskyddsdistrikt, Skattestyrel-
sen och Pensionsskyddscentralen. Arbetar-
skyddsmyndighetens behov att få uppgifter 
av andra myndigheter har utretts i samband 
med möten som ordnats tillsammans med ar-
betarskyddsdistrikten. 

När riksdagen godkände regeringens pro-
position med förslag till lagar om ändring av 
1, 2 och 13 kap. i arbetsavtalslagen, 4 och 6 § 
i lagen om beställarens utredningsskyldighet 
och ansvar vid anlitande av utomstående ar-
betskraft samt 3 § i arbetarskyddslagen 

(RP 68/2008) godkände den samtidigt arbets-
livs- och jämställdhetsutskottets förslag till 
uttalande. I uttalandet förutsätter riksdagen 
att regeringen före början av 2009 års riks-
möte lämnar en proposition till riksdagen 
med förslag till bestämmelser om utökad rätt 
till information för arbetarskyddsmyndighe-
terna. Utskottet underströk vikten av att mot-
verka den svarta ekonomin i samband med 
tillsynen över beställaransvarslagen. Effek-
tiva åtgärder kräver ett smidigt och funge-
rande myndighetssamarbete. Arbetarskydds-
myndigheten bör ha rätt att få för tillsynen 
behövliga uppgifter av skattemyndigheterna 
och Pensionsskyddscentralen. Utskottet anser 
det viktigt att skattemyndigheterna också ges 
rätt att på eget initiativ underrätta arbetar-
skyddsmyndigheten om eventuella försum-
melser. Så långt möjligt har riksdagens utta-
lande beaktats i beredningen. 

Justitieministeriet, finansministeriet, ar-
bets- och näringsministeriet, dataskyddsom-
budsmannen, Pensionsskyddscentralen, ar-
betsmarknadens centralorganisationer och 
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Raken-
nusteollisuus RT ry och Företagarna i Fin-
land rf har lämnat yttranden om propositio-
nen. Frågan har också behandlats i delegatio-
nen för beredning av arbetarskyddsbestäm-
melser. 

Remissinstanserna har i allmänhet ställt sig 
positiva till propositionen. I ett gemensamt 
yttrande förordar löntagarnas centralorgani-
sationer lagförslagen. De anför också att det i 
framtiden vore skäl att utreda möjligheten att 
rätten till information i framtiden även skulle 
gälla betalningar av olycksfallsförsäkringar 
och arbetslöshetsförsäkringar och att frågan 
om det borde vara obligatoriskt att lämna ut 
uppgifter på eget initiativ borde dryftas. Fin-
lands näringsliv rf anser att propositionen 
inte ger något klart svar på frågan om på vil-
ka grunder och i vilken ordning information 
kan skaffas. Av propositionen kan man få det 
intrycket att de föreslagna förfarandena är 
arbetarskyddsmyndighetens förstahandsme-
tod för att skaffa information. Även Företa-
garna i Finland rf anser att rätten till informa-
tion är alltför öppet definierad och att arbe-
tarskyddsmyndigheten borde ha rätt till sek-
retessbelagd information endast om det vid 
en inspektion uppkommer misstanke om att 
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inspektionsobjektet lämnar oriktiga uppgif-
ter. Inspektionsobjektet borde ges möjlighet 
att komplettera sina uppgifter innan ett så-
dant förfarande som avses i lagförslagen in-
leds. Pensionsskyddscentralen föreslår i sitt 
yttrande att lagförslagen ska kompletteras 
med en bestämmelse om att den som lämnar 
uppgifter alltid har rätt till ersättning för det 
extra arbete begäran om information föranle-
der. 

