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Förord 

Förutsättningarna under vilka en arbetsgivare får övervaka sina arbetstagare med beaktande av deras 
integritetsskydd är en frågeställning som fascinerat mig redan länge. Orsaken därtill är existensen av 
den inbyggda konflikten mellan arbetsgivarens och arbetstagarens olika rättigheter och intressen – 
arbetsgivarens rätt att leda och övervaka sin verksamhet samt därigenom skydda sin egendom samt 
trygga regelefterlevnad och arbetstagarens rätt till skydd för privatliv. En ytterligare orsak som 
bidragit till mitt intresse för frågeställningen ifråga är den finska regleringen gällande arbetstagarnas 
integritetsskydd. Redan i början av min arbetskarriär på advokatbyrå då jag kom att arbeta med 
uppdrag i vilka arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare låg i fokus tedde sig den finska 
regleringen gällande arbetslivets integritetsskydd, och närmare bestämt behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter något säregen. Vad gäller särskilt övervakning av arbetstagare för 
regelefterlevnadssyften var det mot bakgrunden av diskussioner med kolleger i andra europeiska 
länder klart att lagstiftaren i Finland gått in för en rätt strikt reglering. Särskilt frågorna varför man i 
Finland reglerat arbetstagarnas integritetsskydd och närmare bestämt behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till övervakning på det sätt man gjort och vad förhållandet mellan den 
finska regleringen och annan reglering, särskilt EU-rätt, är, tedde sig allt mer intressant för mig och 
kom till slut att bli frågor som jag började forska i. Forskningen resulterade slutligen i denna 
avhandling. 

Jag inledde själva forskningsarbetet för denna avhandling för 10 år sedan, dvs. kort efter att jag fått 
min jur. mag. examen vid Helsingfors universitet. Själva skrivandet inledde jag dock först under 
sommaren 2017. Även om grunderna i arbetsrätten i stort sett kan beskrivas som statiska, är detta 
delområde av arbetsrätten och den reglering jag forskat i verkligen dynamiskt. Givet de ändringar 
som skett i lagstiftningen under det senaste decenniet – och då avser jag främst att EU:s 
dataskyddsdirektiv ersatts med EU:s allmänna dataskyddsförordning – är jag efteråt sett tacksam och 
glad för att jag inte inledde skrivandet tidigare än jag gjorde. På detta sätt kom jag åt att beakta de 
förändringar som dataskyddsförordningen medfört arbetstagarnas integritetsskyddsreglering, vilket  
efteråt sett också resulterade i avhandlingens mest betydelsefulla slutsats. Att jag inte inledde 
skrivandet tidigare än jag gjorde möjliggjorde också att jag i min avhandling kunde utnyttja såväl den 
litteratur som jag insamlat med åren, som de insikter och observationer som jag gjort i det praktiska 
arbetslivet.  

Det finns flera personer som vänligen ställt upp för mig under dessa år för att bland annat diskutera 
diverse för avhandlingen relevanta frågeställningar med mig och som ständigt uppmuntrat mig till 
skrivandet. Det sist nämnda har varit av särskild betydelse för mig i stunder då det känts att 
avhandlingsarbetet av en eller annan orsak stagnerat. Professor emeritus Niklas Bruun har varit min 
handledare. Han har alltid haft tid för mig och flera gånger läst ingående och kritiskt utkasten på mina 
avhandlingsartiklar samt avhandlingens slutsatser. Han har alltid gett mig konstruktiv och värdefull 
kritik på dessa. Under de senaste åren har vi fört intressanta och för mig väldigt insiktsfulla 
diskussioner, som vid sidan om den konstruktiva kritiken, varit av stor betydelse för min avhandling. 
Jag är väldigt tacksam för allt detta. En bättre handledare hade jag inte kunnat ha. Jag är också tacksam 
för den konstruktiva kritik som docent och justitiekansler Tuomas Pöysti och docent Annamaria 
Westregård i egenskap av förhandsgranskare givit avhandlingen. Särskilt tacksam är jag för den tid 
Pöysti vänligen gav mig för att personligen ytterligare diskutera hur avhandlingens brister och 
tillkortakommanden kunde avhjälpas. 
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Därtill vill jag tacka varmt mina vänner, jur. kand. och advokat Jukka Lång samt jur. doktor och 
lagstiftningsråd Sonya Walkila för intressanta och insiktsfulla diskussioner kring såväl praktiska som 
teoretiska rättsvetenskapliga frågeställningar. Både Jukka och Sonya har läst avhandlingens artiklar 
och bidragit med värdefull och konstruktiv kritik. Mina vänner jur. mag. Robert Hagelstam och jur. 
mag. Tanja Blomqvist vill jag också tacka för ständig uppmuntran och hjälp med korrekturläsningen 
av avhandlingen. Tanjas intresse att diskutera avhandlingens metod har jag inte heller tagit för givet. 

Sist men inte minst, vill jag ge ett särskilt stort tack till min kära man Wilhelm, som utan tvekan är 
min största stöttepelare och en oersättlig energikälla. Utan Wilhelms goda tålamod, villighet att 
diskutera rättsvetenskapliga problem och rättsteoretiska frågeställningar (också då han förmodligen 
hellre hade diskuterat något annat) samt ständiga uppmuntran och tillit på mig och mitt görande hade 
skrivandet av denna avhandling inte blivit av, inte minst med tanke på att vår familj under de senaste 
åren berikats med tre barn. Våra barn Michelle, Maxine och Maximilian har bringat oss stor glädje 
och en underbar motvikt till mitt skrivande. Att skriva avhandling i huvudsak vid sidan om mitt arbete 
och som mamma till tre små barn har inte alltid varit en lätt ekvation att lösa, men ändå möjlig.  

I detta sammanhang vill jag också tacka Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Nylands Nation och Paulon 
säätiö som bidragit att finansiera de perioder jag varit studieledig från mitt förvärvsarbete. Jag vill 
också tacka Juridiska Föreningen i Finland för litteraturpriset 2019. Detta pris bidrog till att 
understöda min studieledighet ekonomiskt, men bidrog främst till att ge mig ökad tillit till 
avhandlingens tidsenlighet. 

Det hade varit roligt att kunna dela stunden då jag avslutar detta avhandlingsprojekt med min pappa, 
Henrik, som alltid understödde mina juridiska studier med en stor iver. Jag är dock tacksam för att 
min mamma, Annele, kan göra det. 

Helsingfors i januari 2021 

Mia Eklund 
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Abstrakt 

I denna avhandling granskar jag under vilka förutsättningar arbetsgivare i Finland har rätt att behandla 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till eller som en del av användning av olika 
övervakningsmetoder med beaktande av arbetstagarens rätt till skydd för privatliv. Syftet med denna 
avhandling är att illustrera de spänningar som existerar mellan å ena sidan den nationella finska 
regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd, som i Finland utgör en del av den arbetsrättsliga 
regleringen, och å andra sidan i) övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt, ii) EU:s allmänna 
dataskyddsförordning 2016/679 (”dataskyddsförordningen”) och iii) krav som ställs på 
arbetsgivarnas (företagens) regelefterlevnad. Detta görs genom att granska och redogöra för den 
reglering som tillämpas (och borde tillämpas) på arbetstagarens integritetsskydd och behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till arbetsgivarens övervakning.  

Avhandlingen omfattar en sammanfattande del, som består av tre kapitel, och fyra tidigare 
publicerade separata artiklar av vilka en publicerats i två skilda delar. I avhandlingens första kapitel 
beskriver jag forskningen, inklusive forskningsfrågorna och forskningens syfte samt metod. 
Avhandlingens första kapitel omfattar också en kort beskrivning av samtliga avhandlingsartiklar. I 
avhandlingens andra kapitel ingår ett sammandrag på avhandlingens artiklar och de slutsatser som 
jag dragit i ljuset av artiklarna. I sammandraget på avhandlingens artiklar presenterar jag artiklarnas 
tematik och syfte. Därtill behandlar jag sådan utveckling avseende de frågor och gällande rätt som 
behandlas i artiklarna som hänför sig i huvudsak till tiden efter att artiklarna publicerats. I 
avhandlingens tredje kapitel sammanfattar jag slutsatserna som en del av slutordet. Därtill presenterar 
jag några reflektioner kring frågor som eventuellt kunde vara föremål för framtida akademisk 
forskning. 

De centrala slutsatserna av mitt avhandlingsarbete kan sammanfattas på följande sätt: 
 
i) Den finska regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd verkar vara oförenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Den finska regleringen som i vissa fall förutsätter 
arbetstagarens samtycke, antingen som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter eller 
som ett tilläggskrav till dylik behandling, för att arbetsgivaren skall kunna behandla arbetstagarens 
personuppgifter i anslutning till övervakning av arbetstagaren, verkar vara oförenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser och det utrymme för nationell reglering som 
dataskyddsförordningen tillåter i detta avseende. Också relevanskravet som fastställs i lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet verkar vara oförenligt med dataskyddsförordningens bestämmelser.  
 
ii) Det existerar en inbyggd spänning mellan den finska regleringen avseende arbetstagarnas 
integritetsskydd och övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt. Närmare bestämt finns det en 
konflikt mellan arbetsgivarens rätt att leda och övervaka sina arbetstagare (direktionsrätt) och de 
lagstadgade kraven på arbetstagarens samtycke för att arbetsgivaren skall kunna behandla 
arbetstagarens personuppgifter i anslutning till övervakning av arbetstagaren. Å ena sidan har 
arbetsgivaren en lagstadgad rätt att leda och övervaka det arbete som arbetstagaren utför, å andra 
sidan förutsätter behandling av arbetstagarens personuppgifter i anslutning till vissa typer av 
övervakning arbetstagarens samtycke.  
 
Arbetsgivarens övervakning för syften som avser skydda egendom eller trygga regelefterlevnad 
omfattar ofta arbetstagare som ett kollektiv. Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv hanteras frågor 
som berör arbetstagare som kollektiv som utgångspunkt antingen som samarbetsfrågor i enlighet med 
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samarbetslagstiftningen eller genom kollektivavtal. I detta avseende utgör krav på de enskilda 
arbetstagarnas samtycke en tydlig och ur ett praktiskt perspektiv problematisk avvikelse från den 
arbetsrättsliga systematiken, då en fråga av kollektiv natur hanteras på ett individuellt plan. Denna 
avvikelse kan åtminstone delvis förklaras med integritetsskyddets individuella natur samt vikten och 
betydelsen av individens självbestämmanderätt i den finska rättstraditionen. Därtill har även 
omständigheterna kring regleringens uppkomst spelat in. 

Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv skulle det falla sig naturligt att komma överens om 
arrangemang för kontroll- och övervakningsåtgärder som berör alla arbetstagare eller grupper av 
arbetstagare på ett kollektivt plan, antingen genom samarbetsförfarande eller genom kollektivavtal. 
Samarbetslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet förutsätter redan nu att behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till bland annat övervakning behandlas i 
samarbetsförfarande. De formkrav som dataskyddsförordningen ställer på ett samtycke och den 
information som arbetstagaren skall förses med innan ett samtycke kan inhämtas omfattar samma 
element som samarbetsförfarandets ”agenda”. Inhämtande av samtycke och ordnandet av 
samarbetsförfarande verkar delvis uppfylla samma funktion – att trygga transparens – och därmed 
överlappa varandra. Detta är något att beakta i samband med den pågående revideringen av 
samarbetslagen.  

iii) Det existerar en spänning mellan den finska regleringen om arbetslivets integritetsskydd och de 
tilltagande kraven på regelefterlevnad som förutsätts och förväntas bli beaktade vid bedrivande av 
företagsverksamhet. Att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser samt att vid behov 
kunna utreda (eventuella) regelöverträdelser förutsätter aktiva åtgärder av företag (arbetsgivare). 
Regelefterlevnad förutsätter i praktiken ett strukturerat system omfattande bland annat tillbörliga 
övervakningsmekanismer. Samtycke som grund eller som ett tilläggskrav för behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter är emellertid problematiskt, eftersom arbetstagaren genom att inte ge 
sitt samtycke eller återkalla det kan förhindra att arbetsgivaren tar i bruk eller använder 
övervakningsmekanismer som kan anses vara nödvändiga och tillbörliga – såväl ur arbetsgivarens 
perspektiv som ur ett bredare samhällsperspektiv – för att trygga regelefterlevnad och förebygga 
regelöverträdelser. 
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Tiivistelmä 

Tutkin väitöskirjassani millä edellytyksin työnantaja Suomessa saa käsitellä työntekijöiden 
henkilötietoja työnantajan suorittaman valvonnan yhteydessä tai sen osana käyttäessään eri 
valvontamenetelmiä huomioiden työntekijöiden yksityisyyden suoja. Väitöskirjani tarkoituksena on 
hahmottaa olemassa olevia jännitteitä Suomen kansallisen työelämän tietosuojasääntelyn, joka 
Suomessa muodostaa osan työoikeudellista sääntelyä, ja i) muun suomalaisen työsopimus- ja 
työehtosopimusoikeuden, ii) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”tietosuoja-asetus”) sekä 
iii) työnantajiin (yrityksiin) kohdistuvien compliance-vaatimusten välillä. Tämä tapahtuu tutkimalla 
ja selostamalla sääntelyä, jota sovelletaan (ja jota tulisi soveltaa) työntekijöiden yksityisyyden 
suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn työnantajan suorittaman valvonnan yhteydessä. 

Väitöskirja koostuu yhteenveto-osiosta, joka sisältää kolme lukua, ja neljästä aiemmin julkaistusta 
erillisestä artikkelista, joista yksi on julkaistu kahdessa eri osassa. Väitöskirjani ensimmäisessä 
luvussa kuvaan tutkimustani, mukaan lukien tutkimuskysymyksiä, tutkimuksen tarkoitusta sekä 
metodia. Väitöskirjani ensimmäinen luku sisältää myös lyhyen kuvauksen väitöskirjan artikkeleista. 
Väitöskirjan toinen luku sisältää yhteenvedon väitöskirjan artikkeleista sekä ne johtopäätökset, jotka 
olen tehnyt artikkeleiden valossa. Väitöskirjani artikkeleiden yhteenvedossa esittelen artikkeleiden 
tematiikkaa ja tarkoitusta. Lisäksi käsittelen kehitystä sellaisten kysymysten ja sovellettavan 
oikeuden osalta, joita käsitellään artikkeleissa ja joka pääasiassa liittyy artikkeleiden 
julkistamisajankohdan jälkeiseen aikaan. Väitöskirjani kolmannessa luvussa vedän yhteen 
johtopäätökset osana väitöskirjan loppusanoja. Lisäksi esitän eräitä havaintoja sellaisten kysymysten 
osalta joita voisi jatkossa tutkia oikeustieteellisessä tutkimuksessa.  

Väitöskirjatyöni keskeiset johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavalla tavalla: 

i) Suomen työelämän tietosuojasääntely näyttäisi olevan ristiriidassa tietosuoja-asetuksen säännösten 
kanssa. Suomen sääntely, joka tietyissä tilanteissa edellyttää työntekijän suostumusta, joko 
henkilötietojen käsittelyn perusteena tai kyseisen käsittelyn lisävaatimuksena, jotta työnantaja voi 
käsitellä työntekijän henkilötietoja valvontansa yhteydessä, näyttäisi olevan ristiriidassa tietosuoja-
asetuksen säännösten kanssa ja tietosuoja-asetuksen mahdollistaman kansallisen sääntelyvaran 
ulkopuolella. Myös työelämän tietosuojalain (759/2004) mukainen tarpeellisuusvaatimus näyttäisi 
olevan ristiriidassa tietosuoja-asetuksen säännösten kanssa.  

ii) Suomen työelämän tietosuojasääntelyn ja muun suomalaisen työsopimus- ja 
työehtosopimusoikeuden välillä on sisäänrakennettu jännite. Tarkemmin ottaen työnantajan direktio-
oikeuden sekä niiden lakiin perustuvien vaatimusten, joiden nojalla työntekijän suostumusta 
edellytetään työnantajan valvonnan yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn, on olemassa 
ristiriita. Yhtäältä työnantajalla on lakiin perustuva oikeus johtaa ja valvoa työntekijöidensä työtä ja 
toisaalta työntekijöiden henkilötietojen käsittely edellyttää työntekijöiden suostumusta tietyn 
tyyppisen työnantajan suorittaman valvonnan yhteydessä. 

Työnantajan toteuttama valvonta, jonka tarkoituksena on suojata joko omaisuutta tai turvata 
sovellettavan sääntelyn noudattaminen (compliance), käsittää usein työntekijät kollektiivina. 
Kysymykset, jotka koskevat työntekijöitä kollektiivina käsitellään lähtökohtaisesti työoikeudellisesta 
systeeminäkökulmasta joko yhteistoimintakysymyksinä yhteistoimintalainsäädännön puitteissa tai 
työehtosopimuksissa. Tässä mielessä vaatimus yksittäisen työntekijän suostumuksesta on ilmeinen, 
ja käytännön näkökulmasta ongelmallinen, poikkeama työoikeudellisesta systematiikasta, kun 
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luonteeltaan kollektiivinen kysymys käsitellään individuaalitasolla. Tämä poikkeama voidaan 
ainakin osittain selittää yksityisyyden suojan yksilöllisellä luonteella sekä yksilön 
itsemääräämisoikeuden painoarvolla ja merkityksellä suomalaisessa oikeustraditiossa. Lisäksi myös 
olosuhteet, joissa sääntely on syntynyt, ovat myötävaikuttaneet poikkeamaan. 
 
