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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetarskyddslagen (738/2002) 63 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1232/2011, och
fogas till lagen en ny 52 b § och till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1232/2011, ett

nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

52 b §

Förteckning över dem som arbetar på en
gemensam byggarbetsplats

Huvudentreprenören eller någon annan hu-
vudsaklig genomförare av byggprojektet ska
för säkerställandet av arbetarskyddet och
övervakningen av skyldigheterna enligt
denna lag föra en uppdaterad förteckning
över de arbetstagare och egenföretagare som
arbetar på en gemensam byggarbetsplats. Av
förteckningen ska framgå

1) arbetstagarens eller egenföretagarens
för- och efternamn, födelsetid och skattenum-
mer,

2) vilket datum arbetstagarens eller egen-
företagarens arbete på arbetsplatsen börjar
och slutar,

3) namnet på arbetstagarens arbetsgivare
och dennes FO-nummer eller motsvarande
utländsk beteckning,

4) namnet på och kontaktinformation i Fin-
land till en sådan företrädare som avses i
4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare
(1146/1999).

Personer som tillfälligt transporterar varor
till arbetsplatsen behöver inte antecknas i för-
teckningen.

Arbetsgivaren ska lämna huvudentreprenö-
ren eller någon annan huvudsaklig genomför-
are av byggprojektet de uppgifter om sina
anställda som behövs för den i 1 mom. av-
sedda förteckningen.

Huvudentreprenören eller någon annan hu-
vudsaklig genomförare av byggprojektet ska
bevara den förteckning som avses i 1 mom. i
sex år räknat från utgången av det år då
byggprojektet slutfördes.

På behandlingen av de personuppgifter
som samlas in för förteckningen och på den
registrerades rättigheter tillämpas i övrigt
personuppgiftslagen (523/1999).

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
huvudentreprenören eller någon annan hu-
vudsaklig genomförare av byggprojektet ska
tillämpas på byggherren, om arbetsplatsen
inte har en huvudentreprenör eller någon an-
nan huvudsaklig genomförare.

En i 1 mom. avsedd förteckning behöver
inte föras på en arbetsplats där en byggnad
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eller del av byggnad byggs eller repareras för
eget bruk av en byggherre som är en fysisk
person.

53 §

Egenföretagares skyldigheter på
gemensamma arbetsplatser

— — — — — — — — — — — — —
En egenföretagare ska lämna huvudentre-

prenören eller någon annan huvudsaklig ge-
nomförare av byggprojektet uppgifter enligt
52 b § 1 mom. 1 och 2 punkten för den
förteckning som avses i den paragrafen.
— — — — — — — — — — — — —

63 §

Arbetarskyddsförseelse

— — — — — — — — — — — — —
För arbetarskyddsförseelse ska också dö-

mas
1) en person som olovligen eller utan gil-

tigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet av-

lägsnar 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 § och som
uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
i kontrakt som han eller hon ingår eller i
övrigt med tillgängliga medel uppfylla sin
skyldighet enligt den paragrafen att svara för
att de som arbetar på en gemensam byggar-
betsplats använder personkort,

3) en person som uppsåtligen eller av oakt-
samhet försummar att föra eller bevara den
förteckning som avses i 52 b §,

4) en person som uppsåtligen eller av oakt-
samhet försummar att lämna uppgifter enligt
52 b § för den förteckning som avses i den
paragrafen eller som lämnar väsentligen orik-
tiga eller bristfälliga uppgifter, och

5) en egenföretagare som på en gemensam
byggarbetsplats underlåter att ha det person-
kort som avses i 52 a § synligt då han eller
hon rör sig på arbetsplatsen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
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