Enligt arbetarskyddstillsynslagen ska arbe-
tarskyddsmyndigheten eller arbetarskyddsin-
spektören i första hand skaffa all den infor-
mation som krävs för tillsynen av arbetsgiva-
ren eller inspektionsobjektet. Syftet med lag-
förslagen är att komplettera och säkerställa 
tillgången till information t.ex. när det inte 
går att få tillförlitliga upplysningar av inspek-
tionsobjektet. Beslutet om att tilläggsinfor-
mation behövs ska fattas av arbetarskydds-
myndigheten. God förvaltning och för för-

valtningen sedvanliga rättsgrunder ska iakttas 
i informationssamlandet. Utifrån tillsyns-
praxis kan man anta att förfrågningarna till 
Pensionsskyddscentralen kommer att gälla 
enstaka fall och uppgå till några hundra per 
år och sannolikt orsakar de endast små extra 
kostnader. Enligt lagförslaget ska betydande 
extra kostnader för uppgiftslämningen dess-
utom ersättas. I detta avseende motsvarar de 
föreslagna lagarna rådande praxis, enligt vil-
ken myndigheter i allmänhet får de uppgifter 
de behöver för tillsynen gratis. Enligt fi-
nansministeriets yttrande kan uppgiftsläm-
ningen skötas med Skatteförvaltningens nu-
varande resurser. Propositionen har precise-
rats och korrigerats med hänsyn till yttrande-
na. En separat utredning på trepartsbasis ska 
genomföras om tillsynen över miniminivån 
för anställningsvillkor och svart ekonomi 
som en del av tillsynen över arbetarskyddet. 
 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslagen 

1.1. Lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssam-
arbete på arbetsplatsen 

4 a §. Rätt att få uppgifter om skatter och 
pensionsförsäkringar. För att kunna förverk-
liga tillsynen över beställaransvarslagen och 
miniminivån för anställningsförhållanden 
måste arbetarskyddsmyndigheten ha möjlig-
het att få också sekretessbelagda uppgifter av 
Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscen-
tralen. Förslaget om behövliga och nödvän-
diga uppgifter bygger på den tolkningspraxis 
som riksdagens grundlagsutskott har etable-
rat. De uppgifter som ska kategoriseras som 
behövliga för arbetarskyddsmyndighetens 
tillsyn kan räknas upp i lagen. Begreppet 
"nödvändiga" avser uppgifter som är ound-
gängliga för att tillsynen ska kunna förverk-
ligas men som inte kan preciseras i bestäm-
melserna. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen har ar-

betarskyddsmyndigheten utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att i tillsynssyfte få 
upplysningar av Skatteförvaltningen och 
Pensionsskyddscentralen. I den allmänna 
motiveringen redogörs det för tillsynen. 

I de föreslagna bestämmelserna görs en in-
delning i uppgifter som är behövliga respek-
tive nödvändiga med avseende på arbetar-
skyddsmyndighetens tillsynsuppgift. 

I 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sek-
retess i fråga om beskattningsuppgifter 
(1346/1999) är beskattningsuppgifterna sek-
retessbelagda. Skatteförvaltningen kan ändå 
utan hinder av sekretesskyldigheten behandla 
och lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda 
beskattningshandlingar, så som föreskrivs i 
lag. Enligt förslaget ska arbetarskyddsmyn-
digheten för det första ha rätt att få behövliga 
uppgifter om hur kunden uppfyllt sin skyl-
dighet att betala skatt och om eventuella be-
talningsplaner för betalning av skatt. Detta 
avser intyg över betalda skatter eller över 
skatteskulder. Intyget över skatteskulder in-
nehåller uppgifter om brister när det gäller 
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anmälningar och deklarationer, förfallna 
skatter (skatterester) och skatteskulder. 

Ett intyg över betalda skatter ges om kun-
den har lämnat erforderliga deklarationer och 
anmälningar i rätt tid samt betalat skatterna i 
tid och till korrekt belopp. Enligt förslaget 
ska Skatteförvaltningen utöver uppgifter om 
betalda skatter också kunna lämna uppgifter 
till arbetarskyddsmyndigheten om betal-
ningsarrangemang som berör kunden. 

