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L a g

1330/2014

om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssam-
arbete på arbetsplatsen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-

platsen (44/2006) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1334/2007, som följer:

13 §

Meddelande av anvisningar och
uppmaningar

Om arbetsgivaren inte iakttar sina skyldig-
heter enligt de bestämmelser vars efterlevnad
arbetarskyddsmyndigheten ska övervaka, ska
inspektören ge arbetsgivaren en skriftlig an-
visning om att undanröja eller rätta till de
förhållanden som strider mot bestämmel-
serna.

Om de risker eller olägenheter som följer
av förhållanden som strider mot bestämmel-
serna är mer än obetydliga i de fall som avses
i 3 mom., ska inspektören i stället för en
anvisning ge en skriftlig uppmaning att un-
danröja eller rätta till de förhållanden som
strider mot bestämmelserna. Om arbetsgiva-
ren inte iakttar den i 1 mom. avsedda anvis-
ningen kan inspektören likaså ge en skriftlig
uppmaning.

En uppmaning kan meddelas i fråga om

1) en omständighet som hänför sig till ar-
betsmiljön och arbetsklimatet och som inver-
kar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa,

2) arbetstids- eller semesterbokföring eller
annan bokföringsskyldighet,

3) givande av löneuträkning, arbetsintyg
eller skriftlig information om de centrala vill-
koren i arbetet i enlighet med arbetsavtalsla-
gen,

4) ordnande av företagshälsovård,
5) förbudet mot diskriminering, förbudet

mot repressalier eller förbudet mot diskrimi-
nerande platsannonser enligt diskriminerings-
lagen (1325/2014), skyldigheten enligt 7 §
2 mom. i den lagen att utarbeta en plan för
främjande av likabehandling eller rätten en-
ligt 7 § 3 mom. i den lagen för företrädare för
personalen att få information,

6) skyldigheter enligt denna lag.
I anvisningar och uppmaningar ska de til-

lämpliga bestämmelserna och de brister som
observerats i iakttagandet av dem specifice-
ras. I uppmaningen ska det dessutom anges
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en tidsfrist inom vilken arbetsgivaren ska se
till att förhållandena motsvarar bestämmel-
serna, om detta inte genast är möjligt.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 30 december 2014
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