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L a g

876/2014

om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om personregister för arbetarskyddet (1039/2001) 2, 3 och 5 § samt
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

2 §

Källor och faktainnehåll

En arbetsgivare ska skriftligen meddela
den registeransvarige som registrerar uppgif-
terna följande uppgifter valperiodsvis och
även annars när uppgifterna förändras:

1) uppgifter om arbetsgivaren,
2) uppgifter om arbetsplatsen och bran-

schen,
3) samarbetsformerna för arbetarskyddet,
4) uppgifter om hur företagshälsovården

har ordnats,
5) uppgifter om den som producerar tjäns-

terna inom företagshälsovården samt kontakt-
uppgifter,

6) arbetarskyddschefens, arbetarskydds-
fullmäktiges och vice fullmäktiges samt, om
det på arbetsplatsen har utsetts en arbetar-
skyddskommission eller ett motsvarande or-
gan, medlemmarnas och arbetarskyddsombu-
dens namn, födelsedatum, modersmål,
adress, deltagande i arbetarskyddsutbildning,
medlemskap i fackförbund samt övriga upp-
gifter om ställning och arbetarskyddsverk-
samhet.

Dessutom får arbetsgivaren när det gäller
anställda i huvudsyssla inom arbetarskyddet

samt inom företagshälsovården meddela
namn, födelsedatum, modersmål, adress, del-
tagande i arbetarskyddsutbildning, medlem-
skap i fackförbund samt övriga uppgifter om
ställning och arbetarskyddsverksamhet.

Den registrerade har rätt att förbjuda att
uppgifter om medlemskap i fackförbund
meddelas till registret.

Den registeransvarige eller, med den regis-
teransvariges bemyndigande, Arbetarskydds-
centralen svarar för att tjänsten för medde-
lande av uppgifter är tillgänglig samt för
förvaltningen av denna tjänst.

Genom förordning av ministeriet utfärdas
närmare bestämmelser om registrering av de
uppgifter som avses i 1 mom. och om hur de
ska lämnas till registret.

3 §

Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs om offentlighet
i myndigheternas verksamhet får den regis-
teransvarige lämna ut uppgifter som anges i
2 § till Arbetarskyddscentralen för förmed-
lande av arbetarskyddsinformation och arbe-
tarskyddsmaterial samt för anordnande av ar-
betarskyddsutbildning.
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Arbetarskyddscentralen får använda upp-
gifter som anges i 2 § i sin egen verksamhet
för ovannämnda ändamål.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får
den registeransvarige eller, med den register-
ansvariges bemyndigande, Arbetarskydds-
centralen i enlighet med det föreskrivna an-
vändningsändamålet lämna ut registeruppgif-
ter till arbetarskyddsmyndigheterna och för
beslutsfattande som gäller arbetarskyddet
även till andra myndigheter när dessa anhål-
ler om uppgifter. Uppgifter får lämnas ut i
den utsträckning som de inverkar på det
ärende som behandlas. Vidare får den regis-
teransvarige eller, med den registeransvariges
bemyndigande, Arbetarskyddscentralen för
direktmarknadsföring som är förenlig med
registrets användningsändamål, för förmed-
lande av arbetarskyddsinformation och arbe-
tarskyddsmaterial samt för anordnande av ar-
betarskyddsutbildning lämna ut registerupp-
gifter till organisationer, föreningar och andra
som ordnar arbetarskyddsutbildning.

Om en uppgift om en persons medlemskap
i ett fackförbund har antecknats i registret, får
uppgiften eller en annan uppgift som har fåtts
ur registret med stöd av den lämnas ut bara
till det berörda fackförbundet för planering
och anordnande av arbetarskyddsutbildning,
om inte personen i fråga har gett skriftligt
samtycke till att uppgiften lämnas ut för ett
annat ändamål.

Bestämmelser om den registrerades rätt att
förbjuda att uppgifter som gäller honom eller
henne själv lämnas ut för direktmarknadsfö-
ring finns i personuppgiftslagen (523/1999).

Arbetarskyddscentralen har rätt att ta ut en
avgift för de uppgifter som den lämnar ut.
Ministeriet får utfärda närmare bestämmelser
om uttaget av avgiften.

5 §

Andra tillämpliga författningar

Bestämmelser om personregister finns utö-
ver i denna lag i personuppgiftslagen och i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). Bestämmelser om elek-
tronisk kommunikation finns i lagen om elek-
tronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet (13/2003).

5 a §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn
över efterlevnaden av denna lag i enlighet
med lagen om tillsynen över arbetarskyddet
och om arbetarskyddssamarbete på arbets-
platsen (44/2006).

Denna lag träder i kraft den 1 december
2014.
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