Enligt förslaget ska Skatteförvaltningen ut-
över uppgifter om betalda skatter också till 
arbetarskyddsmyndigheten kunna lämna för 
tillsynen nödvändiga beskattningsuppgifter 
för utredning av antalet anställda, betalda lö-
nebelopp och näringsidkande. Skatteförvalt-
ningen samlar inte direkt in dessa uppgifter i 
beskattningssyfte. Skatteförvaltningens upp-
gifter är därför bara riktgivande, vilket arbe-
tarskyddsmyndigheten bör notera när den 
samlar uppgifter för sitt tillsynsuppdrag. Ar-
betarskyddsmyndigheten ska i sin begäran 
om uppgifter precisera vilka uppgifter den 
behöver. 

Om lagförslagen godkänns kommer upp-
gifter att lämnas ut med utgångspunkt i de 
anmälningar och deklarationer som lämnats 
till Skatteförvaltningen. Med anmälningar 
och deklarationer avses årsdeklarationer och 
övervakningsanmälningar riksdagen behand-
lar för närvarande en proposition med förslag 
till skattekontolag (RP 221/2008). När den 
träder i kraft avses med deklaration årsdekla-
rationer och periodskattedeklarationer. Nöd-
vändiga uppgifter för tillsynen är, när det 
gäller dessa anmälningar och deklarationer, 
exempelvis de olika prestationstyper som ar-
betsgivare uppgett i lönespecifikationerna 
samt antalet inlämnade lönespecifikationer. 
Riktgivande information om en arbetsgivares 
näringsutövning fås ur övervakningsanmäl-
ningar och periodskattedeklarationer. 

För tillsynen över beställaransvarslagen 
behöver arbetarskyddsmyndigheterna nöd-
vändigt få uppgifter från Pensionsskyddscen-
tralen om följande omständigheter: 

— har arbetstagaren ett E 101-intyg som 
visar att arbetstagaren omfattas av ett annat 
EU-lands socialskyddslagstiftning under den 
tid arbete tillfälligt utförs i Finland, 

— har arbetsgivaren eller företagaren såda-
na pensionsförsäkringar som krävs för att 

täcka allt arbete som den försäkrade utför. 
Uppgifter om detta framgår i allmänhet av 

försäkringsintyg. Tillsynen över beställaran-
svarslagen kräver oundgängligen att arbetar-
skyddsmyndigheterna kan kontrollera inty-
gets och uppgifternas riktighet Pensions-
skyddscentralen. 

De uppgifter som arbetarskyddsmyndighe-
ten behöver ska enligt förslaget ges ut manu-
ellt från skattebyråerna, Pensionsskyddscen-
tralen och pensionsanstalterna. Uppgifterna 
kan också lämnas på teknisk väg. 

I förslaget utgår man från att arbetar-
skyddsmyndigheten i regel har rätt att få 
uppgifterna gratis. Men i bestämmelsen sägs 
också att arbetarskyddsmyndighet är skyldiga 
att betala för servicen om de vill ha uppgif-
terna i ett bestämt format som orsakar upp-
giftslämnaren väsentliga extra kostnader. Ex-
tra kostnader uppkommer om uppgifterna 
lämnas med hjälp av ett elektroniskt fråge-
formulär. 

4 b §. Uppgifter som på eget initiativ läm-
nas till Skatteförvaltningen och Pensions-
skyddscentralen. Enligt förslaget har arbetar-
skyddsmyndigheten samma rätt att lämna 
uppgifter på eget initiativ till Skatteförvalt-
ningen och Pensionsskyddscentralen som 
dessa föreslås få i relation till arbetar-
skyddsmyndigheten. Det ömsesidiga utbytet 
av information skulle förbättra myndighets-
samarbetet och arbetet för att stävja den svar-
ta ekonomin. Det är fråga om sådan informa-
tion som arbetarskyddsmyndigheten har fått i 
samband med inspektioner. Myndigheten är 
inte skyldig att föra informationen vidare 
utan kan själv överväga sitt förfarande. I 18 § 
i lagen om offentlighet och sekretess i fråga 
om beskattningsuppgifter finns redan nu be-
stämmelser om skattemyndighetens möjlig-
het att på eget initiativ lämna uppgifter. I 
206 § lagen om pension för arbetstagare och i 
152 § i lagen om pension för företagare finns 
bestämmelser om Pensionsskyddscentralens 
och pensionsanstalternas rätt att lämna upp-
gifter på eget initiativ. Dessa lagrum föreslås 
bli kompletterade med bestämmelser om 
upplysningar som kan lämnas till arbetar-
skyddsmyndigheten. 
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1.2. Lagen om offentlighet och sekretess i 
fråga om beskattningsuppgifter 