Kaikkia työntekijöitä tai tiettyjä työntekijäryhmiä koskevista valvonta- tai kontrollimekanismeista 
olisi työoikeudellisesta systeeminäkökulmasta luonnollista sopia kollektiivisesti, joko 
yhteistoimintamenettelyssä tai työehtosopimuksessa. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja työelämän 
tietosuojalaki edellyttävät jo nyt, että muun muassa työnantajan valvonnan yhteydessä käsiteltävät 
työntekijöiden henkilötiedot käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Tietosuoja-asetuksen 
suostumukselle asettamat vaatimukset sekä ne tiedot, jotka työntekijälle on annettava ennen kuin 
häneltä voidaan kerätä suostumus, käsittävät samat elementit kuin yhteistoimintamenettelyn 
”agenda”. Suostumuksen kerääminen ja yhteistoimintamenettelyn järjestäminen täyttänevät osittain 
saman funktion – läpinäkyvyyden turvaamisen – ja ovat siten päällekkäisiä. Tämä tulisi huomioida 
meneillään olevan yhteistoimintasääntelyä koskevan uudistustyön yhteydessä.  
 
iii) On olemassa ristiriita Suomen työelämän tietosuojasääntelyn ja yritystoimintaan yhä enenevässä 
määrin kohdistuvan sääntelyn ja compliance-vaatimusten välillä. Sovellettavan sääntelyn 
noudattamisen varmistaminen ja sääntelyrikkomusten estämisen sekä mahdollisuus tarvittaessa 
selvittää (mahdollisia) rikkomuksia edellyttää aktiivisia toimenpiteitä yrityksiltä (työnantajilta). 
Sovellettavan sääntelyn noudattamisen varmistaminen edellyttää käytännössä strukturoituja 
järjestelmiä koostuen muun muassa asianmukaisista valvontamekanismeista. Suostumus 
työntekijöiden henkilötietojen käsittelyn perusteena tai käsittelyn lisäedellytyksenä on kuitenkin 
ongelmallinen, koska työntekijä voi suostumuksensa antamatta jättämisellä tai sen peruuttamisella 
estää työnantajaa ottamasta käyttöön tai käyttämästä valvontamekanismeja, joita voidaan pitää 
tarpeellisina ja asianmukaisina – sekä työnantajan näkökulmasta että laajemmin yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta – sovellettavan sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi ja rikkomusten estämiseksi. 
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Abstract 

In this doctoral thesis I examine the prerequisites under which employers in Finland may process 
personal data of their employees (employee data) in connection with or as a part of various monitoring 
methods while, at the same time, taking into account the employees’ right to privacy. The purpose of 
this doctoral thesis is to illustrate the tensions that exist between, on the one hand, the Finnish 
legislation on employee privacy, which in Finland falls under the scope of labor law, and, one the 
other hand, i) other Finnish individual and collective labor law, ii) the EU’s general data protection 
regulation 2016/679 (“GDPR”) and iii) the compliance requirements applicable to employers 
(companies). This is done by examining and describing the applicable rules (and rules that should be 
applied) on employee privacy and on the processing of employee data in connection with monitoring 
of employees carried out by the employer (employee monitoring).  

This doctoral thesis consists of a summarizing part, which contains three chapters, and four previously 
published articles, one of which has been published in two separate parts. In the first chapter, I 
describe my research, including the research questions and the purpose of the research as well as my 
method. The first chapter also encompasses a brief description on all the articles forming part of the 
thesis. The second chapter contains a summary of all the articles and the conclusions which I have 
drawn based on the articles. The summary encompasses a presentation of both the themes and the 
purpose of the articles. In addition, the summary contains a review of the developments of relevant 
topics and legislation which I have covered in the articles and which relate mainly to the time after 
the publication of the articles. In the third chapter, I summarize my conclusions as a part of my 
concluding remarks. I also present certain reflections on topics which could be subject to future 
academic research. 

The main conclusions of my research for this doctoral thesis can be summarized as follows: 

i) The Finnish legislation on employee privacy appears non-compliant with the GDPR. The Finnish 
legislation, which under certain circumstances requires the employee’s consent, either as a basis for 
processing employee data or as an additional requirement for processing such data, to enable the 
employer to process employee data in connection with employee monitoring appears non-compliant 
with the rules of the GDPR and incompatible with the national room to maneuver provided for in the 
GDPR with regard to the processing of employee data. Also, the necessity requirement set forth in 
the Finnish Act on the Protection of Privacy in Working Life (759/2004) appears non-compliant with 
the GDPR. 

ii) There is an inherent tension between the Finnish legislation on employee privacy and the remainder 
of Finnish individual and collective labor law. More specifically, there is a conflict between the 
employers’ right to direct and supervise the work of its employees and the statutory requirements to 
obtain the employee’s consent in order for the employer to process employee data in connection with 
employee monitoring. On the one hand, the employer has a statutory right to direct and supervise the 
work carried out by its employees and, on the other hand, the processing of employee data in 
connection with certain types of monitoring require the employee’s consent. 

Employee monitoring, the purpose of which is to protect the employer’s property or to ensure 
compliance with applicable rules, usually concern the employees as a collective. From a systemic 
labor law perspective, matters that concern employees as a collective are, as a starting point, dealt 
with either as matters to be handled in cooperation negotiations in accordance with the cooperation 
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legislation or in collective bargaining agreements. In this regard, requirements to obtain the individual 
employee’s consent constitute a clear and, from a practical perspective, problematic deviation from 
the labor law system, as a matter of collective nature is handled on an individual level. This deviation 
can partly be explained by the individual nature of the right to privacy as well as by the importance 
and meaning of the individual’s self-determination in the Finnish legal tradition. Also, the 
circumstances under which the legislation was enacted have had an impact.  

Agreeing on arrangements for control and monitoring measures, which affect all employees or groups 
of employees on a collective level, would from a labor law system perspective most naturally be 
handled in cooperation negotiations or in collective bargaining agreements. The Act on Co-operation 
within Undertakings as well as the Act on the Protection of Privacy in Working Life currently require 
that processing employee data in connection with, inter alia, employee monitoring shall be handled 
in cooperation negotiations. The GDPR’s form requirements for a valid consent and the information 
that is to be provided to the employee before obtaining his/her consent encompasses the same 
elements as the “agenda” of co-operation negotiations. Obtaining consent and arranging co-operation 
negotiations appear, at least partly, to fulfill the same purpose – ensuring transparency – and thus 
overlap. This should be taken into account in the ongoing revision of the Act on Co-operation within 
Undertakings. 

iii) There is a tension between the Finnish legislation on employee privacy and the increasing 
compliance requirements which companies are required and expected to take into account when doing 
business. In order to ensure compliance and prevent misconduct and to be able, if necessary, to 
investigate (potential) violations, employers (companies) are required to take active measures. In 
practice, compliance requires a structured and comprehensive system that covers, inter alia, 
appropriate monitoring mechanisms. However, consent as a processing basis or as an additional 
requirement for processing is problematic, as the employee may, by not giving his/her consent or by 
withdrawing his/her consent, prevent the employer from introducing or using monitoring mechanisms 
for purposes which may be deemed appropriate and necessary – both from the employer’s perspective 
as well as from the perspective of society more generally – to ensure compliance and prevent 
misconduct. 

 

 

 



 

1 
 

1 Beskrivning av forskningen 

1.1 Introduktion 

Informationshantering och behandling av personuppgifter utvecklas ständigt till följd av den snabba 
utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin, digitalisering samt artificiell 
intelligens (AI). Detta konstaterande ter sig nästan klichéartat, men tål att upprepas eftersom det är 
en realitet, som också i en allt större utsträckning påverkar arbetsgivarnas rätt och behov att behandla 
arbetstagarnas personuppgifter. 

Arbetsgivaren har enligt den finska arbetsavtalslagen (55/2001) rätt att leda och övervaka det arbete 
som utförs av arbetstagare (direktionsrätt).1 Arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare och 
behandla arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till eller i samband med övervakning begränsas 
dock av arbetstagarens rätt till skydd för privatliv – en grund- och människorättighet, som fastställs i 
den finska grundlagen (731/1999).2  

I Finland har arbetstagarna, åtminstone i princip, ett rätt starkt och omfattande skydd för sitt privatliv, 
inklusive behandling av personuppgifter.3 Rätten till skydd för privatliv tryggas inte enbart i 
grundlagen, utan konkretiseras också i övrig lagstiftning, primärt i lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet (759/2004) men också genom övrig nationell lagstiftning. Finland är den enda EU-
medlemsstaten som stiftat en särskild lag om arbetstagarnas integritetsskydd och behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter. I en europeisk och även internationell jämförelse ter sig Finland med 
sin särskilda arbetsrättsliga reglering om arbetstagarnas integritetsskydd unikt, inte minst med tanke 
på de specifika och strikta kraven som den finska särregleringen ställer på behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter. 

Frågor gällande arbetsgivarens rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter och göra intrång i 
arbetstagarnas integritetsskydd i anslutning till arbetsgivarens övervakning har behandlats 
förhållandevis lite i den finska akademiska diskursen. Endast bestämmelserna från 2008 om 
arbetsgivarens rätt att behandla förmedlingsuppgifter4 (som genereras till följd av arbetstagarens 
användning av e-post och internet) för att förebygga och utreda olovlig användning av avgiftsbelagda 
informationssamhällstjänster, kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller röjande av 
företagshemligheter (härefter även ”Lex Nokia”5) har fått mer uppmärksamhet i den finska 
akademiska diskursen än andra frågor gällande arbetsgivarens rätt och behov till att övervaka sina 
arbetstagare.6  

Med arbetsgivarens övervakning av arbetstagare kan avses behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till användning av olika övervakningsmetoder för olika ändamål. I 
tillämplig finsk lagstiftning begränsas behandling av personuppgifter i anslutning till övervakning 

                                                 
1 Arbetsavtalslagen (55/2001), 1:1. 
2 I likhet med Anders von Koskull tar jag mig friheten att kalla de grundläggande fri- och rättigheterna för grundrättigheter, en praktisk finlandism. Se 
von Koskull 2002, s. 617. 
3 Helopuro et al. 2009, s. 98. 
4 Eklund 2019b, s. 136. 
5 Lex Nokia ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), kapitel 18. Lex Nokia behandlas närmare i Eklund 2019b, s. 144–
152.  
6 Hänvisningar till tillgänglig tidigare forskning ingår i samtliga avhandlingsartiklar. 
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som utgångspunkt antingen uttryckligen i lag eller av det så kallade relevanskravet7. Tidigare, innan 
informations- och kommunikationsteknologins genombrott, då arbetstagarna utförde sitt arbete i 
arbetsgivarens utrymmen i arbetsgivarens närvaro, var övervakningen konkret och fortgående: 
Arbetsgivaren övervakade sina arbetstagare på arbetsplatsen för att säkerställa att arbetet utfördes i 
enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Numera kan arbetsgivarens övervakning genomföras på 
olika sätt med olika, ofta tekniska, metoder för olika ändamål och behandlingen av arbetstagarnas 
personuppgifter som sker i anslutning till övervakningen kan vara rätt omfattande.  

Arbetsgivare övervakar arbetstagare ofta för att trygga regelefterlevnad (compliance), dvs. att sådan 
reglering som är tillämplig på arbetsgivarens verksamhet efterföljs, och för ändamål som avser 
skydda arbetsgivarens egendom. Övervakning som avser trygga regelefterlevnad kan förutsättas 
(uttryckligen eller indirekt i tillämplig reglering och rättspraxis) för att trygga såväl arbetsgivarens 
som arbetstagarnas rättigheter och intressen, vilket i praktiken tenderar förbises i akademisk litteratur 
där övervakning ofta skildras som något som görs (enkom) för att trygga arbetsgivarens intressen.8 
Dessa ändamål (att trygga regelefterlevnad och skydda egendom) kan givetvis inte helt separeras från 
varandra.9 Båda ändamålen avser trygga arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar. Arbetsgivaren 
kan utöver dessa ändamål också övervaka arbetstagare för andra ändamål, t.ex. för att utvärdera 
arbetstagarnas effektivitet och prestation samt användning av diverse elektroniska apparater som 
tillhör arbetsgivaren.10  

Eftersom arbetsgivaren genom diverse övervakningsmetoder gör intrång i arbetstagarens privatliv, 
som är både en grund- och människorättighet, har frågor beträffande arbetsgivarens rätt att övervaka 
sina arbetstagare i Finland granskats främst ur ett finskt grundrättighetsperspektiv och, för att 
precisera, särskilt med fokus på den finska arbetstagarens rätt till skydd för privatliv, som också 
omfattar skyddet för behandling av arbetstagarens personuppgifter. Emedan arbetsgivarens rätt att 
övervaka sina arbetstagare och det intrång som arbetsgivaren gör i arbetstagarnas integritetsskydd till 
följd av sådan övervakning med fog förtjänar att kritiskt granskas ur ett grundrättighetsperspektiv – 
inte minst med tanke på att arbetsgivaren till följd av informations- och kommunikationsteknologins 
snabba utveckling och digitaliseringen nu har bättre möjligheter än någonsin tidigare att insamla och 
behandla mängder av data på sina arbetstagare från olika källor – har övriga granskningsperspektiv 
fallit i skymundan. Att så är fallet kan bero på många orsaker, bland annat på grund av att övervakning 
av arbetstagare är ett tema som är väldigt politiskt laddat och väcker starka känslor. Även om temat 
approcheras ur ett legalistiskt perspektiv tenderar skribenten bli stämplad som en förespråkare för 

                                                 
7 Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) fastställer relevanskravet enligt följande: ”Arbetsgivaren får behandla endast sådana 
personuppgifter som har direkt relevans för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande och som har att göra med hanteringen av rättigheter och 
skyldigheter för parterna i arbetsavtalsförhållandet eller med de förmåner arbetsgivaren erbjuder arbetstagarna eller med arbetsuppgifternas särskilda 
natur. Avvikelser från relevanskravet kan inte göras med arbetstagarens samtycke”. (Understreckning här.) 
8 Om övervakning för att trygga regelefterlevnad till förmån för arbetstagaren, se mål C-55/18 CCOO, se särskilt punkt 60. 
9 Att efterleva tillämpliga regler faller ofta samman med att skydda och trygga företagsverksamhetens fortgång och därmed arbetsgivarens egendom. 
10 Enligt Anna Kuokkanen och Anne Alvesalo-Kuusi, som tillsammans med Arbetshälsoinstitutet (fi. Työterveyslaitos) deltagit i utarbetandet av en 
omfattande studie om elektronisk övervakning av arbete i Finland år 2011, definieras elektronisk övervakning av arbetstagare i forskningslitteratur som 
(företags)ledningens systematiska övervakning av en enskild arbetstagare för att säkerställa att ledningens förväntningar uppfylls. Kuokkanen och 
Alvesalo-Kuusi lyfter också fram en annan definition på elektronisk övervakning som enligt dem förekommer i forskningslitteratur och enligt vilken 
elektronisk övervakning avser övervakning av användningen av elektroniska apparater, såsom radio-, video- och datorsystem, med hjälp av vilken man 
insamlar, sparar och analyserar information och rapporterar om ageranden och prestationer på individ- eller gruppnivå. Hur allmänt förekommande 
elektronisk övervakning av det slag som avses i dylika definitioner i praktiken är i Finland preciseras dock inte av Kuokkanen och Alvesalo-Kuusi. Se 
Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014, s. 36. Givet de gränser som tillämplig finsk lagstiftning ställer på behandling av arbetstagarnas personuppgifter och 
på behandling som sker i anslutning till övervakning vore det intressant att förstå detta närmare. Angående studien gällande elektronisk övervakning av 
arbete i Finland, se Mamia et al. 2011.  
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eller emot övervakning av arbetstagare. Detta är en beklaglig företeelse givet att övervakning av 
arbetstagare är ett tema som också förtjänar en objektiv juridisk granskning.11 

Att granska och analysera för- och nackdelar med dylik övervakning ur andra perspektiv än ett finskt 
grundrättighetsperspektiv är dock befogat eftersom det sist och slutligen rör sig om en mångfacetterad 
fråga.12 Arbetsgivarens rätt och behov att övervaka sina arbetstagare har i Finland mer sällan 
granskats ur ett EU-rättsligt perspektiv och ett regelefterlevnads- eller compliance-perspektiv. Likaså 
har övervakning inte mig veterligen granskats närmare mot bakgrunden av rättspraxisen från 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (”Europadomstolen”).  

Att granska frågor gällande arbetsgivarens rätt och behov att övervaka sina arbetstagare ur de olika 
perspektiven eller mot bakgrunden av Europadomstolens rättspraxis utesluter inte att frågorna 
samtidigt granskas ur ett grund- och människorättsperspektiv. Tvärtom, oavsett ur vilket perspektiv 
frågor gällande arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare granskas borde grund- och 
människorättsdimensionen beaktas, eftersom arbetstagarens rätt till skydd för privatliv utgör en 
grundsten vid bedömningen av huruvida övervakningen är tillåten. 

1.2 Forskningsfrågor och syfte 

Mot bakgrunden av ovan nämnda granskar jag i denna avhandling under vilka förutsättningar 
arbetsgivare i Finland har rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till eller som 
en del av användning av olika övervakningsmetoder med beaktande av arbetstagarens rätt till skydd 
för privatliv. Syftet med denna avhandling är att illustrera de spänningar som existerar mellan å ena 
sidan den finska regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd, som i Finland utgör en del av 
den arbetsrättsliga regleringen, och å andra sidan i) övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt, 
ii) EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”dataskyddsförordningen”)13 och iii) krav som 
ställs på arbetsgivarnas (företagens) regelefterlevnad. Detta görs genom att granska och redogöra för 
den reglering som tillämpas (och borde tillämpas) på arbetstagarens integritetsskydd och behandling 
av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till arbetsgivarens övervakning.  

