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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag
om ändring lagen om institutets för arbetshygien verk-
samhet och finansiering

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås en ändring av lagen
om institutets för arbetshygien verksamhet
och finansiering. I lagen definieras närmare
de av institutets uppgifter i vilka behandling
av personuppgifter behövs.

I propositionen ingår även en närmare be-
stämmelse som gäller institutets hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Det är också nödvän-

digt att ge närmare bestämmelser om de sam-
lingar av biologiska prov, vävnadsprov samt
arbetshygieniska och andra prov som institu-
tet förfogar över samt om användningen av
dessa samlingar för vetenskaplig forskning.

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit
stadfäst.

—————
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MOTIVERING

1. Nuläge

Institutet för arbetshygien är en lagstadgad,
självständig offentligrättslig sammanslutning
för forsknings- och serviceverksamhet på ar-
betarskyddets och arbetshygienens område
som verkar under social- och hälsovårdsmi-
nisteriets ledning och tillsyn. I lagen
(159/1978) och förordningen (501/1978) om
institutets för arbetshygien verksamhet och
finansiering bestäms att institutet har till
uppgift att bedriva och främja forskning
kring växelverkan mellan arbete och hälsa
och att bedriva utrednings-, mätnings-, servi-
ce-, utbildnings-, publicerings- och informa-
tionsverksamhet samt diagnostisering och
behandling av yrkessjukdomar i anslutning
till förebyggande och avlägsnande av hälso-
risker och olägenheter, vilka förekommer på
arbetsplatser eller annars i arbetsmiljön och i
anslutning till andra former av arbetarskydd
och arbetshälsovård, samt att utföra andra
uppgifter som hör till arbetarskyddets och ar-
betshygienens område, vilka enligt bestäm-
melserna ankommer på institutet.

Institutet för arbetshygien består av ett cen-
tralinstitut och flera regioninstitut. Regionin-
stituten verkar som avdelningar inom institu-
tet. Institutet för arbetshygien utgör tillsam-
mans med sina avdelningar en sådan regis-
teransvarig som avses i personuppgiftslagen
(523/1999).

Enligt 10 § grundlagen utfärdas närmare
bestämmelser om skydd för personuppgifter
genom lag. I Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995
om skydd för enskilda personer med avseen-
de på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter, nedan di-
rektivet om skydd för personuppgifter, förut-
sätts att behandlingen av personuppgifter ba-
serar sig på en reglering på lagnivå. Enligt 8
§ personuppgiftslagen kan personuppgifter
behandlas bland annat vid utförandet av lag-
stadgade uppgifter.

Det är därför motiverat att på lagnivå ge
mera detaljerade bestämmelser än de nuva-
rande i fråga om den ställning som institutet
för arbetshygien har som behandlare av per-
sonuppgifter. En reglering på lagnivå behövs

även särskilt på grund av att de uppgifter som
behövs i institutets forskningsarbete ofta är
känsliga personuppgifter, eftersom de rör
personers hälsotillstånd eller sjukdomar.

Av de personregister som institutet för ar-
betshygien för regleras en del på lagnivå. Om
registret över arbetsrelaterade sjukdomar be-
stäms i lagen om tillsynen över arbetarskyd-
det och om sökande av ändring i arbetar-
skyddsärenden (1037/1993), om ASA-
registret i lagen om ett register över dem som
i sitt yrke är exponerade för cancerframkal-
lande ämnen och processer (1038/1993) och
om registret över läkarundersökningar av
sjömän i lagen om ett register över läkarun-
dersökningar av sjömän (25/1999). Om insti-
tutet för arbetshygien som verksamhetsenhet
för sjukvård bestäms i lagen om patientens
ställning och rättigheter (785/1992). Om de
allmänna villkoren för förandet av register
för vetenskaplig forskning bestäms i person-
uppgiftslagen.

Forskningen om och följandet av utveck-
lingen av hälsotillståndet hos arbetstagarna
förutsätter uppföljningsregister som baserar
sig på personuppgifter. Detta är nödvändigt
eftersom de flesta yrkessjukdomar och ar-
betsrelaterade sjukdomar utvecklas under en
lång tid. Därför är det inte möjligt att utföra
epidemiologiska undersökningar av hälsan
utan tillräckligt långa uppföljningstider.
Även bedömningen av verkningarna av de
åtgärder som gäller arbetsmiljön kräver upp-
följande undersökningar och utredningar som
baserar sig på uppföljningsregister där perso-
ner kan identifieras.