I 18 § i lagen om offentlighet och sekretess 
i fråga om beskattningsuppgifter föreskrivs 
uttömmande om skattemyndigheternas rätt 
att på eget initiativ lämna ut uppgifter. 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på eget initiativ lämna ut 
beskattningsuppgifter med identifieringsupp-
gifter om den i sin verksamhet upptäcker att 
det finns skäl att misstänka att någon har 
gjort sig skyldig till en brottslig gärning för 
vilken det strängast straffet är mer än sex 
månader fängelse och uppgifterna kan behö-
vas för utredning av brottet. Detta lagrum är 
tillämpligt på situationer där Skatteförvalt-
ningen i samband med sin verksamhet upp-
dagar en omständighet som hör till arbetar-
skyddsmyndighetens område och där det 
finns skäl att misstänka att det har skett ett 
brott som överskrider den tröskel som anges i 
lagrummet. I samband med arbetarskydds-
myndighetens tillsyn kan strafflagens be-
stämmelser om arbetarskyddsbrott i 47 kap. 
1 §, ockerliknande diskriminering i arbetsli-
vet enligt 3 a §, arbetsförmedlingsbrott enligt 
6 § och anlitande av utländsk arbetskraft som 
saknar tillstånd enligt 6 a § bli aktuella. Alla 
dessa lagrum anknyter huvudsakligen till till-
synen över utländsk arbetskraft. Brott mot 
beställarens utredningsskyldighet har inte 
kriminaliserats i strafflagen men brott mot 
denna plikt kan resultera i en administrativ 
påföljdsavgift. Därför kan Skatteförvaltnin-
gen inte med stöd av detta lagrum lämna ut 
uppgifter om iakttagelser om överträdelser av 
beställaransvarslagen. 

Brott mot beställaransvarslagen uppdagas i 
allmänhet i samband med Skatteförvaltnin-
gens specialtillsynsåtgärder (skatteinspek-
tion). Det föreslås därför i propositionen att 
18 § i lagen om offentlighet och sekretess i 
fråga om beskattningsuppgifter kompletteras 
så att Skatteförvaltningen i situationer som 
involverar beställaransvarslagen ska ha rätt 
att på eget initiativ lämna uppgifter till arbe-
tarskyddsmyndigheten. Det föreslagna lag-
rummet skulle innebära att Skatteförvalt-
ningen skulle ha möjlighet att på eget initia-
tiv underrätta arbetarskyddsmyndigheten om 
sådana brott mot skyldigheter enligt bestäl-

laransvarslagen som har uppdagats i sam-
band med skatteinspektioner och som kan 
vara relevanta med avseende på tillsynen 
över beställaransvarslagen. Om Skatteför-
valtningen i sin verksamhet uppdagar brott 
mot någon annan förpliktelse som omfattas 
av arbetarskyddsmyndighetens behörighet 
blir de villkor som nämns i 18 § 1 mom. 
2 punkten i lagen om offentlighet och sekre-
tess i fråga om beskattningsuppgifter tillämp-
liga. 
 