För att ge en nyanserad helhetsbild granskar jag i avhandlingen den tillämpliga regleringen inte enbart 
ur ett grund- och människorättsperspektiv, utan också ur ett arbetsrättsligt samt EU-rättsligt 
perspektiv, med beaktande av rättspraxis från Europeiska Unionens domstol (”EU-domstolen”), och 
ett regelefterlevnadsperspektiv samt mot bakgrunden av Europadomstolens rättspraxis. För att ge en 
mer konkret kontext granskar jag behandling av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till och i 
samband med vissa särskilda övervakningsmetoder i separata artiklar: behandling i anslutning till i) 
intern rapportering om (eventuella) regelöverträdelser (visselblåsning), ii) övervakning av 

                                                 
11  Bland annat Anna Kuokkanen och Anne Alvesalo-Kuusi vidhåller att forskningsfältet vad gäller forskning av elektronisk övervakning av arbete är 
tudelat: Antingen förhåller sig forskare kritiskt till elektronisk insamling av data och som ett fenomen med mer omfattande samhälleliga konsekvenser 
eller bekymmerslöst. Kuokkanen och Alvesalo-Kuusi anser att näringslivet typiskt sett har ett bekymmerslöst förhållningssätt till elektronisk insamling 
av data. En dylik generalisering av näringslivets förhållningssätt kan eventuellt indikera hur Kuokkanen och Alvesalo-Kuusi själva förhåller sig till 
övervakning av arbete. Se Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014, s. 32. Beaktansvärt är att man inte sällan stöter på såväl akademisk som icke-akademisk 
litteratur om övervakning där arbetsplatser som behandlar personuppgifter i anslutning till övervakning av arbetstagare beskrivs som ålderdomliga eller 
till sin arbetskultur orwellianska och arbetsgivaren som ”Storebror som ser” (övervakar) arbetstagaren. Se t.ex. Koskinen 2013 och Industriförbundets 
(fi. Teollisuusliitto) tidning Tekijä: Isoveli valvoo työntekijää – ”Kun ei tiedetä, missä menee sallitun raja, siihen ei puututa”, publicerad 21.1.2020. 
12 Arbetstagarens rätt till skydd för privatliv avvägs, enligt Anna Kuokkanen och Anne Alvesalo-Kuusi, i en klassisk avvägningssituation mot 
organisationens egendomsskydd eller rätt till effektivitet och produktivitet. Se Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014, s. 36.  
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), OJ L 119, 4.5.2016, 
p. 1–88. 
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arbetstagarens användning av e-post och internet samt iii) lokalisering (positionering) av arbetstagare. 
De spänningar som uppstår mellan å ena sidan den finska reglering som tillämpas på arbetstagarnas 
integritetsskydd och å andra sidan i) övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt, ii) 
dataskyddsförordningen och iii) krav som ställs på arbetsgivarnas / företagens regelefterlevnad 
analyseras närmare i avhandlingens slutsatser, i avsnitt 2.2.  

Avhandlingen är en artikelavhandling. Orsakerna till att jag valt att skriva avhandlingen i artikelform 
i stället för en monografi är följande: För det första, artikelformatet har möjliggjort att jag kunnat 
granska och analysera forskningsfrågorna både ur ett finskt och europeiskt perspektiv och därigenom 
delta i en akademisk diskussion både nationellt och internationellt (europeiskt). Detta har varit av 
betydelse givet att jag i vissa fall granskat och analyserat frågeställningar som främst varit och i vissa 
fall fortfarande är av intresse närmast för en finsk publik och i andra fall frågor som har EU-rättslig 
relevans och därmed varit av intresse för såväl en finsk som internationell publik. På detta sätt har jag 
också flexibelt kunnat använda olika språk – svenska och engelska – och därmed kunnat publicera 
avhandlingens artiklar i såväl nationella som internationella publikationer, vilket möjliggjort att jag i 
en aktuell fråga kunnat nå en relevant och bredare publik. För det andra, de frågor som jag behandlat 
i min avhandling kan i rättslig mening beskrivas som rörliga mål (moving targets), eftersom den 
tillämpliga lagstiftningen inom området befunnit sig i ett ytterst dynamiskt skede under den tidsperiod 
då jag skrivit artiklarna, vilket illustreras närmare i avhandlingens avsnitt 1.3. Att skriva avhandlingen 
i artikelformat har möjliggjort att jag i samband med varje artikel kunnat redogöra för hur rättsläget 
sett ut vid tidpunkten då artikeln skrivits. Hade jag valt att skriva avhandlingen som en monografi 
hade innehållet i avhandlingen lätt blivit föråldrat. 

Att granska arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare ur ett EU-rättsligt perspektiv är 
motiverat med tanke på den omfattande reformen av EU:s dataskyddsreglering och särskilt 
dataskyddsförordningen, som blev tillämplig i samtliga EU-medlemsstater 25 maj 2018. Då EU:s 
personuppgiftsdirektiv 95/46/EG (”personuppgiftsdirektivet”)14, föregångaren till 
dataskyddsförordningen, ännu var ikraft hade EU-medlemsstaterna infört varierande bestämmelser 
om behandling av arbetstagarnas personuppgifter och det existerade inte sådana krav på 
harmonisering av behandling av arbetstagarnas personuppgifter som det finns i 
dataskyddsfördordningen. Detta redogörs för närmare i avhandlingens avsnitt 1.4.3. Nu, till följd av 
dataskyddsförordningen, har EU intagit ett nytt, klart mera restriktivt, förhållningssätt till såväl 
nationell reglering gällande behandling av arbetstagarnas personuppgifter som acceptansen av 
nationell variation bland medlemsstaterna. 

Dataskyddsförordningen är lex generalis reglering vad gäller behandling av personuppgifter och 
förordningens huvudsakliga syfte är att harmonisera skyddet för personuppgifter och trygga den fria 
rörligheten av personuppgifter inom EU. Behandling av arbetstagarnas personuppgifter faller inom 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde, även om dataskyddsförordningen lämnar ett visst 
utrymme för nationell reglering i frågor gällande behandling av dylika personuppgifter (artikel 88). 
Den exakta omfattningen av det nationella regleringsutrymmet är dock än så länge något oklar 
eftersom det inte ännu finns avgöranden från EU-domstolen i denna fråga. Trots detta är det klart att 
den nationella reglering som ges inom ramen för det nationella regleringsutrymmet bör vara i linje 
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen; Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i 
                                                 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT L 281, 23.11.1995, s. 31–50.  
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samtliga EU-medlemsstater och det nationella regleringsutrymmet i frågor gällande behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter tillåter inte avvikelser från förordningens bestämmelser, utan 
möjliggör endast att medlemsstaterna fastställer mer specifika nationella regler. 

Att granska arbetsgivarens rätt och behov att övervaka sina arbetstagare ur ett 
regelefterlevnadsperspektiv är också befogat givet de tilltagande kraven som ställs i såväl lagstiftning, 
myndighetsdirektiv som internationellt erkända principer på bedrivande av företagsverksamhet. En 
drivkraft för denna utveckling är att man i allt större utsträckning kommit att uppmärksamma och 
identifiera den inverkan och de risker som bedrivande av olika typer av företagsverksamhet kan 
medföra olika intressenter och mera generellt samhället och miljön. Beaktansvärt är att granskningen 
av arbetsgivarens rätt och behov att övervaka sina arbetstagare kan ur ett finskt perspektiv anses 
utgöra en del av den EU-rättsliga dimensionen, eftersom en stor del av den nya regleringen som 
påverkar bedrivande av företagsverksamhet som introducerats under de senaste decennierna har sitt 
ursprung i EU-rätten. 

För att trygga en effektiv regelefterlevnad och förebygga (eventuella) missbruk och regelöverträdelser 
har preventiva regelefterlevnadsåtgärder fått en allt större betydelse. Effektiv regelefterlevnad 
förutsätter ofta i praktiken ett strukturerat system och processer för regelefterlevnad (compliance) 
omfattande bland annat interna koder och direktiv, personalskolning samt lämpliga övervaknings- 
och uppföljningsmekanismer. De tilltagande kraven på regelefterlevnad, samt särskilt behovet att 
införa lämpliga övervaknings- och uppföljningsmekanismer, vilket kan anses utgöra en dimension av 
ansvarsfullt företagande, och den tillämpliga regleringen gällande arbetstagarnas integritetsskydd 
innehåller dock en inbyggd konflikt. Rentav något överraskande har denna konflikt fått föga 
uppmärksamhet i den finska akademiska diskursen.  

Ett ytterligare och intressant perspektiv till diskussionen gällande arbetsgivarens rätt att övervaka sina 
arbetstagare fås genom att granska rätten mot bakgrunden av Europadomstolens rättspraxis. Till 
skillnad från EU-domstolen har Europadomstolen gett ett antal avgöranden om arbetsgivarens rätt att 
(tekniskt) övervaka sina arbetstagare och arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv i anslutning till 
dylik övervakning.15 EU-domstolen har dock givit avgöranden i frågor som är av relevans för 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 

1.2.1 Avgränsning 

Granskningen av avhandlingens forskningsfrågor begränsas till den privata sektorn där arbetsgivarna 
i huvudsak består av företag, främst privata och publika aktiebolag. Jag har valt att fokusera på 
arbetsgivarens rätt och behov att behandla arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till sådan 
övervakning som är av särskild relevans för företag som bedriver affärsverksamhet. Även om en stor 
del av bestämmelser om integritetsskydd i arbetslivet är tillämpliga både på den privata och på den 
offentliga sektorn, vilket också noteras i avhandlingens artiklar, omfattar granskningen inte den 
offentliga sektorn bland annat på grund av att den offentliga sektorn också i många fall omfattas av 
lagstiftning som inte är relevant för den privata sektorn, t.ex. när det gäller tjänstemän vid 
myndigheter på vars verksamhet lagen om offentlighet i myndighetsverksamhet (621/1999) är 

                                                 
15 EU-domstolens avgörande i målet C-55/18 CCOO kan dock anses vara ett avgörande om arbetsgivarens rätt (eller snarast skyldighet) att övervaka 
sina arbetstagare. 
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tillämplig.16 Därtill kan noteras att skydd av företagshemligheter och övervakning som avser 
förebygga att företagshemligheter röjs inte är av relevans för den offentliga sektorn med vilken jag 
främst avser staten, kommunerna, och andra offentligrättsliga enheter.  

I denna avhandling granskar och analyserar jag sådan behandling av arbetstagarnas personuppgifter 
som sker i anslutning till eller i samband med sådan övervakning av arbetstagare som avser trygga 
arbetsgivarens regelefterlevnad och skydda arbetsgivarens egendom (såsom företagshemligheter). 
Till följd av detta har jag i avhandlingens artiklar valt att granska följande övervakningsmetoder: i) 
intern rapportering (visselblåsning), ii) övervakning av arbetstagarnas användning av e-post och 
internet samt iii) lokalisering av arbetstagare. Att granska just dessa övervakningsmetoder i artiklarna 
har också påverkats av att dessa övervakningsmetoder vid tidpunkten då artiklarna skrevs varit 
högaktuella på grund av antingen ny lagstiftning och rättspraxis eller samhälleliga fenomen, vilket 
redogörs för närmare i avhandlingens avsnitt 1.3 och i artiklarna. Övervakning vars syfte är att 
övervaka och kartlägga arbetstagarnas effektivitet eller produktivitet faller utanför 
granskningsområdet.  

Även i de fall där arbetsgivarens övervakning har ett i sig legitimt syfte finns det uppenbara risker 
med övervakning av arbetstagare och behandling av arbetstagarnas personuppgifter som sker i 
anslutning till övervakningen, inklusive i) att arbetsgivaren använder de insamlade personuppgifterna 
för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen insamlats, ii) att mer personuppgifter än vad som 
kan anses vara relevanta för behandlingsändamålet insamlas i anslutning till övervakningen eller iii) 
att insamlade personuppgifter kombineras med personuppgifter från andra källor. Dessa risker är 
särskilt uppenbara när det är fråga om teknisk övervakning17 av arbetstagare. Emedan jag är medveten 
om dessa risker, som med fog bör uppmärksammas och förtjänar fortsatt uppmärksamhet i såväl den 
akademiska som den allmänna debatten, inte minst med tanke på den snabba utvecklingen av tekniska 
övervakningsmetoder som är tillgängliga på marknaden, är det ett medvetet val att lämna 
granskningen av dessa utanför avhandlingen.18 Orsaken därtill är att dessa risker behandlats rätt 
omfattande i den finska akademiska litteraturen kring övervakning av arbetstagare.19 En annan orsak 
till att riskerna inte behandlas närmare i avhandlingen är att (åtminstone en del av) riskerna kan anses 
vara inbyggda och beaktade i dataskyddsförordningens bestämmelser som stiftats med beaktande av 
dessa risker och som omfattar mekanismer för att förebygga att dessa risker realiseras.  

Ett argument som ofta framförs mot övervakning är dess inverkan på arbetsmoralen och 
arbetstagarnas prestationsförmåga. Dylika argument avseende övervakningens inverkan på 
arbetsmoralen och arbetstagarnas prestationsförmåga har också behandlats i den finska akademiska 

                                                 
16 Här kan dock noteras att vad som gäller för myndigheter enligt lagen om offentlighet i myndighetsverksamhet gäller även för sammanslutningar, 
inrättningar, stiftelser och enskilda personer som utövar offentlig makt och som enligt en lag, en bestämmelse eller en föreskrift som meddelats med 
stöd av en lag eller en förordning utför ett offentligt uppdrag. Se lagen om offentlighet i myndighetsverksamhet (621/1999), 4 §. 
17 Lagen om integritetsskydd i arbetslivet definierar inte ”teknisk övervakning”, men innehåller processuella bestämmelser som skall tillämpas ifall 
arbetsgivaren avser ta i bruk teknisk övervakning. Frånsett kameraövervakning och bestämmelserna som skall tillämpas på hämtning och öppnande av 
arbetstagares elektroniska meddelanden innehåller lagen inte särskilda bestämmelser om annan teknisk övervakning. Teknisk övervakning kan 
emellertid definieras som övervakning som sker med hjälp av en applikation eller med tekniska medel. Lokalisering av arbetstagare och behandling av 
förmedlingsuppgifter som hänför sig till arbetstagarens elektroniska meddelanden, inklusive användning av internet, är teknisk övervakning och 
förutsätter därmed att processbestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet beaktas. Om förmedlingsuppgifter, se Eklund 2019b, s. 135–136, 
fotnot 6. En närmare granskning av förutsättningarna under vilka en arbetsgivare får lokalisera sina arbetstagare och behandla förmedlingsuppgifter 
som genererats till följd av arbetstagarnas användning av e-post och internet ingår i avhandlingens artikel 3a och 3b samt 4. Se Eklund 2019a, Eklund 
2019b och Eklund 2020.  
18 Existensen av riskerna framhävs bl.a. i Eklund 2020. 
19 Se t.ex. Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014. 
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litteraturen.20 Denna aspekt av arbetsgivarens övervakning faller utanför avhandlingens 
granskningsområde.  

1.2.2 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen omfattar tre kapitel och fyra artiklar av vilka en publicerats i två skilda delar. I 
avhandlingens första kapitel beskriver jag forskningen, inklusive forskningsfrågorna och 
forskningens syfte samt metod. Avhandlingens första kapitel omfattar också en kort beskrivning av 
samtliga avhandlingsartiklar. I avhandlingens andra kapitel ingår ett sammandrag på avhandlingens 
artiklar och de centrala slutsatser som jag kunnat fastställa mot bakgrunden av denna avhandling. I 
sammandraget på avhandlingens artiklar presenterar jag artiklarnas tematik och syfte. Därtill 
behandlar jag sådan utveckling avseende de frågor och gällande rätt som behandlas i artiklarna och 
som hänför sig till tiden efter att artiklarna publicerats. I avhandlingens tredje kapitel sammanfattar 
jag slutsatserna som en del av slutordet. Därtill presenterar jag några reflektioner kring frågor som 
eventuellt kunde vara föremål för framtida akademisk forskning. 

1.2.3 Definitioner 

I denna avhandling används samma termer och begrepp som i dataskyddsförordningen och innehållet 
i dessa termer och begrepp motsvarar det som anges i dataskyddsförordningen. 
 
Med arbetstagare avses en individ som utför arbete på vilket den finska arbetsavtalslagen tillämpas. 
Enligt arbetsavtalslagen (1:1) tillämpas lagen på ett sådant avtal (arbetsavtal) genom vilket en 
arbetstagare eller arbetstagare tillsammans som ett arbetslag förbinder sig att personligen utföra 
arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning (direktionsrätt) mot lön 
eller annat vederlag. 
 
Med ett europeiskt perspektiv avses att jag i min avhandling granskat frågor ur ett EU-rättsligt 
perspektiv med beaktande av EU-rättslig reglering och EU-domstolens rättspraxis samt 
Europadomstolens rättspraxis och Europarådets rekommendationer.21  
 
Begreppen privatliv och integritet samt skillnaderna mellan dessa redogörs för närmare i 
avhandlingens artikel 1.22 Innehållet i och omfattningen av privatliv och integritet analyseras närmare 
i avhandlingens avsnitt 1.4.1.  
 

1.3 Beskrivning av artiklarna 

Avhandlingens artiklar kan med tanke på sina forskningsfrågor indelas i två olika kategorier. I 
artikel 1 granskar jag utgångspunkterna för skyddet för privatlivet inklusive personuppgifter och 
skyddets omfattning inom ramen för anställningsförhållanden samt vilka implikationer 
dataskyddsförordningen, som vid tidpunkten då artikeln skrevs inte ännu blivit tillämplig, skulle 
komma att ha på skyddet för privatlivet i anställningsförhållanden. I avhandlingens övriga artiklar 
(artiklarna 2–4) granskar jag arbetsgivarens förutsättningar att i anslutning till eller som en del av 
användningen av olika övervakningsmetoder behandla arbetstagarnas personuppgifter med beaktande 
                                                 
20 Se t.ex. Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014 och Seppo Koskinen 2013. 
21 Enligt Tuomas Ojanen omfattar europarätt i en snäv bemärkelse EU-rätt och i en vid bemärkelse EU-rätt samt Europarådets rätt. Se Ojanen 2006 s. 
5–8. Juha Raitio använder begreppet europarätt då han hänvisar till forskning som omfattar EU-rättsliga källor. Se Raitio 2006, s. 11. 
22 Eklund 2017, s. 914–915.  
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av arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv för att illustrera de spänningar som existerar mellan å 
ena sidan den finska nationella regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd och å andra sidan 
i) övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt, ii) dataskyddsförordningen och iii) krav som ställs 
på arbetsgivarnas (företagens) regelefterlevnad. Artikel 1 fungerar således som en grund och 
introduktion till avhandlingens övriga artiklar.  