Institutets forskningsarbete förutsätter of-
tast att personuppgifter som hänför sig till
arbetstagarnas hälsa och exponering även fås
från andra registeransvariga och att uppgif-
terna sammanförs.

De viktigaste externa registren innehållan-
de uppgifter om hälsotillstånd som med stöd
av ett tillståndsförfarande för myndigheter
kan anlitas för institutets forskningsverksam-
het är Statistikcentralens register över döds-
orsak, det cancerregister som förs av Suomen
Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland
ry samt vissa register som förs av Forsk-
nings- och utvecklingscentralen för social-
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och hälsovården och Folkpensionsanstalten.
Likaså behövs uppgifter ur journalhandling-
ar. Uppgifterna fås genom ett förfarande med
samtycke eller tillstånd.

Institutet för arbetshygien får uppgifter an-
gående exponering av arbetstagare i huvud-
sak ur följande nationella register: Statistik-
centralens folkräkningsuppgifter och Pen-
sionsskyddscentralens uppgifter om arbetsta-
garnas arbetsförhållanden, som har införts i
registret över arbetsförhållanden. Uppgifter-
na fås med ett tillståndsförfarande. Dessutom
samlar institutet in uppgifter ur de register
som arbetsgivarna för på arbetsplatserna eller
ur fackförbundens medlemsregister.

Institutet för arbetshygien utför som lag-
stadgad uppgift biologiska och arbetshygie-
niska exponeringsmätningar. Biologiska ex-
poneringsmätningar som t.ex. blod- och
urinprov utförs på personer. Av de arbetshy-
gieniska exponeringsmätningarna riktar sig
en del till arbetsplatser och arbetsställen och
en del till personer. Båda exponeringsmät-
ningarna utförs i samband med institutets
serviceverksamhet och vetenskapliga forsk-
ningsverksamhet. Resultaten från de arbets-
hygieniska mätningarna införs i registret för
arbetshygieniska mätningar och resultaten
från de biologiska exponeringsmätningarna
införs i registret för biologiska exponerings-
mätningar. De uppgifter som fåtts i samband
med den vetenskapliga forskningen används
inte för något annat ändamål, om inte den
person som deltagit i undersökningen (den
registrerade) har gett sitt uttryckliga sam-
tycke till det. Eftersom största delen av ex-
poneringsmätningarna utförs som så kallad
serviceverksamhet behövs en specialbe-
stämmelse för förandet av register samt för
behandlingen och utlämnandet av uppgifter.
Det nuvarande förfarandet, där serviceverk-
samhetens klienter endast informeras om att
de införs i ett register, är inte tillräckligt med
tanke på den grundläggande bestämmelsen
om skydd för personuppgifter. Användning-
en av exponeringsregistren behövs för att ar-
betstagarnas exponering skall kunna kartläg-
gas och för att gränsvärden för exponering
skall kunna sättas.

Det är nödvändigt att använda register över
biologiska exponeringsmätningar för att följa
i vilken utsträckning personer har blivit ex-

ponerade och för de läkarutlåtanden som vid
behov ges på basis av detta. Hälsojournaler
från enskilda företagshälsovårdsenheter över-
förs inte nödvändigtvis till en annan verk-
samhetsenhet när arbetstagaren byter arbets-
plats. Därför står tidigare laboratoriesvar inte
alltid till förfogande för en jämförelse. Den
enda serien av mätningsresultat som beskri-
ver exponering är institutets register över ex-
poneringsmätningar. Till dessa delar har den
registrerade rätt till insyn enligt personupp-
giftslagen. Prov som beskriver arbetstagares
exponering och som omspänner en längre
tidsperiod samt datamaterial i anknytning till
dem är mycket värdefulla med tanke på den
vetenskapliga forskningens ändamål. Hittills
har det vetenskapliga forskningsändamålet
för registren över exponeringsmätningar ba-
serat sig på de undantag som datasekretess-
nämnden beviljat.

Institutet för arbetshygien utför beställ-
nings- och serviceuppdrag för andras räk-
ning. Sådana uppdrag är undersökningar,
hälsovårdstjänster, personbedömningar samt
andra utredningar och mätningar med an-
knytning till institutets verksamhetsområde.
Dessa uppgifter förutsätter en behandling av
personuppgifter. Utgångspunkten för institu-
tets serviceverksamhet är att öka kunskapen
på arbetarskyddets och arbetshygienens om-
råde. Denna kunskap tjänar det förebyggande
arbetet samt forsknings- och utredningsarbe-
tet. Därför bör institutet ha rätt att lagra och i
tillämpliga delar använda resultaten från ser-
viceverksamheten för att utföra den uppgift
som institutet föreskrivs i lag. Behovet att
behandla datamaterial som innehåller känsli-
ga personuppgifter och som lagras för ovan
nämnda ändamål skall enligt personuppgifts-
lagen bedömas minst vart femte år.