1.3. Lagen om pension för arbetstagare 

206 §. Skatteförvaltningens rätt att på eget 
initiativ lämna ut uppgifter. Bestämmelsen 
om Pensionsskyddscentralens och pensions-
anstalternas rätt att på eget initiativ lämna ut 
uppgifter till myndigheterna föreslås bli 
kompletterad med en passus om arbetar-
skyddsmyndigheten och arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden. Pensionsskyddscentralen och 
pensionsanstalterna ska enligt förslaget till en 
arbetarskyddsmyndighet lämna uppgifter på 
eget initiativ när det finns skäl att misstänka 
att en beställare har försummat sin utred-
ningsskyldighet eller att beställarens avtals-
part har lämnat felaktiga intyg över att pen-
sionsförsäkringsskyldigheten har uppfyllts 
eller pensionsförsäkringsavgifter betalts. Det 
föreslagna tillägget motsvarar i tillämpliga 
delar både i fråga om formulering och syfte 
bestämmelser på andra områden om att läm-
na uppgifter till Skatteförvaltningen. Upp-
giftslämning på eget initiativ till arbetar-
skyddsmyndigheten föreslås endast gälla frå-
gor som anknyter till tillsynen över beställar-
ansvarslagen. I arbetarskyddstillsynslagen fö-
reslås specialbestämmelser om arbetar-
skyddsmyndighetens rätt att på begäran få för 
tillsynen över beställaransvarslagen och mi-
nimivillkor i anställningsförhållanden nöd-
vändiga uppgifter av Pensionsskyddscentra-
len och pensionsanstalterna. De föreslagna 
bestämmelserna kompletterar varandra. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden övervakar 
med stöd av lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner (555/1998) att arbetsgivare 
fullgör sin skyldighet att betala arbetslöshets-
försäkringspremier. Arbetsgivare som för-
summar sin skyldighet att betala pensionsför-
säkringsavgifter försummar ofta också ar-
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betslöshetsförsäkringspremierna. För att ef-
fektivera övervakningen föreslås det i propo-
sitionen att Pensionsskyddscentralen och 
pensionsanstalterna ska ha rätt att på eget ini-
tiativ lämna uppgifter till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden när det finns skäl att misstänka 
att en arbetsgivare har försummat att betala 
arbetslöshetsförsäkringspremier. Rätten att 
lämna uppgifter på eget initiativ föreslås 
även med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 
215 § i lagen om sjömanspensioner (1290/ 
2007) gälla Sjömanspensionskassan och med 
stöd av hänvisningsbestämmelsen i 138 § i 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt. 
 
1.4. Lagen om pension för företagare 

152 §. Utlämnande av uppgifter till myn-
digheter och registeransvariga som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet. Bestämmelsen 
om Pensionsskyddscentralens och pensions-
anstalternas rätt att på eget initiativ lämna 
uppgifter till myndigheter föreslås komplette-
rad så att rätten också gäller uppgifter till ar-
betarskyddsmyndigheten vid misstanke om 
brott mot beställaransvarslagen. Förslaget till 
komplettering av lagen om pension för före-
tagare om lämnande av uppgifter till arbetar-
skyddsmyndigheten är nödvändig med tanke 
på den helhet som myndighetssamarbetet 
kring utbyte av pensionsuppgifter mellan 
myndigheterna utgör. I övrigt motsvarar mo-
tiven till den föreslagna bestämmelsen det 
som anförs i samband med ändringen av 
206 § i lagen om pension för arbetstagare. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är hand-
lingar och upptagningar som innehas av 
myndigheter offentliga, om inte offentlighe-
ten av tvingande skäl särskilt har begränsats 
genom lag. 