I artikel 2 granskar jag förutsättningarna under vilka arbetsgivare i Finland får behandla 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till intern rapportering – visselblåsning – ifall objektet för 
en intern rapport är en överträdelse som gjorts av en eller flera arbetstagare. Interna 
rapporteringskanaler utgör för ett flertal företag ett viktigt instrument för att trygga regelefterlevnad 
och förebygga samt utreda (eventuella) regelöverträdelser. Eftersom artikeln skrivits vid tidpunkten 
då Europeiska kommissionen nyligen hade presenterat ett förslag till direktiv om skydd för personer 
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten23 (förslag till det s.k. visselblåsardirektivet) 
granskar jag även själva direktivförslaget och hur det är anpassat till den finska nationella regleringen 
som skyddar arbetstagare i visselblåsarställning. 

I artikel 3a och 3b granskar jag förutsättningarna under vilka arbetsgivare i Finland får övervaka sina 
arbetstagares användning av e-post och internet samt hur dessa förutsättningar förhåller sig till kraven 
i EU:s direktiv om företagshemligheter 2016/94324, som då artikeln skrevs nyligen blivit 
implementerat i den finska lagen om företagshemligheter (595/2018), och Europadomstolens 
rättspraxis om arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet. 

I artikel 4 granskar jag förutsättningarna under vilka arbetsgivare i Finland får behandla 
lokaliseringsuppgifter som hänför sig till arbetstagare för att kunna övervaka var arbetstagarna 
befinner sig.  

Artiklarna 2, 3a och 3b skiljer sig såtillvida från avhandlingens fjärde och sista artikel (artikel 4) att 
jag skrivit och lämnat in dem för publicering innan de senaste ändringarna till lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet godkändes av riksdagen. Ändringarna som analyseras närmare i 
avhandlingens avsnitt 2.2.2 trädde i kraft i april 2019.  

Artiklarna överlappar delvis innehållsmässigt varandra. Detta beror på de sätt på vilket artiklarna 
uppkommit och tidsramen inom vilken jag skrivit dem; vissa frågor som jag behandlat i föregående 
artikel har fungerat som utgångspunkt eller bakgrund till fortsatt granskning i senare artiklar.  

Artikel 1: Skyddet för privatliv i anställningsförhållanden och dataskyddsförordningens 
implikationer25 

I artikel 1 granskar jag utgångspunkterna för skyddet för privatlivet inklusive personuppgifter och 
skyddets omfattning inom ramen för anställningsförhållanden samt vilka implikationer 
dataskyddsförordningen torde ha på skyddet för privatlivet i anställningsförhållanden. Artikeln är 
indelad i två delar. Den första delen av artikeln är en allmän del i vilken jag granskar skyddet för 
privatlivet främst ur ett finskt perspektiv utgående från en genomgång av relevant lagstiftning samt 

                                                 
23 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten COM/2018/218 final - 
2018/0106 (COD). 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation 
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs, OJ L 157, 15.6.2016, p. 1–18. 
25 JFT 6/2017 s. 897–941. 
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lagstiftningsutveckling och den normativa bakgrunden. Även skyddets tillämpningsområde 
(horisontella effekt) samt dess omfång analyseras. Därtill granskas förhållandet mellan begreppen 
”privatliv” och ”personlig integritet” kort. I artikelns andra del granskas skyddet för privatliv i 
anställningsförhållanden på den privata sektorn och dataskyddsförordningens implikationer på detta 
skydd. Artikeln avslutas med några sammanfattande konklusioner. 

Artikel 1 är skriven innan dataskyddsförordning blivit tillämplig i EU-medlemsstaterna. Givet 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor, att Finland då och ännu idag är den enda EU-
medlemsstaten med en specifik lag om arbetstagarnas integritetsskydd och att Finland utöver lagen i 
fråga har annan särreglering om behandling av arbetstagarens personuppgifter samt att frågor kring 
integritetsskydd i arbetslivet granskats relativt lite i den finska akademiska litteraturen var frågan om 
hur den omfattande reformen av EU:s dataskyddsreglering genom dataskyddsförordningen skulle 
komma att påverka den finska regleringen högst aktuell.  

Behandling av arbetstagarnas personuppgifter faller inom tillämpningsområdet för 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen innehåller emellertid en särskild bestämmelse 
(artikel 88) som lämnar, åtminstone till synes, ett rätt omfattande nationellt regleringsutrymme för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter.26 Därför tedde sig frågorna kring hur den nationella 
regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd eventuellt skulle påverkas av dataskyddsförordningen 
intressanta.  

Särskilt med tanke på arbetsgivarens rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till 
eller som en del av användning av olika övervakningsmetoder väcktes bland annat frågan kring hur 
arbetslivets relevanskrav i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (3 §) kan anses vara förenligt med 
dataskyddsförordningen och dess nationella regleringsutrymme. Eftersom relevanskravet åtminstone 
i en viss utsträckning kan anses begränsa behandling av personuppgifter på basis av den 
personuppgiftsansvariges (arbetsgivarens) eller en tredje parts berättigade intresse, som utgör en ny 
grund för behandling av personuppgifter i Finland, och dessutom utgör en parallell princip till 
dataskyddsförordningens princip on uppgiftsminimering (artikel 5), tedde sig denna fråga då, och 
ännu idag, högst aktuell.27 

Vad gäller tillgängligt källmaterial om dataskyddsförordningens implikationer på den finska 
regleringen om arbetstagarens integritetsskydd kan noteras att då jag skrev artikel 1 hade 
justitieministeriets arbetsgrupp för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (fi. EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmä, den sk. TATTI-arbetsgruppen) publicerat sitt 
betänkande28. Givet bland annat lagstiftningen som tillhör justitieministeriets förvaltningsområde tar 
TATTI-arbetsgruppens betänkande inte egentlig ställning till hur dataskyddsförordningen skulle 
komma att påverka den finska regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd. Betänkandet antydde 
dock att lagen om integritetsskydd i arbetslivet skulle förbli ikraft.29 Arbets- och näringsministeriets 
arbetsgrupp som sedermera granskade lagen om integritetsskydd i arbetslivet i ljuset av 
dataskyddsförordningen för att ta ställning till behovet av eventuella anpassningar av lagens 

                                                 
26 Jfr med Seppo Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 447. 
27 Om berättigat intresse som grund för behandling av personuppgifter och grunderna för behandling av personuppgifter som Finland tillämpat innan 
dataskyddsförordningen blev tillämplig, se avhandlingens avsnitt 2.2.2.  
28 Betänkande av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI), Justitieministeriets publikation 35/2017. 
29 Eklund 2017, s. 927–928.  
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bestämmelser till följd av dataskyddsförordningen hade då artikeln skrevs inlett sitt arbete, men inte 
givit något betänkande.30 

Artikel 2: Förslaget till visselblåsardirektiv – några observationer, särskilt i ljuset av 
arbetstagarens integritetsskydd31 

I artikel 2 granskar jag förslaget till visselblåsardirektiv (”direktivförslaget”) och hur förslaget ifråga 
är anpassat till den finska reglering som då tillämpades för att skydda arbetstagare i 
visselblåsarställning. Givet avhandlingens syfte och forskningsfrågor granskar jag i artikel 2 särskilt 
ingående den finska lagstiftning som tillämpas på behandling av arbetstagarnas personuppgifter i 
anslutning till intern rapportering, vilket i många företag utgör ett viktigt instrument för 
regelefterlevnad och utredning av (eventuella) regelöverträdelser. Både i direktivförslaget och i själva 
visselblåsardirektivet32, som godkändes efter att artikeln publicerades, utgör visselblåsning ett 
instrument för regelefterlevnad.  

Artikeln skrevs och publicerades vid tiden då innehållet i direktivförslaget förhandlades EU-
medlemsstaterna emellan. Visselblåsning generellt och visselblåsning som ett instrument för 
regelefterlevnad var således ett högst aktuellt tema vid tidpunkten då artikeln skrevs och publicerades. 
EU-medlemsstaterna kom överens om visselblåsardirektivets innehåll i mars 2019, dvs. kort efter att 
artikeln publicerades. Skillnaderna i direktivförslagets och direktivets innehåll presenteras i korthet i 
avhandlingens avsnitt 2.1.  

Då jag skrev artikel 2 var förutsättningarna för behandling av arbetstagarnas personuppgifter i 
anslutning till eller som en del av intern rapportering också mer generellt, och inte bara till följd av 
direktivförslaget, ett aktuellt ämne, särskilt bland företag med interna system för visselblåsning. 
Orsaken därtill var att bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet behandlades av 
riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott mot bakgrunden av de ändringsförslag som bland 
annat identifierats av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som granskat lagens bestämmelser 
i ljuset av dataskyddsförordningen. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändrades kort efter att 
artikeln lämnats in för publicering. Jag presenterar och analyserar ändringarna som inte kunde beaktas 
i artikeln i avhandlingens avsnitt 2.1 och 2.2.2. 

Artiklarna 3a och 3b: Monitoring employees’ e-mail correspondence and Internet use – a 
Finnish perspective – PART I33, och Monitoring employees’ e-mail correspondence and 
Internet use – a Finnish perspective – PART II34 

I artiklarna 3a och 3b granskar jag förutsättningarna under vilka en arbetsgivare i Finland får övervaka 
sina arbetstagares användning av e-post och internet. För detta ändamål och för att konkretisera 
granskningen analyserar jag också huruvida bestämmelserna i EU:s direktiv om företagshemligheter 
i praktiken förutsätter att arbetsgivaren – i egenskap av innehavare av företagshemligheter – 
övervakar sina arbetstagares användning av e-post och internet för att åtnjuta det skydd som direktivet 
och den finska lagen om företagshemligheter erbjuder till innehavare av företagshemligheter. I 
                                                 
30 Eklund 2017, s. 927–928.  
31 JFT 6/2018 s. 393–436.  
32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten (”visselblåsardirektivet”), OJ L 305, 26.11.2019, p. 17–56. 
33 European Labour Law Journal, Vol. 10(2), s. 116–133, publicerad 23.5.2019. 
34 European Labour Law Journal, Vol. 10(2), s. 134–153, publicerad 25.7.2019. 
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direktivet och lagen ifråga förutsätts närmare bestämt att innehavaren av en företagshemlighet 
vidtagit rimliga åtgärder för att viss information skall anses vara en företagshemlighet som åtnjuter 
skydd. 

Därtill granskar jag i artiklarna Europadomstolens rättspraxis om arbetsgivarens rätt att övervaka sina 
arbetstagares användning av e-post och internet, och särskilt domen i fallet B rbulescu mot 
Rumänien35, samt de principer som enligt artikel 29 arbetsgruppen36 skall tillämpas då arbetsgivaren 
avser övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet.  

Övervakning av arbetstagares användning av e-post och internet kan under vissa omständigheter och 
för vissa särskilda ändamål utgöra en tillbörlig metod för att trygga regelefterlevnad samt för att 
förebygga och utreda (eventuella) regelöverträdelser. Den finska regleringen – Lex Nokia – som 
tillämpas på dylik övervakning ställer strikta krav och tillämpningen av den begränsas till specifika 
situationer. Lex Nokia har behandlats mer omfattande i den finska akademiska litteraturen, och 
särskilt ur ett finskt grundrättighets- och arbetstagarperspektiv, då lagstiftningen trätt i kraft, men föga 
under det senaste decenniet. Då jag skrev artiklarna hade EU:s direktiv om företagshemligheter 
nyligen blivit implementerat i lagen om företagshemligheter och Europadomstolen hade kort före 
artiklarna skrevs givit domen i fallet B rbulescu mot Rumänien. Därför var temat – arbetsgivarens 
rätt att övervaka sina arbetstagares elektroniska kommunikation – ett aktuellt tema också ur ett 
europeiskt perspektiv.37 

Artikel 4: The Finnish legal prerequisites for conducting location monitoring of employees  
– an EU perspective38 

I artikel 4 granskar jag förutsättningarna under vilka en arbetsgivare i Finland får lokalisera (eller 
positionera) sina arbetstagare och huruvida dessa förutsättningar är förenliga med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Artikeln fokuserar särskilt på syften för vilka lokalisering 
kan anses vara acceptabelt i ett anställningsförhållande och på de grunder på vilka lokalisering av 
arbetstagare och närmare bestämt behandling av arbetstagarnas lokaliseringsuppgifter (som är 
personuppgifter i de fall där arbetstagaren kan direkt eller indirekt identifieras) kan baseras på.  

Lokalisering av arbetstagare kan tjäna olika syften, allt från arbetsgivarens behov och intresse att 
skydda sin egendom (genom att vid behov t.ex. kunna lokalisera sin egendom, såsom fordon) till 
arbetsgivarens rätt och behov att efterleva tillämplig reglering gällande t.ex. arbetstid och 
arbetssäkerhet.39 Lokalisering av arbetstagare kan också tjäna anda syften såsom uppföljning av 
arbets- eller idrottsprestation. Lokalisering av arbetstagare utgör ofta en del av en mer omfattande 
och systematiserad uppgiftsbehandling och övervakning, dvs. att med hjälp av lokaliseringsuppgifter 
utreda var en arbetstagare befinner sig utgör sällan det enda som uppföljs då arbetstagaren lokaliseras. 

                                                 
35 B rbulescu v. Romania, (Application no. 61496/08). 
36 Artikel 29-arbetsgruppen var en oberoende europeisk arbetsgrupp som behandlade frågor om integritetsskydd och skydd av personuppgifter fram till 
den 25.5.2018 då den ersattes av den Europeiska dataskyddsstyrelsen, (eng. European Data Protection Board, EDPB). Artikel 29-arbetsgruppen fick 
sitt namn av artikel 29 i det numera upphävda personuppgiftsdirektivet 95/46/EG och dess uppgifter reglerades i direktivets artikel 30. Artikel 29-
arbetsgruppen var rådgivande och oberoende och skulle se till att direktivet tillämpades enhetligt i EU-medlemsstaterna. 
37 Beaktansvärt är att jag i praktiken skrev artiklarna 3a och 3b innan artikel 2, även om artikel 2 publicerades före artiklarna 3a och 3b. Trots detta kan 
artiklarna innehållsmässigt anses utgöra naturliga uppföljare på varandra med tanke på att visselblåsardirektivet och direktivet om företagshemligheter 
i vissa avseenden kan anses komplettera varandra. 
38 Europarättslig tidskrift nr 4 2020, s. 543–565. 
39 Gällande övervakning av arbetstid, se EU-domstolens dom i mål C-55/18 CCOO. 
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Lokalisering av arbetstagare har granskats väldigt lite i den finska akademiska litteraturen och främst 
generellt i mer allmänna verk om dataskydd och arbetslivets integritetsskydd.40 Lokalisering av 
arbetstagare som en del av arbetsgivarens övervakning har inte heller behandlats av EU-domstolen 
eller Europadomstolen.41 Givet att lokalisering av arbetstagare samt de förändringar som 
dataskyddsförordningen medfört på behandling av arbetstagarnas personuppgifter och 
dataskyddsförordningens utrymme för nationell reglering vad gäller behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter behandlats föga i den finska akademiska litteraturen var det motiverat att närmare 
granska förutsättningarna under vilka samt för vilka syften arbetsgivaren får behandla arbetstagarnas 
lokaliseringsuppgifter (personuppgifter). En dylik granskning gav också mer generellt upphov till en 
diskussion kring förhållandet mellan den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet och 
dataskyddsförordningen samt hur det nationella regleringsutrymmet avseende reglering om 
behandling av arbetstagares personuppgifter bör användas.  

Jag skrev artikeln efter att ändringarna (347/2019) i lagen om integritetsskydd i arbetslivet godkänts 
och trätt ikraft. De ändringar som introducerades inspirerade särskilt till en mer omfattande analys 
om förhållandet mellan den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet och 
dataskyddsförordningen. Analysen ingår i avhandlingens avsnitt 2.2.2. 

Jag skickade in artikeln för publicering under våren 2020 då coronapandemin (COVID-19) nått 
Finland och resulterat i en omfattande nedstängning av samhället. Till följd av coronapandemin har 
förmodligen de flesta som haft möjlighet därtill övergått till att arbeta helt eller delvis på distans, 
vilket gett upphov till en mer allmän diskussion kring hur arbetslivet och de sätt på hur vi utför arbete 
kommer att se ut i en post-corona värld. Denna diskussion hänger givetvis också ihop med hur 
arbetsgivaren kommer och skall kunna utnyttja sin direktionsrätt, och närmare bestämt sin rätt att leda 
och övervaka sina arbetstagare och det arbete som utförs ifall arbete i en tilltagande utsträckning 
utförs på distans och hurudana risker det tilltagande distansarbetet eventuellt medför arbetsgivaren ur 
ett regelefterlevnads- och egendomsskyddsperspektiv.42 I anslutning till detta kan man fråga sig 
vilken roll lokaliseringsteknologin eventuellt kommer att spela i denna diskussion.43 
Coronapandemin har också i övrigt aktualiserat diskussionen kring de möjligheter som 
lokaliseringsteknologi erbjuder, i kontexten av lösningar för att lättare kunna identifiera dem som 
eventuellt drabbats av coronasmitta eller lider av symptom typiska för smittan för att därigenom 
lättare kunna kontrollera och förhindra att viruset sprids ytterligare i samhället. Dessa frågor var 
föremål för en mera generell samhällsdebatt under 2020 och utreddes närmare under våren 2020 av 
social- och hälsovårdsministeriet. Denna utredning bidrog sedermera till stiftandet av lagen om 
temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (585/2020) och lanseringen av en 

                                                 
40 Se Eklund 2020, s. 545. 
41 Behandling av lokaliseringsuppgifter har dock behandlats av EU-domstolen i andra sammanhang, se t.ex. domen av den 21 december 2016 i C-203/15 
Tele2 Sverige.  
42 Vad gäller risker som det tilltagande distansarbetet till följd av coronapandemin eventuellt medför för arbetsgivaren, se t.ex. Brooke Masters: 
Homeworking makes spilling corporate secrets all the easier, publicerad 10.6.2020 i Financial Times. Artikel 29 arbetsgruppen har i sina riktlinjer från 
2017 vidhållit att distansarbete innebär en extra risk för arbetsgivaren. Vad gäller övervakning av distansarbete har arbetsgruppen framhävt att nyckeln 
är att hitta ett proportionerligt och rimligt sätt att komma till rätta med riskerna i distansarbete och övervakningen av arbetet, oavsett vilken teknik som 
används. I anslutning till detta har arbetsgruppen också framhävt att arbetsgivarna lär knappast ha rättslig grund inom ramen för berättigat intresse att, 
t.ex. registrera arbetstagarens tangentnedslag och musrörelser för att minska riskerna med distansarbete, eftersom dylik övervakning av arbetstagarna 
och arbetet inte vore proportionerligt. Se WP249, s. 18. 
43 Här hänvisas t.ex. till EU-domstolens dom i mål C-55/18 CCOO. I anslutning till detta kan noteras att man på basis av vissa studier kunnat skönja att 
arbetstagare som får arbeta på distans arbetar mer och är mer produktiva än på arbetsplatsen. Se t.ex. Choudhury et al.: Is It Time to Let Employees 
Work from Anywhere? publicerad i Harvard Business Review, 14.8.2019. Ifall distansarbete blir mer allmänt förekommande i framtiden ställer detta 
bl.a. krav på att arbetsgivaren skall kunna följa upp arbetstiden för att bl.a. kunna ersätta arbetstagaren för övertidsarbete.  
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mobilapplikation (fi. Koronavilkku) med syfte att effektivare bryta smittkedjor för covid-19 och spåra 
upp personer som eventuellt exponerats för coronavirus.44 Mot bakgrunden av ovan nämnda kan man 
konstatera att behandling av lokaliseringsuppgifter också utanför arbetslivet visat sig vara ett aktuellt 
tema, långt mer aktuellt än vad jag kunnat förutse då jag inledde skrivandet av artikeln. 