Det behövs en uttrycklig preciserande be-
stämmelse för den behandling av prov som
behövs i institutets verksamhet. Med tanke
på vikten av det vetenskapliga forskningsän-
damålet är det motiverat att reglera institutets
rätt att lagra prov under en längre tid än vad
det ursprungliga forskningsändamålet förut-
sätter. För vetenskaplig forskning behövs
ofta såväl prov som utlåtanden om dessa.
Genom att analysera prov som samlats in un-
der tidigare år kan man utveckla nya metoder
för att i ett tidigare skede konstatera sjukdo-
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mar som förorsakas av arbetsrelaterad expo-
nering. De gamla proven är mycket värdeful-
la för forskningen, eftersom agenshalterna i
dem är högre jämfört med senaste tidens
prov, i vilka exponeringsnivån varit lägre.

2. Föreslagna ändringar

Med stöd av det som ovan anförts föreslås
att i lagen om institutets för arbetshygien
verksamhet och finansiering införs bestäm-
melser i vilka institutets uppgifter definieras
närmare än för närvarande och att uppgiften
att föra personregister innehållande sådana
uppgifter som avses i personuppgiftslagen får
ingå i de uppgifter som institutet skall utföra.

Det föreslås att 2 § preciseras så att inne-
hållet i institutets verksamhet och begreppen
som beskriver innehållet moderniseras med
koppling till förandet av personregister.

I fråga om forskningen kring växelverkan
mellan arbete och hälsa föreslås att bestäm-
melsen ändras så, att den även innefattar
forskning och uppföljning av utvecklingen av
hälsotillståndet samt rätt att föra personregis-
ter i anslutning härtill.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten samt
laboratorieverksamheten vid institutet för ar-
betshygien har till innehållet utvecklats och
förändrats. Det är nödvändigt att precisera
definitionen av verksamheten och använda
moderna begrepp för att den behandling av
personuppgifter som verksamheten förutsät-
ter skall bli tydligare specificerad. Det före-
slås att diagnostiseringen och behandlingen
av yrkessjukdomar preciseras så att den även
inbegriper konstaterande, behandling och fö-
rebyggande av yrkessjukdomar och arbetsre-
laterade sjukdomar. Dessutom är det nöd-
vändigt att separera den verksamhet som
anknyter till upprätthållandet och bedöm-
ningen av arbetsförmågan till ett eget be-
grepp.

Det föreslås att en ny 2 a § tas in i lagen. I
det nya 2 a § i 1 mom. föreslås en särskild
bestämmelse om rätten att föra register över
exponeringsmätningar som anknyter till ar-
betstagarnas exponering, informationsinne-
hållet i registren och användningen av regist-
ren till forsknings- och utredningsuppdrag
vid det egna institutet samt om rätten att
lämna ut dessa uppgifter till vetenskaplig

forskning med ett specificerat verksamhets-
område. I registren över exponeringsmät-
ningar kan antecknas den exponerades namn
och personbeteckning, uppgifter om arbets-
givaren och arbetsplatsen, exponeringens art
och längd, beställaren samt uppgifter om ex-
poneringsmätningarna och utlåtandena om
dessa.

Det är nödvändigt att i lagen ta in en be-
stämmelse om registren över exponerings-
mätningar, eftersom det i dessa lagras upp-
gifter om såväl de mätningar som utförs för
institutets egen del som de mätningar som ut-
förs för någon annans räkning. En del av de
uppgifter som lagras fås även från motsva-
rande mätningar som gjorts i samband med
vetenskaplig forskning. Överlåtandet av upp-
gifter ur dessa register begränsas till endast
den specificerade vetenskapliga forskning
som hör till verksamhetsområdet för institu-
tet för arbetshygien. Det är nödvändigt att
bestämma om lagringstiden för uppgifter
som hänför sig till exponeringsmätningarna
till den del tiden avviker från den tid som
normalt behövs för mätnings- och laborato-
rieverksamheten. Det föreslås att uppgifterna
i exponeringsregistren, som är värdefulla
som källmaterial för forsknings- och utvärde-
ringsverksamheten, lagras permanent så som
arkivverket särskilt bestämmer.