Enligt 3 § i lagen om offentlighet och sek-

retess i fråga om beskattningsuppgifter är be-
skattningsuppgifter offentliga enligt vad som 
bestäms i denna lag. Av lagens 4 § 1 mom. 
framgår att beskattningshandlingar som gäll-
er den skattskyldiges ekonomiska ställning 
samt andra sådana beskattningshandlingar av 
vilka framgår uppgifter om en identifierbar 
skattskyldig skall vara sekretessbelagda, med 
de undantag som föreskrivs i 5–9 och 21 §. I 
lagens 18 § finns bestämmelser om Skatte-
förvaltningens rätt att på eget initiativ lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter. I ett flertal 
speciallagar finns det ytterligare bestämmel-
ser om Skatteförvaltningens rätt att lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter. Enligt 191 § i la-
gen om pension för arbetstagare tillämpas of-
fentlighetslagen på offentligheten i fråga om 
pensionsanstalternas och Pensionsskyddscen-
tralens handlingar och verksamhet till den del 
pensionsanstalterna och Pensionsskyddscen-
tralen utövar offentlig makt, om inte något 
annat bestäms i denna eller i någon annan 
lag. Också när det inte är fråga om att utöva 
offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i offentlig-
hetslagen, tillämpas i pensionsanstalterna och 
Pensionsskyddscentralen i ärenden som hän-
för sig till verkställigheten av denna lag of-
fentlighetslagen när det gäller sekretessbe-
lagda handlingar och tystnadsplikt. Motsva-
rande bestämmelser ingår i 146 § i lagen om 
pension för företagare. Enligt 29 § i offent-
lighetslagen kan en myndighet till en annan 
myndighet lämna ut uppgifter ur sekretessbe-
lagda handlingar, om i lag särskilt tagits in 
uttryckliga bestämmelser om rätten att lämna 
ut eller att få uppgifter. I 206 § i lagen om 
pension för arbetstagare och i 152 § i lagen 
om pension för företagare finns bestämmel-
ser om pensionsanstalternas och Pensions-
skyddscentralens rätt att i vissa fall på eget 
initiativ lämna ut uppgifter. 

Grundlagsutskottet har gjort en bedömning 
av myndigheters rätt att få ut sekretessbelagd 
information av andra myndigheter och då 
prövat på vilka premissen den informations-
begärande myndighetens intressen kan anses 
kunna åsidosätta sekretessintresset. I sin be-
dömning har utskottet fäst avseende bland 
annat vid vad och vem de uppgifter gäller 
som en myndighet ber att få uppgifter om 
och hur rätten att få uppgifter kan knytas till 
uppgifternas oundgänglighet från den begä-
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rande myndighetens synpunkt (GrUU 
23/2006 rd, s. 3). I författningar med ett vitt 
och omfattande innehåll är det enligt grund-
lagsutskottet särskilt viktigt att rätten att få 
information begränsas till endast nödvändiga 
uppgifter. Om innehållet i de uppgifter som 
lämnas ut däremot är exakt preciserat kan det 
tänkas att också för ett visst ändamål behöv-
liga uppgifter kan lämnas ut (GrUU 14/2002 
rd s. 2). 

De bestämmelser som nu föreslås i arbetar-
skyddstillsynslagen om arbetarskyddsmyn-
dighetens rätt att få uppgifter av Skatte-
förvaltningen och Pensionsskyddscentralen 
samt om arbetarskyddsmyndighetens rätt att 
på eget initiativ lämna uppgifter till de ovan 
nämnda motsvarar till innehåll och formule-
ring normal praxis. De nya bestämmelser 
som föreslås i 18 § i arbetarskyddstillsynsla-
gen, 206 § i lagen om pension för arbetstaga-

re och 152 § i lagen om pension för företaga-
re om rätt att på eget initiativ få lämna ut 
uppgifter är utformade på samma sätt som i 
motsvarande lagrum. De föreslagna bestäm-
melserna är nödvändiga för att arbetar-
skyddsmyndigheten ska kunna fullgöra sin 
tillsynsplikt. Enligt 18 § i grundlagen ska det 
allmänna uttryckligen sörja för skyddet av 
arbetskraften. I bestämmelserna beaktas de 
krav som ställs på reglering av rätten att läm-
na ut sekretessbelagda uppgifter. Sålunda in-
nehåller propositionen inga sådana betydande 
ändringar som skulle ha relevans med avse-
ende på de grundläggande fri- och rättighe-
terna. Lagförslaget kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om 
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen av den 20 januari 2006 om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-

skyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) nya 4 a och 4 b § som följer: 
 
 

4 a § 

Rätt att erhålla upplysningar om beskattning 
och pensionsförsäkringar 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar i fråga om rätten att 
få upplysningar har arbetarskyddsmyndighe-
ten rätt att få upplysningar enligt följande: 