1.4 Avhandlingens utgångspunkter och metod 

1.4.1 Arbetstagarens rätt till skydd för privatliv – en människo- och grundrättighet 

Utgångspunkten i avhandlingen är rätten till skydd för privatliv – en rättighet som tryggas i såväl 
Finlands grundlag (10.1 §), EU:s grundrättighetsstadga som i Europakonventionen.45 Rätten till skydd 
för privatliv kan, åtminstone ur ett västerländskt perspektiv, anses utgöra en rättighet av stor 
betydelse, vilket också illustreras av att rättigheten fastställts i såväl EU:s grundrättighetsstadga som 
i Europakonventionen.  

Runtom i världen råder det en rätt omfattande konsensus om att skyddet för privatlivet är en rättighet 
som bör tryggas.46 Däremot råder det inte konsensus om vad innehållet i och omfånget av begreppet 
privatliv är, även om såväl begreppets innehåll som omfång analyserats inom rättsvetenskapen sedan 
antiken. Att så är fallet är intressant givet hur mycket reglering det idag finns – inte bara i Finland 
utan också internationellt – med syfte att trygga envars rätt till skydd för privatliv.47  

Innehållet i och omfånget av privatliv har genom tiderna påverkats och formats av samhället samt 
dess värderingar, kultur48 och historia.49 Privatlivet är ett begrepp med ett dynamiskt, kontextbundet 
innehåll. För att konkretisera detta kan noteras att vissa aspekter av individens liv, såsom familj, 
kropp, sexualliv, hem och kommunikation har med tiden rätt allmänt kommit att anses vara privata 
och till synes verkar det råda en rätt omfattande konsensus om vikten av att skydda integriteten av 
dessa. Till exempel Europakonventionens bestämmelse om skydd för privatliv (artikel 8) nämner 
explicit individens familjeliv, hem och korrespondens, vilket indikerar att man uttryckligen velat 
betona att rätten till skydd för särskilt familjeliv, hem och korrespondens bör tryggas. Emellertid har 
den privata karaktären av även dessa aspekter med tiden förändrats. Allmänhetens syn på individens 

                                                 
44 För mer information om lagändringen (585/2020) och därtill relaterad bakgrundsinformation, se riksdagens hemsida: 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/mobiilisovellus-koronaviruksen-
jaljittamiseksi.aspx, besökt 18.11.2020. 
45 Skyddet för vars och ens människo- och grundrättigheter, inklusive rätten till skydd för privatliv, tryggas i Finland genom dessa tre olika 
skyddssystem.  
46 Solove 2008, s. 2–4.  
47 Tanken om att individen har rätt till privatliv är gammal. Däremot har reglering med syfte att trygga och skydda privatlivet inte funnits så länge och 
kan anses ha uppkommit först efter andra världskriget. Se Mahkonen 1997, s. 42. 
48 Vad gäller särskilt kulturens inverkan på vår uppfattning av privatliv och skyddet för privatlivet kan det noteras att man (historiskt sett) i Europa och 
USA approcherat konceptet privatliv med olika värderingar som utgångspunkt. Ur ett europeiskt perspektiv har individens värdighet legat i grunden 
medan i ett amerikanskt perspektiv har individens frihet, som primärt anses ha hotats av staten, varit utgångspunkten. Dessa värderingar (individens 
värdighet och frihet) grundar sig på djupt inrotade sociopolitiska ideal, vars rötter sträcker sig långt tillbaka till 1700-talet. Se Whitman 2004, s. 1151–
1221, särskilt s. 1219. 
49 Solove 2008, s. 50–51 och 65 och Mahkonen 1997, s. 37. Sami Mahkonen nämner också andra faktorer som påverkar vad som anses omfattas av 
privatlivet, såsom det perspektiv ur vilket privatlivet granskas. Även individens egna perspektiv påverkar vad som hen anser höra till privatlivet och 
vilka aspekter av det som bör skyddas. Bristen på en universal uppfattning av vad som är privatliv och vilka aspekter av det som bör tryggas och skyddas 
är något som alltför ofta faller i skymundan i såväl den rättsvetenskapliga som den allmänna diskussionen kring vad privatlivet är och i vilken 
utsträckning privatlivet skall skyddas i en given situation och kontext. Bland annat därför stöter man inte sällan på (rättsvetenskapliga) artiklar i vilka 
skribenten avser tilltala läsaren och förstärka läsarens intresse eller farhågor för integritetsskyddsfrågor genom att åberopa risken för intrång i läsarens 
integritetsskydd ifall åtgärderna som skribenten skriver om vidtas alternativt inte vidtas. Se Whitman 2004, s. 1154. Särskilt George Orwells verk 1984 
som utkom 1949 och den totala avsaknaden av rätten till skydd för individens privatliv i det skräcksamhället som Orwell målar upp i sitt verk åberopas 
med jämna mellanrum till exempel i rättsvetenskaplig litteratur som behandlar arbetstagarnas integritetsskyddsfrågor för att förstärka budskapet i dem. 
Se fotnot 11. Huruvida samtliga skribenter som i dylika sammanhang hänvisar till Orwell de facto läst verket 1984 kan dock enligt mig med fog 
ifrågasättas. Se Orwell 1949.  
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familj, kropp, sexualliv, hem och kommunikation några generationer tillbaka avviker betydligt från 
hur allmänheten förhåller sig till dessa idag. Detta kan också illustreras genom följande exempel: 
tidigare ansågs fysiskt våld inom familjen vara en privatlivsfråga som inte skulle lagregleras. Idag 
anses den fysiska individuella integriteten för såväl barn som maka/make vara någonting som staten 
bör skydda genom lag och därmed kan man säga att privatlivet individualiserats. 50 

Vad gäller diskussionen kring huruvida personuppgifter utgör en del av privatlivet samt behovet att 
skydda personuppgifter som en del av skyddet för privatlivet kan denna anses ha uppkommit under 
1960-talet till följd av kommunikationsteknologins utveckling.51 Då skildrades skräckbilder i den 
rättsvetenskapliga litteraturen om hur privatlivet försatts i fara till följd av den nya teknologin. Särskilt 
övervakningsteknologin ansågs resultera i att privatlivet dör ut. I början av 1970-talet fastställde 
Europarådet att skyddsomfånget av Europakonventionens artikel 8 som tryggar rätten till skydd för 
privatliv inte var tillräckligt omfattande givet särskilt utvecklingen av kommunikationsteknologin. 
Till följd av detta och de hot som den nya teknologiutvecklingen ansågs medföra antog Europarådet 
år 1981 konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter 
(konvention 108), som kan anses ha inspirerat till ett antal regleringsinitiativ på EU nivå, såsom 
personuppgiftsdirektivet, som sedermera ersattes av dataskyddsförordningen, och direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation52.53  

Vad gäller uppkomsten av reglering som avser skydda behandling av personuppgifter kan denna 
indelas i två faser: först reglerades förhållandet mellan individen och det offentliga och sedan 
förhållandet mellan individer samt mellan individer och andra privata aktörer. Även uppkomsten av 
dataskyddsreglering återspeglar inverkan av de ovan nämnda faktorerna. Till en början uppfattade 
man den offentliga makten och dess (excessiva) tillgång till individernas uppgifter som det primära 
hotet mot individens privatliv, ett hot som individerna måste skyddas för. Med tiden har man dock 
kommit att omfatta tanken att skydd för privatlivet också bör omfatta förhållanden individer emellan 
samt mellan individer och andra privata aktörer, såsom förhållandet mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren.54 Arbetstagaren har rätt till skydd för privatliv också på arbetsplatsen, vilket fastställts 
uttryckligen inte bara i den finska lagstiftningen, utan också i Europadomstolens rättspraxis. 

Även om det fortfarande råder varierande uppfattningar om innehållet i och omfånget av skyddet för 
privatliv kan man ändå säga att skyddet för personuppgifter – dataskydd55 – etablerat sin roll som en 
del av eller som en dimension av skyddet för privatlivet. 56 Detta sagt är det dock skäl att notera att 
somliga rättsvetare anser att man borde göra en klar(are) distinktion mellan skyddet för privatlivet 
och skyddet för personuppgifter – en ståndpunkt som dels uppstått till följd av att skyddet för 

                                                 
50 Solove 2008, s 50–67. Vad gäller familjen och våld inom familjen som en privatlivsfråga, s. 51–52.  
51 Solove 2008, s. 4–5.  
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation), EGT L 201, 31.7.2002, s. 37–47.  
53 De Hert – Gutwirth 2009, s. 5–6.  
54 Om sk. första och andra generationens dataskyddsreglering, se Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 188. Om skyddet för privatlivet och 
skyddets vertikala och horisontella effekt, se Eklund 2017, s. 907–909. 
55 Om dataskydd (fi. tietosuoja) som begrepp i den finska rättstraditionen, se Mahkonen 1997, s. 73. 
56 Eklund 2017, s. 910–913. Daniel J. Solove verkar emellertid ta avstånd från tanken att privatlivet skulle omfatta vissa särskilda element, såsom 
personuppgifter. Solove anser att skyddet av privatlivet omfattar en uppsättning av skyddsmekanismer mot ett antal distinkta men relaterade problem, 
som har gemensamma (men dock inte nödvändigtvis identiska) element. Se Solove s. 171–174. Sami Mahkonen anser däremot att  skyddet av privatlivet 
består av personlighets-, intimitets- och dataskydd och att privatlivet (integriteten) kan beskrivas som ett isoleringstillstånd. Se Mahkonen 1997, s. 20 
och 63. 
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personuppgifter tryggats separat i vissa regelverk.57 Skydd för personuppgifter tryggas genom en 
separat bestämmelse i EU:s grundrättighetsstadga och i Fördraget om Europeiska Unionens 
Funktionssätt (EUF-fördraget, artikel 16).58  

Vad som avses med privatliv och till vilken utsträckning privatlivet och behandling av 
personuppgifter bör skyddas är en central fråga då man bereder och fattar beslut om lagstiftning med 
syfte att skydda envars privatliv samt gör en avvägning mellan privatliv och andra (grund- och 
människo)rättigheter.59 Frågan är också central då skyddet för privatlivet och personuppgifter 
analyseras i den rättsvetenskapliga diskursen. Att utgå från en absolut definition på privatliv är dock 
inte, mot bakgrund av ovan nämnda, ändamålsenligt; Privatlivet kan inte på ett tillfredsställande sätt 
definieras eller värdesättas uttömmande.60 Därför har det framförts att istället för att (försöka) ge 
privatlivet en uttömmande definition borde man konceptualisera (eng. conseptualize) skyddet för 
privatlivet som en uppsättning av skyddsmekanismer mot ett antal distinkta men relaterade problem, 
som har gemensamma (men dock inte nödvändigtvis identiska) element. Dessa problem, som bör 
vara av samhällelig betydelse61, kan indelas i följande fyra grupper: problem i anslutning till i) 
insamling av uppgifter, ii) behandling av uppgifter, iii) spridning av uppgifter och iv) intrång 
(invasion).62 Närmare bestämt borde utgångspunkten vid lagberedning med syfte att trygga envars 
privatliv och vid avvägning mellan privatliv och andra (grund)rättigheter och friheter vara de problem 
som den ifrågavarande lagstiftningen / avvägningen avser lösa. En dylik problemcentrerad och 
kontextbunden konceptualisering av privatlivet tilltalar mig eftersom den i många fall kan ge 

                                                 
57 Paul De Hert och Serge Gutwirth verkar anse att det kan vara skäl att göra en distinktion mellan skyddet för privatlivet och skyddet för 
personuppgifter. De Hert och Gutwirth menar att skyddet för personuppgifter är till sin karaktär mer specifikt och mer omfattande än skyddet för 
privatlivet. Skyddet är mer specifikt eftersom det bara gäller personuppgifter och skyddet är mer omfattande eftersom det har en anknytning till andra 
rättigheter och friheter som rätt till jämlik behandling samt effektiva rättsmedel och rättvis rättegång (due process). De Hert och Gutwirth anser också 
att rätten till skydd för personuppgifter kan anses till sitt omfång vara mer omfattande än skyddet för privatlivet, eftersom den omfattar alla 
personuppgifter. Se De Hert – Gutwirth 2009, s. 6. 
58 EUF-fördraget innehåller största delen av de bestämmelser som reglerar EU:s konstitutionella basis. 
59 Solove 2008, s. 12.  
60 Enligt Daniel J. Solove kan de sätt på vilket privatliv genom tiderna definierats eller konceptualiserats indelas i sex olika kategorier. Enligt dessa 
kategorier kan privatliv definieras enligt följande: i) Rätt att bli lämnad ifred (the right to be let alone), vilket är en av de mest kända definitionerna på 
privatliv – en definition som anses ha blivit fastställd 1890 av Samuel Warren och Louis Brandeis; ii) Begränsad åtkomst till sig själv (limited access 
to self), vilket avser envars rätt att skydda sig själv mot icke-önskvärd åtkomst av andra; iii) Konfidentialitet (secrecy), vilket avser rätten att dölja vissa 
angelägenheter från andra; iv) Rätt att kontrollera sina personuppgifter; v) Skydd för envars personlighet, individualitet och värdighet (personhood); 
och vi) Kontroll eller begränsad åtkomst till envars intima förhållanden och privata aspekter av livet. Enligt Solove kan dessa definitioner, som delvis 
överlappar varandra, kritiseras för sina tillkortakommanden; Definitionerna är antingen för snäva och lämnar sådana aspekter utanför som typiskt sett 
omfattas av privatlivet eller för omfattande och inkluderar aspekter som typiskt sett inte omfattas av privatlivet. Warrens och Brandeis definition av 
privatliv – rätten att bli lämnad ifred – tar inte ställning till vad privatlivet är och därmed förblir det oklart vad exakt det är man skall lämnas ifred från. 
Motsvarande kritik kan framföras ifall privatlivet definieras som begränsad åtkomst till sig själv, eftersom definitionen inte tar ställning till vad det är 
som åtkomsten skall begränsas från. Likaså förblir det oklart hurudan åtkomst det är fråga om och frågan om hur stor åtkomst som utgör ett intrång i 
privatlivet förblir obesvarad. Att definiera privatlivet som rätten att dölja vissa angelägenheter från andra kan anses omfatta två dimensioner: rätten att 
själv fatta beslut om sig själv och intresset att undvika att dela sina privata angelägenheter. Denna definition kan också kritiseras för att den inte omfattar 
att individen kan vela dölja somliga angelägenheter från vissa, men inte från andra. En arbetstagare kan vela framföra kritik om sin förman till sin 
kollega, men inte till förmannen själv. Därtill kan definitionen kritiseras för att den inte omfattar tanken att somliga angelägenheter är helt konfidentiella 
emedan andra enbart delvis konfidentiella. Att definiera privatlivet som (enbart) rätten att kontrollera sina personuppgifter är problematiskt, eftersom 
definitionen bl.a. lämnar fysisk integritet utanför. Att definiera skydd för privatlivet som skydd för envars personlighet är problematiskt eftersom man 
inte lyckats definiera vad personlighet är. Samma gäller definitionen av skyddet för privatlivet som kontroll eller begränsad åtkomst till envars intima 
förhållanden och privata aspekter av livet, eftersom man inte lyckats definiera vad intima förhållanden är. Se Solove 2008, s. 14–38. Se även Warren – 
Brandeis 1890. 
61 Att problemen är av samhällelig betydelse innebär att de inte utgör ett problem för enbart en enskild individ, utan att de har ett samhälleligt värde. Se 
Solove 2008, s. 89. 
62 Problem inom den första gruppen kan uppstå t.ex. vid övervakning av individer, såsom arbetstagare. Problem inom den andra gruppen omfattar 
utmaningar som kan uppstå då personuppgifter sparas, behandlas och analyseras. Dylika problem är t.ex. att arbetstagarens personuppgifter behandlas 
för andra ändamål än för vilka de ursprungligen insamlats. Problem inom den tredje gruppen omfattar överlåtelse och publicering av personuppgifter. 
Problem inom den fjärde gruppen omfattar intrång och inkräktande i beslut som berör en individ (decisional intrusion). Se Solove 2008, s. 101–170, 
172. I anslutning till Soloves teori om privatlivet kan även Helen Nissenbaums teori on privatlivet med fog nämnas, se Nissenbaum 2010. Tuomas 
Pöysti för en mer övergripande diskussion om Helen Nissenbaums teori om integritet. Se Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 195–197. Se 
även Solove 2008, s. 47–48. 



