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Lag
om ändring av 4 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 4 och 21 §, sådana de lyder,

4 § i lag 347/2019 och 21 § delvis ändrad i lag 126/2009, som följer:

4 §

Allmänna förutsättningar för insamling av arbetstagares personuppgifter samt 
arbetsgivares upplysningsplikt

Arbetsgivaren ska samla in personuppgifter om en arbetstagare i första hand hos arbets-
tagaren själv. Om arbetsgivaren samlar in personuppgifter någon annanstans än hos ar-
betstagaren, ska arbetstagarens samtycke till detta inhämtas. Arbetstagarens samtycke be-
hövs dock inte, när en myndighet lämnar ut uppgifter till arbetsgivaren för att denna ska
kunna utföra en uppgift som i lag ålagts arbetsgivaren eller om det finns särskilda och ut-
tryckliga bestämmelser i lag om insamling eller inhämtande av sådana uppgifter. Bestäm-
melser om inhämtande av säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen
(726/2014). Bestämmelser om ett förfarande för kontroll av brottslig bakgrund hos perso-
ner som väljs för arbete med minderåriga finns i lagen om kontroll av brottslig bakgrund
hos personer som arbetar med barn (504/2002). Bestämmelser om rätten att få uppgifter
ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

Arbetsgivaren ska på förhand underrätta arbetstagaren om att uppgifter samlas in för ut-
redning av dennas tillförlitlighet. Om arbetsgivaren skaffar personkreditupplysningar om
arbetstagaren, ska arbetsgivaren dessutom informera arbetstagaren från vilket register
uppgifterna skaffas. Har uppgifter om arbetstagaren samlats in någon annanstans än hos
arbetstagaren själv, ska arbetsgivaren informera arbetstagaren om de uppgifter som in-
hämtats innan de används för beslutsfattande som gäller arbetstagaren. Bestämmelser om
den personuppgiftsansvariges skyldighet att till den registrerade lämna uppgifter samt om
den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter finns i kapitel III i dataskyddsförordning-
en.

Insamling av personuppgifter när någon anställs och under ett arbetsavtalsförhållande
ska behandlas i dialog enligt samarbetslagen (1333/2021) eller i samarbetsförfarande en-
ligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) eller lagen
om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden
(449/2007).
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21 §

Samarbete vid ordnande av teknisk övervakning och användning av datanät

Syftet med kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska
metoder av arbetstagarna, ibruktagandet av dem och de metoder som används i övervak-
ningen samt användningen av elektronisk post och andra datanät samt behandlingen av
uppgifter som gäller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommuni-
kation omfattas av dialogen enligt samarbetslagen samt samarbetsförfarandet enligt lagen
om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar och lagen om samarbete mellan
arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. I andra företag och of-
fentligrättsliga sammanslutningar än sådana som omfattas av samarbetslagstiftningen ska
arbetsgivaren före beslutsfattandet bereda arbetstagarna eller deras representanter tillfälle
att bli hörda i de angelägenheter som nämns ovan.

Efter det förfarande som avses i 1 mom. ska arbetsgivaren definiera ändamålet med och
metoderna för övervakningen med tekniska metoder av arbetstagarna samt informera ar-
betstagarna om syftet med, ibruktagandet av och metoderna för övervakningen samt om
användningen av elektronisk post och datanät.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 30 december 2021
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