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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenki-
lörekisteristä annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ-

suojeluhenkilörekisteristä annettua lakia si-
ten, että valtiotyönantajan palveluksessa ole-
via työsuojeluhenkilöitä ja muita laissa lue-
teltuja henkilöitä ei enää ilmoitettaisi rekiste-
röitäväksi Valtiokonttoriin vaan tuo ilmoitus 
tehtäisiin jatkossa Työturvallisuuskeskuksel-
le, jolle rekisterinpitäjänä toimiva sosiaali- ja 

terveysministeriö on rekisterin ylläpidon an-
tanut. 

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siihen lisätään viittaus sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun 
lakiin ja säännös, jonka mukaan työsuojelu-
viranomaiset valvoisivat lain noudattamista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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PERUSTELUT 

 
 
1  Nykyti la  

Työsuojeluhenkilörekisteristä annetussa 
laissa (1039/2001; jäljempänä rekisterilaki) 
säädetään työnantajan velvollisuudesta il-
moittaa laissa mainitut tiedot rekisteröitäväk-
si työsuojeluhenkilörekisteriin (jäljempänä 
rekisteri). Rekisterilain 2 §:n mukaan työnan-
tajan on ilmoitettava rekisteröitäväksi itseään 
sekä työpaikkaa ja toimialaa koskevat tiedot. 
Työnantajan on myös ilmoitettava rekisteröi-
täväksi työsuojelun yhteistoimintamuoto, 
työterveyshuollon järjestämistapa sekä työ-
terveyshuollon palvelujen tuottajan nimi ja 
yhteystiedot. Työsuojeluhenkilöistä ja työ-
suojeluelinten jäsenistä on ilmoitettava ni-
met, syntymäajat, äidinkieli, osoitteet, osal-
listuminen työsuojelukoulutukseen, ammatti-
liiton jäsenyystieto sekä muut henkilön ase-
maa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot. 
Rekisteröitävä voi omalta osaltaan kieltää 
ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittamisen 
rekisteriin. 

Lisäksi työnantaja voi ilmoittaa rekisteröi-
täväksi päätoimiset työsuojeluhenkilöt sekä 
työterveyshenkilöstön, joiden osalta ilmoite-
taan samat tiedot kuin työsuojeluhenkilöistä 
ja työsuojeluelinten jäsenistä. 

Edellä mainitut tiedot ilmoitetaan rekisteri-
lain 2 §:n mukaan kirjallisesti vaalikausittain 
ja muulloinkin tietojen muuttuessa rekiste-
rinpitäjälle, joka tallettaa tiedot. Rekisterinpi-
täjänä toimii rekisterilain 1 §:n mukaan sosi-
aali- ja terveysministeriö (jäljempänä minis-
teriö). Ministeriö on antanut rekisterin yllä-
pidon rekisterilain 1 §:n 2 momentin mukai-
sesti Työturvallisuuskeskukselle. Asiasta on 
sovittu ministeriön ja Työturvallisuuskeskuk-
sen välisellä sopimuksella marraskuussa 
2002. 

Käytännössä rekisteri-ilmoitus tehdään si-
ten, että yleisestä tietoverkosta saatava rekis-
teri-ilmoitus lähetetään täytettynä Työturval-
lisuuskeskukselle joko postitse tai sähköpos-
tiviestin liitteenä taikka kirjautumalla Työ-
turvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilöre-

kisteriin, jossa rekisteri-ilmoitus ja sen päivi-
tys voidaan tehdä. 