 

16 
 

värdefulla insikter i vilka (de konkreta) problemen är eller kan vara, vilket är viktigt att förstå för att 
man skall kunna hitta en möjligast balanserad och nyanserad lösning;63 Behandling av 
personuppgifter i en viss kontext kan vara sakligt också om det skulle medföra intrång i individens 
privatliv, emedan dylik behandling i en annan kontext kan vara osakligt.64 

Det finska grundrättighetssystemet bygger långt på individens självbestämmanderätt.65 Rätten till 
skydd för privatliv och personuppgifter utgör i enlighet med tysk tradition66 en del av individens 
självbestämmanderätt, dvs. individens frihet att bestämma över sig själv och sitt handlande.67 
Individens självbestämmanderätt fastställs i Finlands grundlag (1 §) som tryggar människovärdets 
okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter.68 I samband med behandlingen av 
personuppgifter innebär självbestämmanderätten att behandlingen av uppgifter i första hand skall 
baseras på individens samtycke.69 

Självbestämmanderätten utgör utgångspunkten i personlighetsrättens70 allmänna läror och omfattar 
bland annat rätten till såväl inre som yttre frihet.71 Rätten till inre frihet förknippas med individens 
mentala frihet, med hens tankar och åsikter, vilka bland annat skyddas genom yttrandefrihet, 
religionsfrihet och rätt till lika behandling. Rätten till yttre frihet omfattar bland annat individens rätt 
till fysisk integritet och i det digitaliserade samhället kan den också anses omfatta individens rätt att 
inte bli föremål för diverse teknisk övervakning.72 Vad gäller behandling av arbetstagarens 
personuppgifter och privatliv kan arbetstagarens självbestämmanderätt anses omfatta bland annat att 
hen som utgångspunkt får bestämma eller åtminstone påverka om och hur hens personuppgifter 
behandlas. Närmare bestämt anses arbetstagaren som individ ha rättigheter på arbetsplatsen – 
rättigheter som är oberoende av hens status som arbetstagare. Grundidén bakom denna tanke är att 

                                                 
63 Se även Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 183–184 och 195–197. 
64 Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 196. 
65 Om självbestämmanderätten och arbetstagarens integritetsskydd, se avhandlingens avsnitt 1.4.1. Korhonen et al. 2004, s. 49. Se även RP 96/1998 rd, 
s. 32. I RP 75/2000 rd konstateras att integritetsskyddet består förutom av skydd för privatlivet även av andra grundläggande fri- och rättigheter som är 
betydelsefulla när personuppgifter behandlas, t.ex. en persons självbestämmanderätt, enligt vilken en person har rätt att veta och besluta om hur hans 
eller hennes personuppgifter skall användas, s. 14. Se även Eklund 2020, s. 563. 
66 Inom den tyska rättstraditionen uppfattas skyddet för privatlivet som skyddet av individens personlighet och därigenom inte som en frihet, men snarast 
som en juridisk makt eller förmåga att fatta beslut, informationsmässigt självbestämmande. Se Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 190. I 
USA däremot har rätten till skydd för privatliv traditionellt sett uppfattats som envars rätt till frihet från statens / den offentliga maktens intrång, och 
särskilt rätt till hemfrid. Se Whitman 2004, s. 1161–1164.  
67 Självbestämmanderätten definieras i RP 309/1993 rd, s. 45.  
68 Se Tuomas Ojanen och Martin Scheinin i Hallberg et al. (red.) 2011, s. 223. Veli Pekka Viljanen anser att grundlagsbestämmelsen om individens rätt 
till skydd för privatliv (10 §) också omfattar individens självbestämmanderätt även om det inte uttryckligen framgår ur bestämmelsen. Se Veli-Pekka 
Viljanen i Hallberg et al. (red.) 2011, s. 392.  
69 RP 96/1998 rd, s. 32. Se även Kuopus 2003, s. 595. 
70 Personrätten (fi. henkilöoikeus) reglerar frågor såsom individens rättshandlingsförmåga och har historiskt sett ansetts höra ihop med privaträtten i den 
rättsliga systematiken. Personrätten som traditionellt sett granskat individens rättshandlingsförmåga och ageranden mellan rättssubjekt har opererat 
inom områden som är av relevans för förmögenhetsrätten. Med tiden har dock vår människouppfattning förändrats och särskilt under de senaste 
decennierna har individens självbestämmanderätt fått ökad relevans. Individens självbestämmanderätt är inte enbart av betydelse inom området för 
förmögenhetsrätten eller då man granskar frågor gällande hur individen hör ihop med samhället, utan också i andra sammanhang, t.ex. då individen är 
patient eller när det gäller individens integritet. Ahti Saarenpää anser att mot bakgrunden av hur man (tidigare) uppfattat människan har traditionell 
personrätt utgjort en del av en mer omfattande rättssystematik vars utgångspunkt varit skyddet av individens personlighet i samhället. Eftersom vår 
människouppfattning numera inte enbart fokuserar på hur individen lagtekniskt hör ihop med samhället, utan fokus ligger snarare på hur vi som individer 
hör ihop med samhället och hurudant skydd vår personlighet får i samhället i olika sammanhang anser Saarenpää att man med fog (istället för personrätt) 
kan tala om personlighetsrätt (fi. persoonallisuusoikeus). Se Ahti Saarenpää i Haavisto (red.) 2005, s. 310–312. Vad gäller den ändrade 
människouppfattningen har detta ett nära samband med arbetsrättens nya grundrättsdimension som jag granskar närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.1. 
71 Ahti Saarenpää anser att individens självbestämmanderätt kan indelas i olika delar, t.ex. enligt följande: i) rätt till inre frihet, ii) rätt till yttre frihet, 
iii) rätt till kompetens, iv) rätt till makt och v) rätt till information. Se Ahti Saarenpää i Haavisto (red.) 2005, s. 319 och nätpublikation av Ahti Saarenpää, 
avsnitt 5. 
72 Ahti Saarenpää i Haavisto (red.) 2005, s. 319–320.  
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arbetstagaren trots sin underordnade position har rätt till mänsklig värdighet.73 En arbetstagare 
avsäger sig inte alla sina grundrättigheter genom att ingå ett arbetsavtal och börja arbeta för 
arbetsgivaren.74 Arbetstagarens privatliv skall således inte utsättas för större inskränkningar än vad 
som kan anses vara nödvändigt. Dylika inskränkningar – begränsningar i arbetstagarens rätt till 
privatliv – förutsätter reglering i lag. Grundlagens bestämmelse om individens rätt till skydd för 
privatliv innehåller närmare bestämt ett lagstiftningsuppdrag enligt vilken närmare bestämmelser om 
skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Dataskyddsförordningen, den nationella 
dataskyddslagen (1050/2018), som kompletterar dataskyddsförordningen, och lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet utgör exempel på dylika bestämmelser.75 

Att skydd för privatliv och personuppgifter utgör en del av individens självbestämmanderätt ger 
emellertid inget svar på vad allt skyddet för privatlivet omfattar. Privatliv har inte definierats i finsk 
lagstiftning. Även om detta säkerligen varit ett medvetet val från lagstiftarens sida (bland annat för 
att privatlivet inte på ett ändamålsenligt sätt kan ges en uttömmande definition) vore en ingående 
analys av begreppets innehåll och omfattning, särskilt i kontexten av arbetslivet, vara önskvärd för 
att bättre förstå omfattningen av arbetstagarens privatliv på arbetsplatsen eller varför intrång i 
arbetstagarens privatliv i vissa situationer skall kunna anses vara motiverade.76 

1.4.2 Arbetslivets integritetsskyddsreglering – arbetsrättslig reglering med EU-rättslig grund 
och beröringspunkter till kommunikations- och informationsrätten 

Den finska regleringen gällande arbetstagarens integritetsskydd utgör en del av den finska 
arbetsrätten.77 Beaktansvärt är dock att regleringen gällande behandling av personuppgifter (numera) 
har en EU-rättslig grund. Regleringen om behandling av arbetstagarnas personuppgifter är således 
arbetsrättslig reglering med en stark EU-rättslig dimension.  

Regleringen om behandling av personuppgifter har genomgått en totalharmonisering inom EU till 
följd av dataskyddsförordningen. Även om dataskyddsförordningen är en lex generalis reglering vad 
gäller behandling av personuppgifter, och inte specifik arbetsrättslig särreglering, faller ändå 
behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter under dataskyddsförordningens tillämpningsområde. 
Således, till följd av dataskyddsförordningen har den nationella regleringen om arbetstagarens 

                                                 
73 Bruun – von Koskull 2006, s. 32. Vikten och betydelsen av individens rättigheter har tilltagit under de senaste decennierna, vilket hänger ihop med 
att rättsstatsprincipen utvecklats och fått ett allt starkare fotfäste i Europa. Denna utveckling av rättsstatsprincipen och vikten av rättsstatsprincipen har 
märkbart betonats och understötts av EU. Se Ahti Saarenpää i Haavisto (red.) 2005, s. 316–317. Vad gäller EU:s grundrättighetsstadga och dess roll i 
denna utveckling, se Bergström – Hettne 2014, s. 174–175. Också Niklas Bruun och Anders von Koskull noterar grundrättighetsstadgans betydelse inom 
den europeiska arbetsrätten och framhäver att stadgan bl.a. synliggör flera grundläggande rättigheter i arbetslivet. Se Bruun – von Koskull 2006, s. 25–
26.  
74 Bruun – von Koskull 2006, s. 32.  
75 Att bestämmelserna i dataskyddsförordningen uppfyller lagstiftningsuppdragets krav har fastställts av Finlands grundlagsutskott. Se GrUU 14/2018 
rd, s. 4. 
76 Vad gäller t.ex. lagen om integritetsskydd i arbetslivet fastställer lagen ifråga att dens syfte är ”att i arbetslivet genomföra de grundläggande fri- och 
rättigheter som tryggar skyddet för privatlivet och övriga grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten”. Ur 
förarbeten framgår inte vad som egentligen avses. I förarbetena omnämns behovet att trygga sådana grundrättigheter som är betydelsefulla då 
(arbetstagarens) personuppgifter behandlas och att lagen avser svara på de behov som föranleds av särdragen i arbetslivet. Dessa särdrag konkretiseras 
föga, om alls. Därtill nämns att lagens bestämmelser skall samordna arbetstagarnas integritetsskydd med det allmännas och arbetsgivarens intressen. 
Huruvida bestämmelserna i praktiken lyckats med detta lämnar jag för läsaren av denna avhandling att avgöra. Se Regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet och till vissa lagar som har samband med den (RP 75/2000 rd), s. 13–14. I anslutning till detta kan 
noteras att Sami Mahkonen ifrågasatt huruvida den finska lagstiftaren i samband med beredningen av den numera upphävda personuppgiftslagen haft 
en uppfattning om vad allt skyddet för privatlivet kan omfatta. Se Mahkonen 1997, s. 59 
77 Korhonen et al. 2004, s. 20–21.  
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integritetsskydd fått en ny dimension och utgör numera inte bara en del av den finska arbetsrätten, 
utan också en del av EU-rätten.78  

Därtill kan ännu noteras att avhandlingens forskningsfrågor tangerar kommunikations- och 
informationsrätten. Emedan avhandlingens forskningsfrågor berör förhållandet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren, vilket styrs av arbetsrätten och dess teorier, kan förutsättningarna för behandling 
av arbetstagarens personuppgifter i anslutning till eller som en del av användningen av olika 
övervakningsmetoder, vilket är avhandlingens huvudsakliga fokus, också granskas ur ett 
kommunikations- och informationsrättligt perspektiv. Mot denna bakgrund preciseras härnäst 
systematiseringen av den finska regleringen gällande arbetslivets integritetsskydd.  

1.4.3 Arbetslivets integritetsskyddsreglering och den EU-rättsliga grunden 

Innan dataskyddsförordningen fanns inget egentligt EU-rättsligt regelverk vars tillämpningsområde 
skulle ha omfattat behandling av arbetstagarnas personuppgifter, även om det under de senaste 
decennierna funnits initiativ för att specificera de principer som tillämpas på behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter.79 Till exempel Europeiska kommissionens initiativ att åstadkomma 
reglering på EU-nivå gällande behandling av arbetstagarnas personuppgifter kort efter 
millennieskiftet (2001–2002) lyckades inte.80 Personuppgiftsdirektivet, vars tillämpningsområde 
också omfattade behandling av arbetstagarnas personuppgifter, resulterade inte heller i att EU-
medlemsstaternas reglering gällande arbetstagarnas personuppgifter skulle ha harmoniserats.81  
 
Dataskyddsförordningen är – som sagt – lex generalis reglering vad gäller behandling av 
personuppgifter och inte specifikt arbetsrättslig reglering. Ändå faller behandling av arbetstagares 
personuppgifter som utgångspunkt inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde. 
Dataskyddsförordningen möjliggör dock att EU-medlemsstaterna i lag eller kollektivavtal får 
fastställa mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av 
anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden. Det nationella regleringsutrymmet fastställs i 
dataskyddsförordningens artikel 88. Syftet med artikel 88 är att möjliggöra att EU-medlemsstaterna 
nationellt kan reglera behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden på ett sätt 
som bäst lämpar sig i medlemsstatens eget rättssystem, under förutsättning att dylik reglering är i 
linje med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.82 
 
Då personuppgiftsdirektivet ännu var ikraft hade EU-medlemsstaterna infört varierande 
bestämmelser om behandling av arbetstagarnas personuppgifter. Det har framförts att avsikten med 
att införa artikel 88 varit att möjliggöra att EU-medlemsstaterna skulle kunna behålla dessa 
bestämmelser och de nationella myndigheternas tolkning av dessa bestämmelser.83 Detta kan dock i 
en viss utsträckning kritiseras, eftersom även om EU-medlemsstaterna enligt dataskyddsförordningen 
ges en uttrycklig möjlighet fastställa mer specifika regler för behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter skall dylik reglering ändå vara i linje med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, 
vilket inte nödvändigtvis går ihop med avsikten bakom artikel 88. 

                                                 
78 Jorma Kuopus noterade redan 2003 att en intressant fråga gällande arbetslivets integritetsskyddsreglering är växelverkan mellan arbetsrätten och 
rättsinformatiken/informationsrätten. Se Kuopus 2003, s. 593.  
79 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234. Se även Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter 2014, s. 172–173.  
80 Gällande Europeiska kommissionens initiativ, se närmare Clara Fritsch i Gutwirth et al. 2015, s. 154–155. 
81 Frank Hendrickx i Dorssemont et al. (red.) 2019, s. 291. 
82 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234. 
83 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234.  
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Föregångaren till dataskyddsförordningens artikel 88 anses ha varit personuppgiftsdirektivets artikel 
8(2)b.84 Bestämmelsen ifråga föreskrev dock enbart om ett förbud avseende behandling av särskilda 
kategorier av uppgifter85 och att förbudet ifråga inte gällde ifall behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra de skyldigheter och särskilda rättigheter som åligger den registeransvarige 
(personuppgiftsansvarige) inom arbetsrätten, i den omfattning detta är tillåtet enligt en nationell 
lagstiftning som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder. Beaktansvärt är dock att 
dataskyddsförordningen vid sidan om artikel 88 också omfattar en motsvarande bestämmelse.86 
 
Mot denna bakgrund utgör den finska regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd både nationell 
arbetsrättslig reglering och EU-rättslig reglering, eftersom regleringen baseras på EU-rättslig 
reglering som i en viss utsträckning tillåter nationell särreglering. Eftersom EU-domstolen inte ännu 
givit avgöranden om tillämpningen av artikel 88 är omfattningen av det nationella 
regleringsutrymmet än så länge i viss mån oklart. Samtidigt, och i anslutning till avhandlingens 
avsnitt 1.4.1, kan noteras att eftersom Finland valt att tillämpa det nationella regleringsutrymmet 
genom att behålla reglering om arbetstagarens integritetsskydd hade en analys gällande innehållet i 
och omfånget av arbetstagarens privatliv varit särskilt motiverad i den finska regleringen(s 
förarbeten) eftersom valet att behålla den finska särregleringen indikerar att lagstiftaren i Finland 
ansett att dataskyddsförordningen inte i en tillräcklig mån skyddar arbetstagarens (privatliv och) 
personuppgifter och att ett mer omfattande skydd är motiverat. 
 

1.4.4 Arbetslivets integritetsskyddsreglering – del av den arbetsrättsliga regleringen med EU-
rättslig grund och en stark grund- och människorättsdimension 

Givet avhandlingens syfte och forskningsfrågor rör sig avhandlingen rätt långt inom området för 
arbetsrätten. Arbetsrätten definierar under vilka villkor och på vilket sätt kapital- och markägare kan 
utnyttja andra människors arbetsinsats.87 Arbetsrätten, som i grunden är ett privaträttsligt rättsområde 
med offentligrättsliga drag, fastställer de spelregler under vilka företag och företagare kan låta andra 
arbeta å deras vägnar. Regleringen om arbetstagarens integritetsskydd utgör en del av dessa 
spelregler.  

Som konstaterats utgår arbetslivets integritetsskyddsreglering från grundlagen och har således en 
stark grundrättighetsdimension, och samtidigt en stark människorättsdimension.88 Arbetstagarens rätt 
till privatliv konkretiseras bland annat i lagen om integritetsskydd i arbetslivet samt med 
bestämmelserna i dataskyddslagen, lagen om samarbete inom företag (334/2007, 
”samarbetslagen”)89, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), lagen om 
företagshälsovård (1383/2001), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och 
strafflagen (39/1889). Särskilt dataskyddsförordningen, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 
dataskyddslagen, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och samarbetslagen är centrala 
vad gäller behandling av arbetstagarnas personuppgifter och sådan behandling av dylika uppgifter 
                                                 
84 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1230. 
85 Med särskilda kategorier av uppgifter avsågs personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv. Se personuppgiftsdirektivet, artikel 8(1). I den finska, numera 
upphävda personuppgiftslagen (523/1999), som implementerade personuppgiftsdirektivet, kallades dessa personuppgifter för känsliga personuppgifter. 
Se personuppgiftslagen, 11 §.  
86 Dataskyddsförordningen, artikel 9(2)b. 
87 Bruun – von Koskull 2012, s. 1.  
88 Grundrättighetsdimensionen granskas närmare i Eklund 2017. 
89 Offentliga sektorn har en egen särskild samarbetslagstiftning.  
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som genomförs i anslutning till övervakning av arbetstagare. Med den "finska regleringen om 
arbetstagarnas integritetsskydd" eller ”arbetslivets integritetsskyddsreglering”, som jag hänvisar till i 
andra sammanhang i de följande avsnitten, avses främst denna reglering. Därtill kan noteras att 
särskilda bestämmelser om behandling av arbetstagarens personuppgifter ingår även i arbetstidslagen 
(872/2019), semesterlagen (162/2005), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
(459/2015) samt arbetarskyddslagen (738/2002).  

