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L a g

482/2015

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

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

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

platsen (44/2006) 46 § och 51 § 3 mom., av dem 46 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
1564/2009, samt

fogas till lagen en ny 46 a § som följer:

46 §

Anmälan om olycksfall i arbetet som lett till
döden eller svår skada

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål till poli-
sen och regionförvaltningsverket anmäla ett i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar (459/2015) avsett olycksfall i ar-
betet som har lett till döden eller svår skada.
Polisen ska utan dröjsmål verkställa under-
sökning på olycksplatsen. Arbetsgivaren eller
en företrädare för denne ska kallas till under-
sökningen. Också regionförvaltningsverket
samt den som skadats vid olycksfallet i arbe-
tet eller dennes företrädare ska informeras

om polisundersökningen. En kopia av under-
sökningsprotokollet ska ges till försäkrings-
anstalten och till den som begärt undersök-
ningen samt på begäran till parterna.

46 a §

Anmälan om yrkessjukdom eller någon
annan arbetsrelaterad sjukdom

Har en läkare med fog misstankar om en i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar avsedd yrkessjukdom eller någon
annan arbetsrelaterad sjukdom, ska han eller
hon utan dröjsmål och trots sekretessbestäm-
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melserna anmäla saken till regionförvalt-
ningsverket.

Av anmälan ska framgå
1) den insjuknades namn, personbeteck-

ning samt övriga kontaktuppgifter,
2) arbetsgivarens namn samt kontaktupp-

gifterna för arbetsgivaren och arbetsplatsen,
3) övriga behövliga kontaktuppgifter,
4) exponeringens art och längd,
5) uppgifter om sjukdomens art, konstate-

randet av sjukdomen och den olägenhet som
sjukdomen orsakat.

Regionförvaltningsverket ska lämna Ar-
betshälsoinstitutet de uppgifter som ingår i en
anmälan enligt 1 mom. för införande i regist-
ret över arbetsrelaterade sjukdomar.

Närmare bestämmelser om innehållet i an-
mälan och om hur anmälan ska lämnas får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

51 §

Straffbestämmelser

— — — — — — — — — — — — —
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46,
46 a eller 48 §, ska för arbetarskyddsförse-
else dömas till böter, om inte strängare straff
föreskrivs någon annanstans i lag.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den i januari 2016.

Helsingfors den 24 april 2015
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