Vidare föreslås att i det nya 2 a § 2 mom.
bestäms om institutets rätt att enbart för ut-
omståendes räkning utföra uppgifter som
hänför sig till institutets verksamhetsområde
och rätt att använda den erhållna informatio-
nen i forsknings- och utredningsuppgifterna
på sitt område. Här ingår de hälsovårdstjäns-
ter som institutet producerar, personbedöm-
ningar och övriga utredningar och mätningar
som anknyter till institutets verksamhetsom-
råde. Sådana är till exempel tjänster för ana-
lys av arbetsmiljöprov och förfrågningar om
inomhusklimatet och arbetsgemenskapen.

Det föreslås att en ny 2 b § tas in i lagen. I
det nya 2 b i 1 mom. bestäms om behand-
lingen av prov. Institutet för arbetshygien
behandlar vid utförandet av dess lagstadgade
uppgift biologiska prov, vävnadsprov, ar-
betshygieniska prov och andra prov. För den
vetenskapliga forskningen behövs en helhet
där både prov och utlåtanden om dem ingår.
Prov där personer kan identifieras och infor-
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mation i anslutning till dessa är känsliga per-
sonuppgifter och behandlingen av dem krä-
ver en uttrycklig preciserande bestämmelse.

På användningen av dessa prov och uppgif-
ter för andra ändamål samt på utlämnandet
av dem tillämpas personuppgiftslagen och
lagen om medicinsk forskning (488/1999),
lagen om användning av mänskliga organ
och vävnader för medicinska ändamål
(101/2001), social- och hälsovårdsministeri-
ets förordning om upprättande av journal-
handlingar samt om förvaring av dem och
annat material som hänför sig till vård
(99/2001), vilken anknyter till lagen om pati-
entens ställning och rättigheter, samt offent-
lighetslagstiftningen.

Enligt ikraftträdelsebestämmelsen kan In-
stitutet för arbetshygien lagra och använda
den information och de provsamlingar som
innan denna lag trätt i kraft samlats in i sam-
band med den service-, forsknings- och ut-
redningsverksamhet som hör till institutets
verksamhetsområde. En förutsättning är att
det är uppenbart att användningen inte avvi-
ker från det uttryckliga samtycke som getts
av den som lämnat uppgifterna eller proven.

Denna bestämmelse behövs eftersom insti-
tutet även förfogar över sådant datamaterial
och sådana provsamlingar som uppkommit i
samband med serviceverksamheten och som
är värdefulla för forskningsarbetet om den
arbetsrelaterade exponeringens inverkningar
på hälsan. Enligt direktivet om skydd för per-
sonuppgifter skall uppgifterna i första hand
samlas in med personens uttryckliga sam-
tycke, och uppgifter som samlats in enligt ett
samtycke får bara användas för ändamål som
överensstämmer med samtycket. En avvikel-
se från det uttryckliga samtycket förutsätter
en författning på lagnivå. Det är ofta omöjligt
att utreda om det finns samtycken i anslut-
ning till gammalt datamaterial och gamla
provsamlingar som institutet förfogar över,
eller att klarlägga innehållet i samtyckena.

Man har tidigare inte nödvändigtvis kunnat

begära skriftliga och tillräckligt specificerade
samtycken av dem som undersökts och det
vore numera omöjligt eller besvärligt att
skaffa sådana. Det är skäl att på lagnivå ge
institutet för arbetshygien rätt att för veten-
skaplig forskning använda det värdefulla da-
tatmaterial som hittills samlats in.

Institutets forskningsmaterial förvaras i
allmänhet permanent. Avsikten är också att
de uppgifter och prov som ursprungligen
samlats in för andra ändamål och som institu-
tet med stöd av denna lag får använda för
forsknings- och utredningsändamål skall för-
varas permanent. Institutet förstör dock mate-
rialet eller åtminstone identifikationsuppgif-
terna, om det är uppenbart att uppgifterna
inte längre behövs för forskning. I det nya 2
mom. i 2 b § och i övergångsbestämmelsen
föreslås att en bedömning av behovet av
uppgifts förvaring skall göras minst vart fem-
te år enligt de grunder som framgår av 12 § 2
mom. personuppgiftslagen.

3. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska verk-
ningar.

4. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i
samarbete med dataombudsmannens byrå
och institutet för arbetshygien. Utlåtande om
propositionen har begärts hos justitieministe-
riet.

5. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

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

Lag

om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 2 § lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finan-

siering (159/1978), samt:
fogas till lagen nya 2 a och 2 b § som följer :

2 §
Institutet för arbetshygien har till uppgift

att bedriva och främja forskning kring och
uppföljning av växelverkan mellan arbete
och hälsa samt i detta syfte bilda personregis-
ter för fastställd forskning om och följande
av utvecklingen av arbetstagarnas hälsotill-
stånd. Dessutom bedriver institutet utred-
nings-, mätnings- och serviceverksamhet i
anslutning till förebyggandet och avlägsnan-
det av hälsorisker och olägenheter som före-
kommer på arbetsplatser eller annars i ar-
betsmiljön. Institutet för arbetshygien bedri-
ver självständig hälsovårds-, sjukvårds- och
laboratorieverksamhet i syfte att konstatera,
behandla och förebygga yrkessjukdomar och
arbetsrelaterade sjukdomar samt bedöma ar-
betsförmågan. Institutet bedriver verksamhet
som anknyter till upprätthållandet och be-
dömningen av arbetsförmågan. Institutet be-
driver utbildnings-, publicerings- och infor-
mationsverksamhet som hör till dess verk-
samhetsområde samt utför andra uppgifter
som enligt bestämmelserna ankommer på in-
stitutet.

2 a §
Institutet för arbetshygien kan av de upp-

gifter om arbetstagarnas exponering som
uppkommer vid skötseln av de i 2 § angivna
mätnings- och laboratoriefunktionerna bilda
ett register över arbetshygieniska mätningar
och ett register över biologiska mätningar.
Institutet kan använda uppgifterna i registren
till forsknings- och utredningsverksamheten
på det egna området samt utan hinder av be-
stämmelserna om tystnadsplikt lämna ut
uppgifter i registren för specificerad veten-

skaplig forskningsverksamhet. I registren
över exponeringsmätningar kan antecknas
den exponerades namn och personbeteckning
samt uppgifter om arbetsgivaren och arbets-
platsen, exponeringens art och längd och om
beställaren samt uppgifter om exponerings-
mätningarna och om utlåtanden om dessa. De
uppgifter i exponeringsregistren, som är vär-
defulla som källmaterial för forsknings- och
utvärderingsverksamheten, förvaras perma-
nent så som arkivverket särskilt bestämmer.

Institutet för arbetshygien kan utöver de
uppgifter som anges i 2 § och 1 mom. i den-
na paragraf enbart för utomståendes räkning
producera hälsovårdstjänster, utföra under-
sökningar i anslutning till det egna verksam-
hetsområdet, utföra personbedömningar och
andra utredningar och mätningar som ankny-
ter till institutets verksamhetsområde samt
enligt samtycke av klienten förvara och an-
vända uppgifterna från dessa i forsknings-
och utredningsarbetet inom sitt område.

2 b §
Institutet för arbetshygien kan även samla

in, lagra och behandla biologiska prov, väv-
nadsprov samt arbetshygieniska och andra
prov som behövs för utförandet av de uppgif-
ter som avses i denna paragraf.

Behovet av behandling av sådant datamate-
rial som enligt 2 §, 2 a § 2 mom. och 1 mom.
i denna paragraf samlas in och lagras för
forsknings- och utredningsuppdrag skall en-
ligt 12 § 2 mom. personuppgiftslagen
(523/1999) bedömas minst vart femte år.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Institutet för arbetshygien kan för det ve-
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tenskapliga forskningsarbetet inom dess
verksamhetsområde behandla, förvara och
lämna ut uppgifter och biologiska prov, väv-
nadsprov samt arbetshygieniska och andra
prov som samlats in före denna lags ikraft-
trädande. En förutsättning är att användning-
en av uppgifterna eller proven för forsk-
ningsverksamhet inte avviker från det ut-

tryckliga samtycke som eventuellt har getts
av den som lämnat uppgifterna eller proven.

Institutet för arbetshygien skall förstöra
uppgifterna och proven i överensstämmelse
med 12 § 2 mom. personuppgiftslagen när de
inte längre behöver förvaras för de uppgifter
som avses i 2 § 1 mom.