Den finska arbetsrätten systematiseras genom en indelning i två huvudområden: i) individuell 
arbetsrätt och ii) kollektiv arbetsrätt.90 Den individuella arbetsrätten omfattar reglering av 
rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, dvs. arbetsavtalsförhållandet. Den viktigaste 
regleringen som tillämpas på arbetsavtal är arbetsavtalslagen.91 Den kollektiva arbetsrätten omfattar 
reglering av rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som kollektiv, den centrala 
regleringen utgörs av bland annat lagen om kollektivavtal (436/1946)92 samt samarbetslagen.  

Frågor gällande behandling av arbetstagarnas personuppgifter kan utgöra en del av antingen den 
individuella eller kollektiva arbetsrätten eller bådadera. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet kan i 
huvudsak anses utgöra en del av den individuella arbetsrätten när det gäller frågor som berör den 
enskilda arbetstagaren, medan frågor gällande behandling av arbetstagarens personuppgifter som 
skall behandlas i samarbetsförfarande kan anses utgöra en del av den kollektiva arbetsrätten. Frågor 
gällande behandling av arbetstagarens personuppgifter som skall behandlas i samarbetsförfarande 
men som också förutsätter den enskilda arbetstagarens samtycke kan anses utgöra en del av både den 
individuella och kollektiva arbetsrätten. 

För att arbetsrättslig reglering skall bli tillämplig förutsätts existensen av ett arbetsförhållande. I en 
finsk kontext anses ett arbetsförhållande uppstå ifall individen som utför arbete anses vara en 
arbetstagare i ett arbetsavtalsförhållande i den bemärkelsen som avses i arbetsavtalslagen.93 
Arbetsförhållandet (dvs. inte arbetsavtalet) mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utgör ett 
arbetsrättsligt grundbegrepp.94 Existensen av ett arbetsförhållande är en förutsättning bland annat för 
att bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet skall bli tillämpliga. 
 

                                                 
90 Socialskyddsrätten kan enligt vissa systematiseringar anses utgöra ett tredje huvudområde av arbetsrätten. Socialskyddsrätten omfattar åtgärder som 
hör till socialpolitiken och som avser trygga fortsatta inkomster och tillgång till tjänster i en situation där man inte själv kan skaffa dem eller då de inte 
räcker till. Martti Kairinen anser att arbetsrätten kan systematiseras med en indelning i tre huvudområden och det tredje huvudområdet utgörs av 
socialskyddsrätten. Kairinen preciserar dock att arbetsrättens kärnområde utgörs av den individuella och kollektiva arbetsrätten, men att 
socialskyddsrätten har en nära anslutning till detta kärnområde. Se Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 38–39. Niklas Bruun anser däremot 
klart att socialskyddsrätten faller klart utanför arbetsrättens huvudområden, se Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 19.  
91 Statstjänstemannalagen (750/1994) och lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) är motsvarande allmänna lagar på den offentliga sektorn. 
Arbetstidslagen (872/2019), semesterlagen (162/2005), lagen om företagshälsovård (1383/2001) och arbetarskyddslagen (738/2002) samt lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) innehåller också bestämmelser som tillämpas på arbetsgivarens 
och arbetstagarens, inklusive tjänstemännens och tjänsteinnehavares rättigheter och skyldigheter. Denna lagstiftning brukar kallas för arbetsrättens 
särskilda del. Se Bruun – von Koskull 2012, s. 12. 
92 Offentliga sektorn har egen kollektivavtalsreglering. 
93 Ett arbetsförhållande och arbetsavtal är inte synonyma begrepp. Ett arbetsförhållande uppstår till följd av att ett arbetsavtal ingås. För att ett avtal 
skall anses vara ett arbetsavtal skall samtliga element som uppräknas i arbetsavtalslagens 1:1 uppfyllas; Ett arbetsavtal är ett i) avtal genom vilket en 
arbetstagare eller arbetstagare tillsammans som ett arbetslag förbinder sig att personligen ii) utföra arbete iii) för en arbetsgivares räkning under dennes 
ledning och övervakning iv) mot lön eller annat vederlag. Ifall en arbetstagare haft flera visstids arbetsavtal i rad till följd av vilket arbetstagaren 
oavbrutet arbetat för en och samma arbetsgivare anses arbetsförhållandet ha fortgått under den tid som samtliga arbetsavtal varit ikraft. Om skillnaden 
mellan begreppen arbetsförhållande och arbetsavtal, se Bruun – von Koskull 2012, s. 25–29.  
94 Gällande teorin om det arbetsrättsliga  grundförhållandet (fi. perussuhdeteoria), se Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 37. 
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Till följd av arbetsrättens historiska utveckling, som granskas närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.1, 
har man med tiden kommit att omfatta den så kallade arbetsrättsliga skyddsprincipen95, som avser 
skydda arbetstagaren som den svagare avtalsparten och som numera är en väletablerad och 
grundläggande princip inom arbetsrätten.96 Skyddsprincipen medför att det inte kan existera en 
fullständig avtalsfrihet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren till följd av deras ojämlika 
maktförhållande och därför behövs tvingande (indispositiv) lagstiftning till förmån och skydd för 
arbetstagaren som begränsar avtalsfriheten. Existensen av dylik lagstiftning ger arbetsrätten dess 
offentligrättsliga drag. Vad gäller behandling av arbetstagarens personuppgifter är den arbetsrättsliga 
skyddsprincipen relevant. Regleringen om arbetstagarens integritetsskydd är till sin karaktär 
tvingande eftersom den stiftats till förmån och skydd för arbetstagaren och hens rätt till skydd för 
privatliv samt personuppgifter. 

Då arbetsgivaren behandlar arbetstagarens personuppgifter görs intrång i arbetstagarens 
integritetsskydd och skydd för personuppgifter. Redan själva arbetsförhållandets existens resulterar i 
att behandling av arbetstagarens personuppgifter är nödvändigt och i vissa fall något som förutsätts 
direkt i lag. Arbetsgivaren har på basis av arbetsavtalslagen (1:1) rätt att leda och övervaka 
arbetstagaren och hens arbetsinsats (direktionsrätt) och på basis av grundlagen (15 §) rätt att skydda 
sin egendom (och därigenom sina verksamhetsförutsättningar). Detta utgör dock inte en carte blanche 
för arbetsgivaren att behandla arbetstagarens personuppgifter och göra intrång i hens privatliv på så 
sätt som arbetsgivaren anser lämpligt. Eftersom behandling av arbetstagarens personuppgifter gäller 
arbetstagarens grundrättigheter – självbestämmanderätt och integritetsskydd – regleras 
förutsättningarna under vilka behandlingen är acceptabel i lag och i vissa fall, såsom vid 
användningen av vissa övervakningsmetoder, regleras såväl förutsättningarna som ändamålen för 
behandlingen med uttryckliga och detaljerade lagbestämmelser.  

Skyddet av arbetstagarens personuppgifter, särskilt när det gäller frågor om övervakning av 
arbetstagare, har en nära anknytning till andra delområden av arbetstagarens integritetsskydd, såsom 
skyddet av konfidentiell kommunikation, vilket också har en kommunikations- och 
informationsrättslig dimension. Denna dimension öppnas härnäst närmare. 

1.4.5 Arbetslivets integritetsskyddsreglering – beröringspunkter med kommunikations- och 
informationsrättslig reglering 

Kommunikations- och informationsrätten hör till de så kallade nyare rättsområdena. 
Kommunikations- och informationsrätten består av såväl informationsrätt som mediarätt97.98 
Informationsrätten omfattar bland annat frågor gällande informationshantering.99 Skydd av 

                                                 
95 Den arbetsrättsliga skyddsprincipen (fi. työntekijän suojeluperiaate) omfattar tanken om att eftersom arbetstagaren anses vara i en svagare position i 
förhållande till arbetsgivaren (fi heikommussolettama) måste staten med sina åtgärder såsom lagstiftning skydda den svagare avtalsparten. Martti 
Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 41–43. Se även Bruun – von Koskull 2012, s. 20 och Bruun – von Koskull 2006, s. 29.  
96 Bruun – von Koskull 2012, s. 13 och 15.  
97 Mediarätten handlar om reglering av masskommunikation. Se Neuvonen 2019, s. 16. 
98 Utöver denna indelning kan kommunikations- och informationsrätten indelas i kommunikationsmarknadsrätt (fi. teletoimintaoikeus eller 
viestintämarkkinaoikeus) som omfattar frågor gällande kommunikationsinfrastrukturen. Indelningen i dylika rättsområden baseras på perspektivet ur 
vilket olika frågor granskas.  
99 Utöver informationshantering omfattar informationsrätten frågor gällande offentlighet i myndighetsverksamhet och hantering av uppgifter i 
myndighetsregister. Se Neuvonen 2019, s. 16.  
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personuppgifter utgör en del av informationshantering och således utgör även lagstiftning om 
behandling av uppgifter, inklusive personuppgifter, en del av informationsrättslig reglering. 100 

Rätt till skydd för privatliv utgör ett grundbegrepp inom informationsrätten.101 Rätt till skydd för 
privatliv är ofta inom informationsrätten ett motsatspar till offentlighet i myndighetsverksamhet 
(integritet – offentlighet).102 Rätt till skydd för privatliv består dock av olika delområden.103 
Arbetstagarens rätt till skydd för privatliv utgör ett av dessa delområden.104  

Arbetsrättsliga frågor som är relevanta ur ett kommunikations- och informationsrättsligt perspektiv 
omfattar i) arbetstagarens integritetsskydd i förhållande till arbetsgivaren (också i de fall där 
arbetsgivaren är en privat aktör), ii) arbetstagarens yttrandefrihet och iii) arbetstagarens rätt till 
konfidentiell kommunikation.105 Eftersom förutsättningarna under vilka arbetstagarens 
personuppgifter får behandlas i de situationer som granskas närmare i avhandlingens artiklar har en 
nära anknytning till dessa tre frågor kan avhandlingen också anses omfatta en informationsrättslig 
dimension, även om dessa frågor i huvudsak granskas ur ett arbetsrättsligt perspektiv, då det för 
avhandlingen relevanta rättsförhållandet är förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

1.5 Avhandlingens metod 

Mot bakgrunden av framställningen i avsnitt 1.4 kan avhandlingens artiklar inte anses vara enbart 
arbets- eller EU-rättsliga. Jag granskar dock avhandlingens forskningsfrågor rätt långt ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv, eftersom granskningens fokus ligger i förhållandet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren.  

Jag tillämpar inte enbart någon särskild metod i artiklarna. Artiklarna kan dock anses i huvudsak ha 
en rättsdogmatisk infallsvinkel eftersom den tillämpliga regleringen systematiseras och tolkas106 för 
att skildra den normativa helheten inom vilken frågorna som granskas i artiklarna rör sig.107 Det 

                                                 
100 Ahti Saarenpää i Niemi (red.) 2016, s. 202–203. 
101 Som rättsområde baseras informationsrätten långt på grundläggande rättsprinciper. Dylika principer är rätten att veta, rätten till information, rätten 
till kommunikation, informationsfrihet, fritt flöde av information, informationsmässig självbestämmanderätt (fi. tiedollinen itsemääräämisoikeus) och 
rätt till datasäkerhet. Skydd för personuppgifter och integritet utgör en särskild del av informationsrätten. Se Ahti Saarenpää i Niemi (red.) 2016 s. 212–
224. Informationsrättslig reglering består av rättigheter och skyldigheter avseende data/information som tillkommer individen och myndigheter. 
Informationsrättens regleringsobjekt är insamling, användning (behandling), överlåtelse och förstöring av data/information. Den grundläggande frågan 
inom informationsrätten är vem som har rätt till viss data och under vilka förutsättningar. Gällande informationsrättens allmänna läror, se Ahti Saarenpää 
i Haavisto (red.) 2005a, s. 62–69.  
102 Neuvonen 2019, s. 26. 
103 Neuvonen 2019, s. 26. 
104 Den snabba utvecklingen av informationsteknologin har möjliggjort omfattande behandling av personuppgifter. Till följd av denna utveckling, som 
också är uppenbar på arbetsplatsen, har integritetsskyddet blivit en del av rättsinformatiken. Informationssamhällets utveckling har sedermera bidragit 
till denna utveckling. Se nätpublikation av Ahti Saarenpää. 
105 Neuvonen 2019,  s. 248–249. 
106 Den rätt som tillämpas på arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare, inklusive förutsättningarna under vilka arbetsgivaren får behandla 
arbetstagarnas personuppgifter, systematiseras och tolkas i artiklarna i huvudsak så att systematiseringen och tolkningen inleds från de relevanta 
människo- och grundrättigheterna och framskrider till granskning av den nationella lagstiftningen, som utgår från och konkretiserar de relevanta 
människo- och grundrättigheterna. Syftet med en dylik systematisering och tolkning är inte i sig, vare sig i ljuset av Hans Kelsens Stufenbau eller i 
övrigt, att närmare analysera de olika rättskällornas hierarki. Som det till följd av systematiseringen framgår är förhållandet mellan de olika rättskällorna 
inte alltid är helt entydigt. Systematiseringen ger dock en helhetsbild av den gällande rätten och belyser också de spänningar som existerar i förhållandet 
mellan den nationella regleringen om arbetstagarens integritetsskydd och övrig reglering. Vad gäller förhållandet mellan t.ex. grund- och 
människorättigheter kan det noteras att grund- och människorättssystem inte omfattar någon inre hierarki. Därför finns det typiskt sett inte heller någon 
entydig lösning i situationer där en grund- och människorättighet kolliderar med varandra. Dylika kollisionssituationer löses i varje enskilt fall. Se 
Lavapuro 2011, s. 467. Om rättsordningens logiska enhet och normkonflikter, se Kelsen 2008, s. 236–240.  
107 Rättsdogmatikens uppgift är att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt. Den grundläggande rättsdogmatiska frågeställningen är vad gällande 
rätt är. Se Olsen 2004, s. 111 och 116. Lena Olsen noterar att andra författare nämner enbart tolkning och systematisering, se Bruun – Wilhelmsson 
1983, s. 712 och Mähönen – Määttä 2003, s. 223. Olsen noterar även att rättsdogmatiken i princip inte intresserar sig för hur den fysiska verkligheten 
är beskaffad och den är därför inte ett ändamålsenligt verktyg för andra kunskapsintressen än innehållet i gällande rätt. Se Olsen 2004, s. 117. Min 
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huvudsakliga syftet med artiklarna är dock inte att framföra en texthermeneutisk108 översikt av 
gällande rätt (de lege lata), utan ett centralt syfte med granskningen är att belysa spänningar mellan 
de olika rättskällorna. I detta avseende kan man säga att jag vid sidan om en rättsdogmatisk 
infallsvinkel tillämpar en så kallad problemcentrerad rättslära (även kallad problemcentrerad 
rättsdogmatik).109  

Särskilt forskningsfrågorna i artiklarna 2–4 har utformats utgående från de problem som väller fram 
i praktiken till följd av att arbetsgivaren avser genomföra eller genomför övervakning som förutsätter 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter för att t.ex. kunna efterleva någon särskild reglering 
och/eller kunna förebygga samt utreda (eventuella) överträdelser av sådan reglering. Existensen av 
dylika problem har jag identifierat på basis av mina egna observationer i arbetslivet och till följd av 
diskussioner med såväl praktiserande advokater, företagsjurister som tjänstemän vid myndigheter och 
ministerier.110  

När jag granskat förutsättningarna under vilka en arbetsgivare får behandla sina arbetstagares 
personuppgifter i anslutning till arbetsgivarens övervakning har min utgångspunkt inte varit någon 
färdig helhet i den juridiska världen (inte minst med tanke på den tillämpliga regleringen, som under 
tiden för skrivandet av avhandlingens artiklar konstant förändrats). Jag har istället använt övervakning 
(och närmare bestämt arbetsgivarens förutsättningar för att genomföra övervakning av arbetstagare 
för att trygga regelefterlevnad och skydda egendom) som en utgångspunkt och som ett fenomen med 
hjälp av vilket jag ”stigit in” i den normativa världen och kommit till insikt om att förutsättningarna 
under vilka övervakning av arbetstagare och behandling av arbetstagarnas personuppgifter i 
anslutning till övervakning inte nödvändigtvis är förenliga eller i linje med de krav som ställs i 
dataskyddsförordningen eller övrig reglering som arbetsgivaren förutsätts tillämpa.111 För att detta 
varit möjligt har jag först formulerat forskningsproblemen, kartlagt tillgängligt källmaterial och 
granskat forskningsproblemen i ljuset av tillgängligt källmaterial, vartefter jag reflekterat över min 
metod.112 