Rekisterilain 2 §:n 4 momentissa säädetään 
ilmoituksen tekemisestä Valtiokonttorille. 
Sen mukaan kun työnantajana on ministeriö, 
valtion virasto, laitos tai liikelaitos, ilmoitus 
tehdään Valtiokonttorille. Tätä säännöstä on 
käytännössä tulkittu siten, että Valtiokonttori 
on ilmoitusten vastaanottamisen lisäksi toi-
minut rekisteritietojen ylläpitäjänä (Valtion 
Työsuojeluhenkilörekisteri TSOR) valtio-
työnantajan työsuojeluhenkilöiden osalta. 
Tämä käytäntö on muuttunut 23.9.2013 alka-
en siten, että myös valtion organisaatioiden 
työsuojeluhenkilöt ilmoitetaan ja rekisteröi-
dään Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään 
rekisteriin. 

Rekisteriä ylläpitävä Työturvallisuuskeskus 
on Työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdis-
tys ry:n ylläpitämä työolojen kehittämisessä 
tarvittavaa tietoa ja osaamista välittävä orga-
nisaatio. Ottaen huomioon työturvallisuusre-
kisterin käyttötarkoituksen, joka rekisterilain 
1 §:n mukaan on välittää työsuojelutietoa ja  
-materiaalia sekä työsuojelukoulutuksen jär-
jestämiseen liittyvää tietoa ja edistää työsuo-
jelun työpaikkakohtaista valvontaa ja tarkas-
tustoimintaa, Työturvallisuuskeskus on luon-
teva taho ylläpitämään työsuojeluhenkilöre-
kisteriä. Työturvallisuuskeskus on työmark-
kinajärjestöjen hallinnoima yhdistyspohjai-
nen organisaatio, jonka kulut katetaan pää-
asiassa tapaturmavakuutusmaksuista työsuo-
jelurahastolaissa (407/1979) mainitun työ-
suojelurahaston kautta. Rahaston tehtävänä 
on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, 
työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden 
keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedot-
tamiseen. Työturvallisuuskeskus on voinut 
luontevasti toimia niiden työnantajien (yksi-
tyissektori ja kuntapuoli) työsuojeluhenkilöi-
den rekisteritietojen ylläpitäjänä, jotka ovat 
osallistuneet työsuojelurahaston kartuttami-
seen tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä 
kerättävän työsuojelumaksun muodossa. 

Valtiotyönantajan työsuojeluhenkilöiden 
rekisteröinnin siirryttyä Työturvallisuuskes-
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kuksen hoidettavaksi, Valtiokonttori ja Työ-
turvallisuuskeskus ovat sopineet, että Valtio-
konttori korvaa Työturvallisuuskeskukselle 
valtion työsuojeluhenkilöiden rekisteröinnis-
tä aiheutuvat kulut. Nämä kulut katetaan Val-
tiokonttorin hallinnoimalta valtion talousar-
vion momentilta 28.60.10. Tälle momentille 
on budjetoitu työsuojelumaksut, jotka Val-
tiokonttori perii valtion virastoilta valtiokont-
torista annetun lain (305/1991) 2 a §:n mu-
kaisesti. Määrärahan tavoitteena on turvalli-
sen työn tekemisen edellytysten parantami-
nen valtion työpaikoilla sekä valtion henki-
löstön työhyvinvoinnin tukeminen rahoitta-
malla aihepiiriin liittyvää tiedotusta, tutki-
musta ja kehittämishankkeita. 

Tietojen luovuttamista koskevassa rekiste-
rilain 3 §:n 5 momentissa viitataan henkilö-
tietolaissa (523/1999) säädettyyn rekiste-
röidyn oikeuteen kieltää häntä koskevien tie-
tojen luovuttaminen suoramarkkinointiin. 
Rekisterilain 3 §:n 3 momentissa puolestaan 
säädetään muun muassa niistä käyttötarkoi-
tuksista, joihin rekisteriin merkittyjä tietoja 
voidaan luovuttaa. Tietoja voidaan luovuttaa 
työsuojelutiedon ja -materiaalin välittämisek-
si sekä työsuojelukoulutuksen järjestämisek-
si. Tietojen luovuttamista suoramarkkinoin-
tiin ei ole mainittu lain 3 §:n 3 momentissa. 
Lain nykyisen sanamuodon mukaan estettä 
tietojen luovuttamiseen suoramarkkinointiin 
ei ole, vaikka suoramarkkinointia ei lainkoh-
dassa olekaan nimenomaisesti mainittu. Kui-
tenkin päätöksenteossa, joka koskee tietojen 
luovuttamista suoramarkkinointiin, on käy-
tännössä ilmennyt jossain määrin epätietoi-
suutta, sen suhteen voidaanko tietoja luovut-
taa suoramarkkinointiin vai ei, joten lain sa-
namuotoa on perusteltua tarkentaa siten, että 
3 §:n 3 momenttiin lisätään maininta rekiste-
rin käyttötarkoituksen mukaisesta suora-
markkinoinnista. 