—————

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Osmo Soininvaara
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 2 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 2 § lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finan-

siering (159/1978) som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Institutet för arbetshygien har till uppgift att

bedriva och främja forskning kring växelver-
kan mellan arbete och hälsa och att utföra ut-
rednings-, mätnings-, service-, utbildnings-,
publicerings- och informationsverksamhet
samt diagnostisering och behandling av yrkes-
sjukdomar i anslutning till förebyggande och
avlägsnande av hälsorisker och olägenheter,
vilka förekommer på arbetsplatser eller eljest i
arbetsmiljön och i anslutning till andra former
av arbetarskydd och arbetshälsovård, samt att
handha andra till arbetarskyddets och arbets-
hygienens område hörande uppgifter, vilka
enligt stadganden eller bestämmelser ålägges
institutet.

2 §
Institutet för arbetshygien har till uppgift att

bedriva och främja forskning kring och upp-
följning av växelverkan mellan arbete och
hälsa samt i detta syfte bilda personregister
för fastställd forskning om och följande av ut-
vecklingen av arbetstagarnas hälsotillstånd.
Dessutom bedriver institutet utrednings-, mät-
nings- och serviceverksamhet i anslutning till
förebyggandet och avlägsnandet av hälsoris-
ker och olägenheter som förekommer på ar-
betsplatser eller annars i arbetsmiljön. Institu-
tet för arbetshygien bedriver självständig häl-
sovårds-, sjukvårds- och laboratorieverksam-
het i syfte att konstatera, behandla och före-
bygga yrkessjukdomar och arbetsrelaterade
sjukdomar samt bedöma arbetsförmågan. In-
stitutet bedriver verksamhet som anknyter till
upprätthållandet och bedömningen av arbets-
förmågan. Institutet bedriver utbildnings-,
publicerings- och informationsverksamhet
som hör till dess verksamhetsområde samt ut-
för andra uppgifter som enligt bestämmelser-
na ankommer på institutet.

2 a §
Institutet för arbetshygien kan av de uppgif-

ter om arbetstagarnas exponering som upp-
kommer vid skötseln av de i 2 §. angivna mät-
nings- och laboratoriefunktionerna bilda ett
register över arbetshygieniska mätningar och
ett register över biologiska mätningar. Institu-
tet kan använda uppgifterna i registren till
forsknings- och utredningsverksamheten på
det egna området samt utan hinder av be-
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stämmelserna om tystnadsplikt lämna ut upp-
gifter i registren för specificerad vetenskaplig
forskningsverksamhet. I registren över expo-
neringsmätningar kan antecknas den expone-
rades namn och personbeteckning samt upp-
gifter om arbetsgivaren och arbetsplatsen,
exponeringens art och längd och om beställa-
ren samt uppgifter om exponeringsmätning-
arna och om utlåtanden om dessa. De uppgif-
ter i exponeringsregistren, som är värdefulla
som källmaterial för forsknings- och utvärde-
ringsverksamheten, förvaras permanent så
som arkivverket särskilt bestämmer.

Institutet för arbetshygien kan utöver de
uppgifter som anges i 2 § och 1 mom.i denna
paragraf enbart för utomståendes räkning
producera hälsovårdstjänster, utföra under-
sökningar i anslutning till det egna verksam-
hetsområdet, utföra personbedömningar och
andra utredningar och mätningar som ankny-
ter till institutets verksamhetsområde samt en-
ligt samtycke av klienten förvara och använda
uppgifterna från dessa i forsknings- och ut-
redningsarbetet inom sitt område.

2 b §
Institutet för arbetshygien kan även samla

in, lagra och behandla biologiska prov, väv-
nadsprov samt arbetshygieniska och andra
prov som behövs för utförandet av de uppgif-
ter som avses i denna paragraf.

Behovet av behandling av sådant datamate-
rial som enligt 2 §, 2 a § 2 mom. och 1 mom.i
denna paragraf samlas in och lagras för
forsknings- och utredningsuppdrag skall en-
ligt 12 § 2 mom. personuppgiftslagen
(523/1999) bedömas minst vart femte år.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
Institutet för arbetshygien kan för det veten-

skapliga forskningsarbetet inom dess verk-
samhetsområde behandla, förvara och lämna
ut uppgifter och biologiska prov, vävnadsprov
samt arbetshygieniska och andra prov som
samlats in före denna lags ikraftträdande. En
förutsättning är att användningen av uppgif-
terna eller proven för forskningsverksamhet
inte avviker från det uttryckliga samtycke som
eventuellt har getts av den som lämnat uppgif-
terna eller proven.

Institutet för arbetshygien skall förstöra
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uppgifterna och proven i överensstämmelse
med 12 § 2 mom. personuppgiftslagen när de
inte längre behöver förvaras för de uppgifter
som avses i 2 § 1 mom.

———