1) från Skatteförvaltningen för tillsynen 
över att lagen om beställarens utrednings-
skyldighet och ansvar vid anlitande av utom-
stående arbetskraft (1233/2006) iakttas och 
över att minimivillkoren för anställningsför-
hållanden följs nödvändiga uppgifter om hur 
en klient fullgjort sin skyldighet att betala 
skatt och om betalningsarrangemang för be-
talning av skatt samt nödvändiga uppgifter ur 
deklarationer och anmälningar som lämnats 
till Skatteförvaltningen för utredning av anta-
let anställda, betalda löner och näringsutöv-
ning, 

2) från Pensionsskyddscentralen för tillsy-
nen över att lagen om beställarens utred-
ningsskyldighet och ansvar vid anlitande av 
utomstående arbetskraft iakttas nödvändiga 

uppgifter om hur arbetsgivarens och företa-
garens försäkringsskyldighet har uppfyllts. 

Uppgifter som avses i denna paragraf får 
hämtas med hjälp av en teknisk anslutning. 

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få 
de upplysningar som avses i denna paragraf 
avgiftsfritt. Om informationsbehandlingen 
orsakar den som lämnar upplysningarna vä-
sentliga extra kostnader ska kostnaderna 
dock ersättas. 
 

4 b § 

Upplysningar som på eget initiativ lämnas 
till Skatteförvaltningen och Pensionsskydds-

centralen 

Arbetarskyddsmyndigheten kan utan hin-
der av sekretessbestämmelserna på eget initi-
ativ lämna Skatteförvaltningen upplysningar 
om misstänkta försummelser av skattskyl-
digheten samt lämna Pensionsskyddscentra-
len upplysningar om misstänkta försummel-
ser av pensionsförsäkringsskyldigheten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 18 § 1 mom. i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga 

om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådant det lyder i lag 1108/2006 och 504/2008, en ny 
4 punkt, varvid den nuvarande 4 och 5 punkten blir 5 och 6 punkt, som följer: 
 
 

18 § 

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ 
lämna ut uppgifter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på eget initiativ lämna ut 
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till arbetarskyddsmyndigheten då de 
uppgifter som lämnas ut är sådana som kon-
staterats i samband med skattekontroll och 
som kan vara relevanta för arbetarskydds-
myndigheten i dess tillsyn över iakttagandet 
av lagen om beställarens utredningsskyldig-
het och ansvar vid anlitande av utomstående 
arbetskraft (1233/2006). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 206 § som följer: 

 
 

206 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut 
uppgifter som grundar sig på verkställigheten 
av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte 
har fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

3) till en registeransvarig som bedriver kre-
ditupplysningsverksamhet får lämnas ut så-
dana uppgifter om en enligt denna lag utsök-

ningsbar arbetspensionsförsäkringsavgifts-
fordran hos arbetsgivaren som den register-
ansvarige enligt lag har rätt att föra in i kre-
ditupplysningsregistret, 

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldig-
het enligt lagen om beställarens utrednings-
skyldighet och ansvar vid anlitande av utom-
stående arbetskraft (1233/2006), när det finns 
skäl att misstänka att en beställare har för-
summat sin utredningsskyldighet eller att be-
ställarens avtalspart har lämnat felaktiga in-
tyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten 
har uppfyllts eller pensionsförsäkringsavgif-
ter betalts, 

5) till arbetslöshetsförsäkringsfonden upp-
gifter som är nödvändiga för att fonden ska 
kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998), när det finns skäl att miss-
tänka att en arbetsgivare har försummat att 
betala arbetslöshetsförsäkringspremier. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

 

————— 
 
 



 RP 50/2009 rd 

  

 

14 

 

4. 

Lag 

om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) 152 § 

1 mom. som följer: 
 

152 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut 
uppgifter som grundar sig på verkställigheten 
av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att företagaren inte 
har fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

3) till en registeransvarig som bedriver kre-
ditupplysningsverksamhet får lämnas ut så-
dana uppgifter om en enligt denna lag utsök-
ningsbar arbetspensionsförsäkringsavgifts-
fordran hos företagaren som den registeran-
svarige enligt lag har rätt att föra in i kredit-
upplysningsregistret, 

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldig-
het enligt lagen om beställarens utrednings-
skyldighet och ansvar vid anlitande av utom-
stående arbetskraft (1233/2006), när det finns 
skäl att misstänka att en beställare har för-
summat sin utredningsskyldighet eller att be-
ställarens avtalspart har lämnat felaktiga in-
tyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten 
har uppfyllts eller pensionsförsäkringsavgif-
ter betalts. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

————— 

Helsingfors den 3 april 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

2. 