Rekisterilaissa työnantajalle asetetaan vel-
voite ilmoittaa laissa mainitut asiat rekiste-
röitäväksi. Laissa ei kuitenkaan ole säännös-
tä, jonka nojalla velvoitteen noudattamista 
voitaisiin valvoa. Rekisteröinti edistää aina-
kin välillisesti työturvallisuutta, joten olisi 
suotavaa, että rekisteröinnin noudattamista 
valvottaisiin. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös, jonka mukaan lain noudattamista 
valvoisivat työsuojeluviranomaiset, joiden 

toimintaa valtakunnallisella tasolla johtaa so-
siaali- ja terveysministeriö. Paikallistasolla 
lain valvonnasta vastaavat viiden aluehallin-
toviraston työsuojelun vastuualueen työsuo-
jeluviranomaiset. 

Työsuojeluviranomaisten toimivallasta ja 
valvonnassa käytettävistä keinoista säädetään 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuo-
jeluyhteistoiminnasta annetussa laissa 
(44/2006). 
 
2  Ehdotetut  muutokset  

Rekisterilakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että lain 2 §:n 4 momentista jätetään pois 
Valtiokonttoria velvoittava säännös, jonka 
mukaan se toimii ministeriöiden, valtion vi-
rastojen, laitosten tai liikelaitosten työsuoje-
luhenkilörekisteri-ilmoitusten vastaanottaja-
na. Lisäksi lainkohdasta jätettäisiin pois 
säännös, joka velvoittaa Valtiokonttoria huo-
lehtimaan tarvittavien lomakkeiden jakelusta. 

Rekisterilain tietojen luovuttamista koske-
vaan 3 §:n 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi maininta suoramarkkinointitarkoituk-
sista, joka selkeyttäisi lain soveltamista tältä 
osin. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi viitta-
us sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annettuun lakiin sekä uusi lain valvon-
taa koskeva 5 a §. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotuksella olisi työsuojeluhenkilöiden 
rekisteröintiä selkeyttävä vaikutus, koska jat-
kossa kaikkien työnantajien rekisteri-ilmoitus 
tehtäisiin samaan paikkaan. 

Säätämällä lain noudattamisen valvonnasta, 
tavoitteena on, että rekisteröinnin piiriin saa-
taisiin mahdollisesti ilmoittamatta jääneet 
työsuojeluhenkilöt. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Val-
tiokonttoria, Työturvallisuuskeskusta ja tie-
tosuojavaltuutettua. Ehdotus on käsitelty työ-
turvallisuussäännöksiä valmistelevassa neu-
vottelukunnassa. 
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5  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rekisterinpitä-
jälle, joka tallettaa tiedot rekisteriin, vaali-
kausittain 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, työsuojeluvaltuute-

tun ja varavaltuutetun, sekä, jos työpaikalla 
on nimetty työsuojelutoimikunta tai muu vas-
taava elin, sen jäsenten ja työsuojelu-
asiamiesten nimet, syntymäajat, äidinkieli, 
osoitteet, osallistuminen työsuojelukoulutuk-
seen, ammattiliiton jäsenyystieto sekä muut 
asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tie-
dot. 

Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa päätoimis-
ten työsuojeluhenkilöiden sekä työterveys-
henkilöstön nimet, syntymäajat, äidinkielen, 
osoitteet, osallistumisen työsuojelukoulutuk-
seen, ammattiliiton jäsenyystiedon sekä muut 
asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tie-
dot. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammatti-
liiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekiste-
riin. 

Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuu-
tuksella Työturvallisuuskeskus huolehtii il-
moituspalvelun saatavuudesta ja ylläpidosta. 

Ministeriön asetuksella säädetään tarkem-
min 1 momentissa tarkoitettujen tietojen re-
kisteröinnistä ja tietojen toimittamisesta re-
kisteriin. 
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta säädetään, rekisterinpitäjä voi 
luovuttaa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot Työturval-
lisuuskeskukselle työsuojelutiedon ja -mate-
riaalin välittämiseksi sekä työsuojelukoulu-
tuksen järjestämiseksi. 

Työturvallisuuskeskus saa käyttää 2 §:ssä 
tarkoitettuja tietoja omassa toiminnassaan 
näihin tarkoituksiin. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuu-
tuksella Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa 
tietoja rekisteristä säädetyn käyttötarkoituk-
sen mukaisesti työsuojeluviranomaiselle ja 
työsuojelullista päätöksentekoa varten myös 
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muulle viranomaiselle tämän pyytäessä tietoa 
siinä laajuudessa kuin tiedoilla on vaikutusta 
käsiteltävään asiaan. Lisäksi rekisterinpitäjä 
tai rekisterinpitäjän valtuutuksella Työturval-
lisuuskeskus voi luovuttaa rekisteritietoja re-
kisterin käyttötarkoituksen mukaiseen suo-
ramarkkinointiin, työsuojelutiedon ja -mate-
riaalin välittämiseksi sekä työsuojelukoulu-
tuksen järjestämiseksi järjestöille, yhdistyk-
sille sekä muille työsuojelukoulutusta järjes-
täville tahoille. 

Jos rekisteriin on merkitty tieto henkilön 
jäsenyydestä ammattiliitossa, se tai sen pe-
rusteella rekisteristä saatu muu tieto saadaan 
luovuttaa vain asianomaiselle ammattiliitolle 
työsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjes-
tämistä varten, jollei henkilö ole antanut kir-
jallista suostumusta tiedon muuhun luovut-
tamiseen. 

Rekisteröidyn oikeudesta kieltää häntä 
koskevien tietojen luovuttaminen suora-
markkinointia varten säädetään henkilötieto-
laissa (523/1999). 

Työturvallisuuskeskuksella on oikeus periä 
luovuttamistaan tiedoista maksu. Ministeriö 
voi antaa maksun perinnästä tarkempia sään-
nöksiä. 

 
5 § 

Muut sovellettavat säädökset 

Henkilörekisteristä säädetään tämän lain li-
säksi henkilötietolaissa ja viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999). Sähköisestä asioinnista sääde-
tään sähköisestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annetussa laissa (13/2003). 
 

5 a § 

Lain noudattamisen valvonta 

Työsuojeluviranomainen valvoo tämän lain 
noudattamista siten kuin työsuojelun valvon-
nasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoimin-
nasta annetussa laissa (44/2006) säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

 
 

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 

 



 HE 89/2014 vp  
  

 

7

Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

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: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Tietolähteet ja tietosisältö 

Työnantajan on ilmoitettava rekisterinpi-
täjälle, joka tallettaa tiedot rekisteriin, vaa-
likausittain ja muulloinkin tietojen muuttu-
essa kirjallisesti: 

1) työnantajaa koskevat tiedot; 
2) työpaikkaa ja toimialaa koskevat tie-

dot; 
3) työsuojelun yhteistoimintamuoto; 
4) työterveyshuollon järjestämistapa; 
5) työterveyshuollon palvelujen tuottajan 

nimi ja yhteystiedot; 
6) työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuu-

tetun ja varavaltuutetun, sekä, jos työpaikal-
la on nimetty, työsuojelutoimikunnan tai 
muun työpaikalla vastaavan elimen jäsenten 
ja työsuojeluasiamiesten nimet, syntymä-
ajat, äidinkieli, osoitteet, osallistuminen 
työsuojelukoulutukseen, ammattiliiton jäse-
nyystieto sekä muut asemaa ja työsuojelu-
toimintaa koskevat tiedot. 

Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa päätoi-
misten työsuojeluhenkilöiden sekä työter-
veyshenkilöstön nimet, syntymäajat, äidin-
kielen, osoitteet, osallistumisen työsuojelu-
koulutukseen, ammattiliiton jäsenyystiedon 
sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa 
koskevat tiedot. 

2 § 

Tietolähteet ja tietosisältö 

Työnantajan on ilmoitettava rekisterinpi-
täjälle, joka tallettaa tiedot rekisteriin, vaa-
likausittain ja muulloinkin tietojen muuttu-
essa kirjallisesti: 

1) työnantajaa koskevat tiedot; 
2) työpaikkaa ja toimialaa koskevat tie-

dot; 
3) työsuojelun yhteistoimintamuoto; 
4) työterveyshuollon järjestämistapa; 
5) työterveyshuollon palvelujen tuottajan 

nimi ja yhteystiedot; 
6) työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuu-

tetun ja varavaltuutetun, sekä, jos työpaikal-
la on nimetty työsuojelutoimikunta tai muu 
vastaava elin, sen jäsenten ja työsuojelu-
asiamiesten nimet, syntymäajat, äidinkieli, 
osoitteet, osallistuminen työsuojelukoulu-
tukseen, ammattiliiton jäsenyystieto sekä 
muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koske-
vat tiedot. 

Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa päätoi-
misten työsuojeluhenkilöiden sekä työter-
veyshenkilöstön nimet, syntymäajat, äidin-
kielen, osoitteet, osallistumisen työsuojelu-
koulutukseen, ammattiliiton jäsenyystiedon 
sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa 
koskevat tiedot. 
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Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammat-
tiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekis-
teriin. 

Milloin työnantajana on ministeriö, valti-
on virasto, laitos tai liikelaitos, ilmoitus 
tehdään Valtiokonttorille. Rekisterinpitäjä 
tai rekisterinpitäjän valtuutuksella Työtur-
vallisuuskeskus ja Valtiokonttori huolehti-
vat tarvittavien lomakkeiden jakelusta. 

Ministeriön asetuksella säädetään tar-
kemmin edellä 1 momentissa tarkoitettujen 
tietojen rekisteröinnistä ja tietojen toimit-
tamisesta rekisteriin. 
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta säädetään, rekisterinpitäjä voi 
luovuttaa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot Työtur-
vallisuuskeskukselle työsuojelutiedon ja 
-materiaalin välittämiseksi sekä työsuojelu-
koulutuksen järjestämiseksi. 

Työturvallisuuskeskus saa käyttää 2 §:ssä 
tarkoitettuja tietoja omassa toiminnassaan 
näihin tarkoituksiin. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuu-
tuksella Työturvallisuuskeskus voi luovut-
taa tietoja rekisteristä säädetyn käyttötarkoi-
tuksen mukaisesti työsuojeluviranomaiselle 
ja työsuojelullista päätöksentekoa varten 
myös muulle viranomaiselle tämän pyytäes-
sä tietoa siinä laajuudessa kuin tiedoilla on 
vaikutusta käsiteltävään asiaan. Lisäksi re-
kisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuutuk-
sella Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa 
rekisteritietoja työsuojelutiedon ja -mate-
riaalin välittämiseksi sekä työsuojelukoulu-
tuksen järjestämiseksi järjestöille, yhdistyk-
sille sekä muille työsuojelukoulutusta jär-
jestäville tahoille. 

