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EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain
muuttamisesta (HE 89/2014 vp).

Valiokuntakäsittely
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut
asiasta mietinnön (TyVM 4/2014 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain (1039/2001) 2, 3 ja 5 § sekä
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:
2§
Tietolähteet ja tietosisältö
Työnantajan on ilmoitettava rekisterinpitäjälle, joka tallettaa tiedot rekisteriin, vaalikausittain ja muulloinkin tietojen muuttuessa kirjallisesti:
1) työnantajaa koskevat tiedot;
2) työpaikkaa ja toimialaa koskevat tiedot;
3) työsuojelun yhteistoimintamuoto;
4) työterveyshuollon järjestämistapa;
5) työterveyshuollon palvelujen tuottajan
nimi ja yhteystiedot;
6) työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun, sekä, jos työpaikalla on
nimetty työsuojelutoimikunta tai muu vastaava
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minen työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäsenyystieto sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot.
Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa päätoimisten
työsuojeluhenkilöiden sekä työterveyshenkilöstön nimet, syntymäajat, äidinkielen, osoitteet,
osallistumisen työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäsenyystiedon sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekisteriin.
Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuutuksella Työturvallisuuskeskus huolehtii ilmoituspalvelun saatavuudesta ja ylläpidosta.
Ministeriön asetuksella säädetään tarkemmin
1 momentissa tarkoitettujen tietojen rekisteröinnistä ja tietojen toimittamisesta rekisteriin.
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3§
Tietojen luovuttaminen
Sen lisäksi, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta säädetään, rekisterinpitäjä voi luovuttaa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot Työturvallisuuskeskukselle työsuojelutiedon ja -materiaalin välittämiseksi sekä työsuojelukoulutuksen järjestämiseksi.
Työturvallisuuskeskus saa käyttää 2 §:ssä tarkoitettuja tietoja omassa toiminnassaan näihin
tarkoituksiin.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuutuksella
Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa tietoja rekisteristä säädetyn käyttötarkoituksen mukaisesti työsuojeluviranomaiselle ja työsuojelullista
päätöksentekoa varten myös muulle viranomaiselle tämän pyytäessä tietoa siinä laajuudessa
kuin tiedoilla on vaikutusta käsiteltävään asiaan.
Lisäksi rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuutuksella Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa
rekisteritietoja rekisterin käyttötarkoituksen mukaiseen suoramarkkinointiin, työsuojelutiedon
ja -materiaalin välittämiseksi sekä työsuojelukoulutuksen järjestämiseksi järjestöille, yhdistyksille sekä muille työsuojelukoulutusta järjestäville tahoille.
Jos rekisteriin on merkitty tieto henkilön jäsenyydestä ammattiliitossa, se tai sen perusteella
rekisteristä saatu muu tieto saadaan luovuttaa
vain asianomaiselle ammattiliitolle työsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä var-
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ten, jollei henkilö ole antanut kirjallista suostumusta tiedon muuhun luovuttamiseen.
Rekisteröidyn oikeudesta kieltää häntä koskevien tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia
varten säädetään henkilötietolaissa (523/1999).
Työturvallisuuskeskuksella on oikeus periä
luovuttamistaan tiedoista maksu. Ministeriö voi
antaa maksun perinnästä tarkempia säännöksiä.
5§
Muut sovellettavat säädökset
Henkilörekisteristä säädetään tämän lain lisäksi henkilötietolaissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).
Sähköisestä asioinnista säädetään sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).
5a§
Lain noudattamisen valvonta
Työsuojeluviranomainen valvoo tämän lain
noudattamista siten kuin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) säädetään.
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