Lag 

om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 18 § 1 mom. i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga 

om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan den lyder i lag (504/2008), en ny 4 punkt, varvid 
den nuvarande 4 och 5 punkten blir 5 och 6 punkt, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 18 § 

Skatteförvaltningens rätt att på eget initia-
tiv lämna ut uppgifter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av 
sekretesskyldigheten på eget initiativ lämna 
ut beskattningsuppgifter med identifie-
ringsuppgifter om den: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana 
uppgifter som konstaterats i samband med 
skattekontroll och som kan vara relevanta 
för arbetarskyddsmyndigheten i dess tillsyn 
över lagen om beställarens utredningsskyl-
dighet och ansvar vid anlitande av utomstå-
ende arbetskraft (1233/2006). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 206 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
206 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att arbetsgivaren 
inte har fullgjort sin innehållningsskyldig-
het, 

3) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut 
sådana uppgifter om en enligt denna lag ut-
sökningsbar arbetspensionsförsäkringsav-
giftsfordran hos arbetsgivaren som den re-
gisteransvarige enligt lag har rätt att föra in 
i kreditupplysningsregistret. 
 
 

206 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att arbetsgivaren 
inte har fullgjort sin innehållningsskyldig-
het, 

3) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut 
sådana uppgifter om en enligt denna lag ut-
sökningsbar arbetspensionsförsäkringsav-
giftsfordran hos arbetsgivaren som den re-
gisteransvarige enligt lag har rätt att föra in 
i kreditupplysningsregistret, 

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att myn-
digheten ska kunna fullgöra sin tillsyns-
skyldighet enligt lagen om beställarens ut-
redningsskyldighet och ansvar vid anlitande 
av utomstående arbetskraft (1233/2006), 
när det finns skäl att misstänka att en be-
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ställare har försummat sin utredningsskyl-
dighet eller att beställarens avtalspart har 
lämnat felaktiga intyg över att pensionsför-
säkringsskyldigheten har uppfyllts eller 
pensionsförsäkringsavgifter betalts, 

5) till arbetslöshetsförsäkringsfonden 
uppgifter som är nödvändiga för att fonden 
ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet en-
ligt lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner (555/1998), när det finns skäl att 
misstänka att en arbetsgivare har försum-
mat att betala arbetslöshetsförsäkringspre-
mier. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas  till 152 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare 

(1272/2006) en ny 4 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

152 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att företagaren inte 
har fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

3) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut 
sådana uppgifter om en enligt denna lag ut-
sökningsbar arbetspensionsförsäkringsav-
giftsfordran hos företagaren som den regis-
teransvarige enligt lag har rätt att föra in i 
kreditupplysningsregistret, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

152 § 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter 
och registeransvariga som bedriver 

kreditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten av uppgifter enligt EG:s 
förordning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet, 

2) till skatteförvaltningen får lämnas ut de 
uppgifter som den behöver för fullgörandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att företagaren inte 
har fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

3) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut 
sådana uppgifter om en enligt denna lag ut-
sökningsbar arbetspensionsförsäkringsav-
giftsfordran hos företagaren som den regis-
teransvarige enligt lag har rätt att föra in i 
kreditupplysningsregistret, 

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att myn-
digheten ska kunna fullgöra sin tillsyns-
skyldighet enligt lagen om beställarens ut-
redningsskyldighet och ansvar vid anlitande 
av utomstående arbetskraft (1233/2006), 
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när det finns skäl att misstänka att en be-
ställare har försummat sin utredningsskyl-
dighet eller att beställarens avtalspart har 
lämnat felaktiga intyg över att pensionsför-
säkringsskyldigheten har uppfyllts eller 
pensionsförsäkringsavgifter betalts. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20   . 

——— 
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