 
Jos rekisteriin on merkitty tieto henkilön 

jäsenyydestä ammattiliitossa, se tai sen pe-
rusteella rekisteristä saatu muu tieto saa-
daan luovuttaa vain asianomaiselle ammat-
tiliitolle työsuojelukoulutuksen suunnittelua 
ja järjestämistä varten, jollei henkilö ole an-
tanut kirjallista suostumusta tiedon muuhun 
luovuttamiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammat-
tiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekis-
teriin. 

Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän val-
tuutuksella Työturvallisuuskeskus huolehtii 
ilmoituspalvelun saatavuudesta ja ylläpi-
dosta. 

 
 
Ministeriön asetuksella säädetään tar-

kemmin 1 momentissa tarkoitettujen tieto-
jen rekisteröinnistä ja tietojen toimittami-
sesta rekisteriin. 
 

3 § 

Tietojen luovuttaminen 

Sen lisäksi, mitä viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta säädetään, rekisterinpitäjä voi 
luovuttaa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot Työtur-
vallisuuskeskukselle työsuojelutiedon ja  
-materiaalin välittämiseksi sekä työsuojelu-
koulutuksen järjestämiseksi. 

Työturvallisuuskeskus saa käyttää 2 §:ssä 
tarkoitettuja tietoja omassa toiminnassaan 
näihin tarkoituksiin. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuu-
tuksella Työturvallisuuskeskus voi luovut-
taa tietoja rekisteristä säädetyn käyttötarkoi-
tuksen mukaisesti työsuojeluviranomaiselle 
ja työsuojelullista päätöksentekoa varten 
myös muulle viranomaiselle tämän pyytäes-
sä tietoa siinä laajuudessa kuin tiedoilla on 
vaikutusta käsiteltävään asiaan. Lisäksi re-
kisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän valtuutuk-
sella Työturvallisuuskeskus voi luovuttaa 
rekisteritietoja rekisterin käyttötarkoituksen 
mukaiseen suoramarkkinointiin, työsuojelu-
tiedon ja -materiaalin välittämiseksi sekä 
työsuojelukoulutuksen järjestämiseksi jär-
jestöille, yhdistyksille sekä muille työsuoje-
lukoulutusta järjestäville tahoille. 

Jos rekisteriin on merkitty tieto henkilön 
jäsenyydestä ammattiliitossa, se tai sen pe-
rusteella rekisteristä saatu muu tieto saa-
daan luovuttaa vain asianomaiselle ammat-
tiliitolle työsuojelukoulutuksen suunnittelua 
ja järjestämistä varten, jollei henkilö ole an-
tanut kirjallista suostumusta tiedon muuhun 
luovuttamiseen. 
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Rekisteröidyn oikeudesta kieltää häntä 
koskevien tietojen luovuttaminen suora-
markkinointia varten säädetään henkilötie-
tolaissa (523/1999). 

Työturvallisuuskeskuksella on oikeus pe-
riä luovuttamistaan tiedoista maksu. Minis-
teriö voi antaa maksun perinnästä tarkempia 
säännöksiä. 
 

5 § 

Muiden säädösten soveltaminen 

Työsuojeluhenkilörekisteriin sovelletaan 
tämän lain lisäksi, mitä henkilötietolaissa ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetään. 
 

 

Rekisteröidyn oikeudesta kieltää häntä 
koskevien tietojen luovuttaminen suora-
markkinointia varten säädetään henkilötie-
tolaissa (523/1999). 

Työturvallisuuskeskuksella on oikeus pe-
riä luovuttamistaan tiedoista maksu. Minis-
teriö 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 sääde-
tään sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetussa laissa (13/2003). 
 

5 a § 

Lain noudattamisen valvonta 

Työsuojeluviranomainen valvoo tämän 
lain noudattamista siten kuin työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annetussa laissa (44/2006) 
säädetään. 

————— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

——— 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