Med övervakning som fenomen och utgångspunkt har jag med ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt 
systematiserat och tolkat den tillämpliga lagstiftningen samt därmed skildrat den normativa helheten 
till följd av vilken jag identifierat olika spänningar mellan den finska regleringen om arbetstagarnas 
integritetsskydd och övrig reglering. Med övrig reglering avser jag dels den övriga finska 
                                                 
avhandling är i allra högsta grad intresserad av hur den gällande rätten ter sig i verkligheten, i praktiken, och därför har det varit motiverat att inte enbart 
tillämpa den rättsdogmatiska metoden.  
108 Med texthermeneutisk avser jag beskrivning, systematisering och tolkning av den gällande rätten på basis av den gällande rättens (ordens) lexikala 
betydelse. Se Olsen 2004, s. 124. 
109 Urpo Kangas anser att en balanserad utveckling av samhället förutsätter att man har en helhetsbild av hur diverse frågor hänger ihop. Enligt Kangas 
förmår klassisk rättsdogmatisk forskning inte i sig bilda en dylik helhetsbild och därför behövs något annat, något mer. Kangas förespråkar därför 
tillämpningen av en så kallad problemcentrerad rättslära. Se Urpo Kangas i Häyhä (red.) 1997, s. 93–94.  
110 Ifall empiri och empirisk forskning uppfattas i vid bemärkelse omfattar dessa granskning som baserar sig på olika observationer och erfarenheter av 
den reella världen. Se Ervasti 2000, s. 570. I ljuset av denna definition kan man säga att min avhandling också baserar sig på empirisk forskning. Detta 
påstående förutsätter dock – som sagt – att empiri och empirisk forskning uppfattas i en vid bemärkelse, eftersom mina egna observationer inte utgör 
några allmängiltiga sanningar om verkligheten. De är bara mina egna observationer, som dock väckt mitt intresse för akademisk forskning och mer 
djupgående granskning av frågor gällande arbetsgivarens förutsättningar att övervaka sina arbetstagare och därför varit värdefulla för denna avhandling. 
Orsaken till att jag vill framhäva skillnaden mellan mina egna observationer och allmängiltiga sanningar är följande: Kaijus Ervasti noterar att man inte 
sällan bland rättsvetare stöter på påståenden om verkligheten, som lätt tenderar att utvecklas till allmänna uppfattningar om verkligheten, även om deras 
verklighetsgrund är rätt diskutabel. Se Ervasti 2011, s. 70.  
111 Kaijus Ervasti anser att i Urpo Kangas problemcentrerade rättsdogmatik utformas forskningsproblemet utgående från de frågor som väller fram i 
praktiken. När Kangas granskar änkans rättsliga ställning är hans utgångspunkt enligt Ervasti inte någon klar och färdig helhet i den juridiska världen, 
utan Kangas granskar änkan som fenomen, med vilket han stiger in i den normativa världen. Se Ervasti 2000, s. 581. 
112 Såväl Thomas Wilhelmsson som Lena Olsen vidhåller att forskningsobjektet / de valda rättsvetenskapliga riktningarna och problemformuleringen 
inverkar på de använda metoderna. Se Thomas Wilhelmsson i Häyhä (red.) 1997, s. 337 och Olsen 2004, s. 124. 
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arbetsavtals- och kollektivavtalsrätten, dataskyddsförordningen och dels den – ofta på EU-direktiv 
baserade – reglering som arbetsgivarna förutsätts efterleva. Avhandlingens samtliga artiklar inklusive 
slutsatser har således ett starkt EU-rättsligt inslag. Spänningarna, som jag identifierat och som 
redogörs för samt analyseras närmare i avhandlingens avsnitt 2.2, resulterar i diverse praktiska 
problemen som kommer till uttryck i bland annat följande situationer: i) att kombinera kravet på att 
insamla arbetstagarens samtycke för behandling av personuppgifter som genereras i anslutning till 
eller till följd av en viss övervakning som riktas på arbetstagare som ett kollektiv och genomförande 
av samarbetsförfarande, ii) att kombinera kravet på att insamla arbetstagarens samtycke för 
behandling av personuppgifter med dataskyddsförordningens bestämmelser, iii) att kombinera de 
lagbaserade kraven för att trygga arbetstagarens integritetsskydd med kraven som ställs på 
arbetsgivarens regelefterlevnad och med andra grundrättigheter (såsom arbetsgivarens 
egendomsskydd).113 

Även om artiklarna belyser spänningarna mellan den finska regleringen om arbetstagarens 
integritetsskydd och övrig reglering, omfattar artiklarna ingen egentlig de lege ferenda 
argumentation, eftersom jag inte ger några konkreta lösningar på hur regleringen borde vara eller hur 
den borde ändras för att åtgärda de spänningar som identifieras.114 Artiklarna kan dock med sina 
slutsatser och det kritiska förhållningsättet till vissa nationella regleringslösningar (såsom t.ex. 
arbetslivets relevanskrav, bestämmelser som förutsätter arbetstagarens samtycke för behandling av 
personuppgifter i anslutning till övervakning eller användning av andra uppgiftskällor än 
arbetstagaren själv) anses introducera en de lege ferenda diskussion. Såtillvida anser jag att min 
forskning kan anses vara pragmatisk med beröringspunkter till de lege ferenda forskning.115 

Min granskning av den gällande rätten belyser också den utveckling som skett i den finska regleringen 
om arbetstagarnas integritetsskydd efter att dataskyddsförordningen blivit tillämplig. I artikel 1 ställer 
jag frågan vilka implikationer dataskyddsförordningen har för arbetslivets integritetsskydd. Denna 
fråga besvaras åtminstone delvis i artikel 4 i vilken jag redogör för och analyserar de senaste 
ändringarna till lagen om integritetsskydd i arbetslivet och ändringarnas praktiska implikationer med 
beaktande av arbetsgivarens rätt och behov att övervaka sina arbetstagare.  

Artiklarna 1, 3a och 3b samt 4 omfattar också komparativa inslag. Med komparativa inslag avses 
komparationer, jämförelser med olika typer av rättsligt material och med olika syften.116  

I artikel 1 jämför jag dataskyddsförordningens bestämmelser med de då gällande bestämmelserna i 
personuppgiftslagen för att illustrera hur rättsläget möjligen skulle komma att förändas vid tidpunkten 

                                                 
113 Urpo Kangas konkretiserar att den problemcentrerade rättsläran kombinerar tre skikt av (det definierade) problemet. Det första skiktet består av 
problemdefinitionen och närmare bestämt av att man konkretiserar med vilka kriterier man definierar något som ett problem. Eftersom de flesta problem 
har ett direkt samband med verkligheten som man velat styra med den normativa verkligheten har problemet i de flesta fall en samhällelig dimension. 
Problemets samhälleliga dimension utgör det andra skiktet av problemet. Det tredje skiktet kan enligt Kangas konkretiseras genom frågan hur problemet 
(med den samhälleliga dimensionen) kan lösas av lagstiftaren. Till skillnad från en sedvanlig rättsdogmatik, som enligt Kaijus Ervasti ofta har 
karaktäriserats som texthermeneutisk forskning, kombinerar den problemcentrerade rättsläran enligt Kangas alla dessa tre skikt och öppnar därmed en 
ny infallsvinkel till vårt rättssystem. Mina avhandlingsartiklar ger inte direkt svar på frågan hur de identifierade (praktiska) problemen kunde lösas och 
därför kunde man eventuellt vidhålla att det tredje skiktet saknas. Mina avhandlingsartiklar öppnar dock för en de lege ferenda diskussion. I ljuset av 
mina avhandlingsartiklar kan man dra slutsatsen att ett första steg för att lösa de identifierade problemen vore att granska den nationella lagstiftningens 
förhållande till dataskyddsförordningens bestämmelser och det nationella regleringsutrymmet. Kangas preciserar ytterligare att den sedvanliga 
rättsdogmatiska metoden ofta nöjer sig med att framhäva rättssystemets interna perspektiv på bekostnad av det samhälleliga (externa) perspektivet. Se 
Urpo Kangas i Häyhä (red.) 1997, s. 94 och Ervasti 2000, s. 568. Om rättssystemets interna och externa perspektiv, se Aulis Aarnio 1989, s. 54–56.  
114 Problem som rör svårigheter inom den gällande rätten kan enligt Lena Olsen ofta lösas med hjälp av en konstruktiv rättsvetenskap (de lege ferenda). 
Se Olsen 2004, s. 124.  
115 Ervasti 2000, s. 573. 
116 Olsen, s. 125. 
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då dataskyddsförordningen blir tillämplig. Därtill jämför jag arbetslivets relevanskrav, som fastställs 
i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (3 §) med (det upphävda personuppgiftsdirektivets och) 
dataskyddsförordningens bestämmelse om berättigat intresse som grund för behandling av 
personuppgifter. Detta gör jag för att illustrera att relevanskravet kan betraktas som ett parallellt 
koncept till berättigat intresse, men att relevanskravet är såtillvida snävare att det utesluter behandling 
av arbetstagarens personuppgifter på basis av arbetsgivarens berättigade intressen som inte i enlighet 
med arbetslivets relevanskrav är "direkt relevanta" för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande.  

I artiklarna 3a och 3b, i vilka jag behandlar arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares 
användning av e-post och internet, gör jag en indirekt jämförelse117 mellan den finska regleringen 
som tillämpas på rätten att övervaka arbetstagarnas användning av e-post och internet med de krav 
som Europadomstolen i sin rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppen i sina riktlinjer ställer på dylik 
övervakning. I artiklarna 3a och 3b gör jag en dylik jämförelse för att belysa att den nationella 
regleringen ställer mer långtgående och striktare krav på arbetsgivarens rätt att övervaka e-post och 
internet än Europadomstolen och artikel 29 arbetsgruppen. Trots detta kan artiklarna 1 samt 3a och 
3b inte i sig anses vara komparativa till sin karaktär, dvs. artiklarnas huvudsakliga syfte är, för det 
första, inte att ge en heltäckande översikt på skillnaderna mellan finsk rätt och rätten i något annat 
land, vilket vanligtvis är syfte med komparation inom rättsvetenskapen, eller, för det andra, att ge en 
heltäckande översikt på skillnaderna i kraven som ställs i finsk rätt och kraven i någon annan 
rättskälla.118  

I artikel 4, i vilken jag granskar förutsättningarna under vilka en arbetsgivare kan lokalisera sina 
arbetstagare, jämför jag de finska bestämmelserna som tillämpas på dylik lokalisering med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. En dylik jämförelse görs för att kunna analysera och 
illustrera att den finska regleringen nödvändigtvis inte är i linje med dataskyddsförordningens 
bestämmelser och inom ramen för det nationella regleringsutrymmet. 

Att jag inte tillämpat den komparativa metoden i avhandlingens artiklar och jämfört finsk rätt med 
rätten i något annat land kan i en viss utsträckning motiveras med att ingen annan EU-medlemsstat 
har en särskild lag om integritetsskydd i arbetslivet. Den huvudsakliga orsaken till att jag inte 
tillämpat den komparativa metoden är dock att de frågeställningar som jag behandlar i avhandlingen 
har krävt en djupgående integration av olika typers reglering – dels reglering som faller under 
arbetsrätten och dels reglering som tillämpas på dataskydd och behandling av personuppgifter. Därtill 
har jag i min analys fått beakta EU-rättens starka inflytande samt betydelsen av Europakonventionen. 
Även om EU:s integritetsskyddsreglering i en viss utsträckning påverkats och inspirerats av reglering 
i EU-medlemsstater är integritetsskyddsregleringen ändå rätt långt ett EU-drivet regleringsprojekt 
och i det stora hela kan man säga att EU varit en föregångare inom rättsområdet. Givet allt detta hade 

                                                 
117 Jag jämför inte direkt kraven som ställts i Europadomstolens rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer med den finska regleringen som 
tillämpas på arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet. Istället presenterar jag till först Europadomstolens 
rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer och därefter – dvs. efter att ha gett en europeisk kontext till temat – redogör jag för den finska 
regleringen. På detta sätt uppstår en indirekt jämförelse mellan kraven i Europadomstolens rättspraxis samt artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer och den 
finska regleringen. 
118 Lena Olsen framför att det som man inom rättsvetenskapen vanligen benämner komparation innebär en jämförelse mellan nationell rätt och rätten i 
något annat land. Se Olsen 2004, s. 126. Om komparation och avsaknaden av en enhetlig och exakt komparativ metod, se Husa 2017, särskilt s. 1091–
1092. Olsen noterar att det för lagstiftaren är centralt att få kännedom om hur rättsläget ser ut i andra jämförbara länder för att bl.a. ge inspiration såväl 
vid lagstiftningsinitiativ, som i samband med den konkreta regelformuleringen. Se Olsen 2004, s.126. Detta argument kan ex analogia tillämpas på den 
typ av komparation som kan göras i ljuset av artiklarna 3a och 3b, dvs. på komparationen mellan kraven som ställs i den finska lagstiftningen som 
tillämpas på arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet och kraven som ställts på dylik övervakning i 
Europadomstolens rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer.  
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en grundlig komparativ analys varit svår och alltför omfattande att genomföra inom ramen för 
avhandlingens forskningsområde. Den analys som avhandlingen omfattar har redan nu, utan 
komparativa element, i strukturellt hänseende varit svårhanterlig. Hade jag granskat avhandlingens 
frågeställningar också till exempel ur ett nordiskt komparativt perspektiv enbart i avhandlingens 
slutsatser, då jag inte gjort motsvarande analys i de enskilda avhandlingsartiklarna, hade en dylik 
analys också riskerat bli alltför ytlig. I anslutning till enstaka frågor eller problem som behandlas i 
avhandlingen nämner jag dock hur man reglerat frågan eller löst problemet i Sverige för att 
möjliggöra vissa jämförande reflektioner.  

Artiklarna 2 samt 3a och 3b omfattar även rättssociologiska inslag.119 Med rättssociologiska inslag 
avser jag analys och argumentering som avser förklara sambandet mellan orsak (t.ex. existensen av 
en regel som uppmuntrar till något) och konsekvens (t.ex. individens, arbetstagarens aktivitet till följd 
av en existerande regel), vilket till skillnad från rättsdogmatiken är grundläggande för 
rättssociologin.120 

I artikel 2 behandlar jag visselblåsning och bland annat visselblåsning som ett instrument för intern 
övervakning av regelefterlevnad. För att ge en nyanserad bild av visselblåsning och visselblåsning 
som ett instrument för intern övervakning av regelefterlevnad granskar jag också faktorer som 
påverkar individens, arbetstagarens beslut att ”blåsa i visslan” och lyfta fram oegentligheter och 
regelöverträdelser. Det sätt hur man i förslaget till EU:s visselblåsardirektiv, som granskas i artikel 
2, och i själva visselblåsardirektivet förhåller sig till bestämmelserna som införs för att skydda 
personer i visselblåsarställning, såsom arbetstagare, utgår från att bestämmelserna åtminstone bidrar 
till att förebygga och avskräcka regelöverträdelser, samt att dessa bestämmelser i vissa fall kan t.o.m. 
vara avgörande för att förhindra regelöverträdelser.121 Även om system för intern rapportering med 
fog kan anses utgöra viktiga instrument för arbetsgivarna för att (försöka) trygga regelefterlevnad 
samt förebygga och utreda (eventuella) regelöverträdelser, vore det naivt att dra slutsatsen att blotta 
existensen av reglering som avser skydda personer i visselblåsarställning och arbetsgivarnas interna 
direktiv som uppmuntrar att flagga oegentligheter automatiskt resulterar i att arbetstagarna blåser i 
visslan. Arbetstagarens beslut att blåsa i visslan eller att låta bli kan påverkas av olika faktorer (såsom 
t.ex. kulturhistoriska traditioner och företagskultur) och inte enbart, om alls, av tillämplig reglering 
och arbetsgivardirektiv som uppmuntrar (eller t.o.m. uppmanar) att blåsa i visslan.122 Detta gäller 

                                                 
119 Rättssociologi kan generellt definieras som en forskningsinriktning inom vilken man forskar i förhållandet mellan juridisk praxis, institutioner, 
juridiska doktrinen och den samhälleliga kontexten som dessa tillhör. Närmare bestämt granskas rätten ur ett samhälleligt perspektiv. En av 
rättssociologins uppgifter är att empiriskt forska och analysera förhållandet mellan juridiska och samhälleliga sociala faktorer samt andra variabler. Se 
Ervasti 2011, s. 75 och 76. Ervasti noterar ytterligare att man inom rättsdogmatiken har traditionellt skilt åt sådan forskning som avviker från den 
traditionella rättsdogmatiken, som hänförs till vad man kallar rättens allmänna vetenskaper, till exempel rättssociologi, rättspolitik, rättshistoria, 
jämförande rättsvetenskap eller rättsekonomi. Forskning som använder sig av empiriska metoder har man enligt Ervasti vanligtvis klassificerats som 
rättssociologi. Ervasti 2000, s. 569. 
120 Kaijus Ervasti noterar att rättsdogmatiken inte alls är intresserad av orsakssamband, utan tar den gällande rätten som ett givet fenomen. Därför har 
det framförts att rättsdogmatiken är begreppsorienterad och styrande, medan rättssociologin är beskrivande och förklarande. Det rättsdogmatiska 
perspektivet bygger på att man från existerande principer och regler härleder en viss aktivitet eller ett visst beteende. I rättssociologin beaktar man 
däremot dels samhälleliga orsakssamband och dels juridiska fenomen. Se Ervasti 2011, s. 77 och Ervasti 2009, s. 27. 
121 Visselblåsardirektivet, jfr t.ex. skäl 8 med skäl 11. Direktivets sätt att förhålla sig till visselblåsning kan liknas vid idén bakom ett axiomatiskt system: 
existensen av bestämmelser som skyddar personer i visselblåsarställning (axiom) resulterar till att antingen bidra till eller är t.o.m. avgörande för att 
förebygga, avskräcka och / eller förhindra regelöverträdelser (teorem). Idén bakom det axiomatiska systemet är att man ur vissa självklara 
utgångspunkter, så kallade axiom, med logisk härledning skall kunna dra vissa slutsatser, så kallade teorem. Se Seppo Sajama i Miettinen (red.) 2016, 
s. 4–5. 
122 För att konkretisera detta med ett praktiskt exempel blev jag kort innan artikel 2 publicerades kontaktad av en jurist, som är verksam med 
regelefterlevnadsfrågor i en multinationell koncern, och tillfrågad ifall det kan finnas någon särskild orsak till att företagets interna visselblåsningskanal 
användes rätt sällan i före detta öststater, i vilka koncernen också är verksam, i jämförelse med de nordiska länderna. Juristen noterade att koncernen 
hade samma interna direktiv om visselblåsning i samtliga länder och att det bl.a. därför rimligtvis borde förekomma lika många interna rapporteringar 
i de olika länderna i förhållande till verksamhetens omfattning. Att användningen av interna visselblåsningskanaler nödvändigtvis inte är lika populära 
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även regelefterlevnad generellt, vilket noteras i avhandlingens avsnitt 2.2.3. Mot denna bakgrund 
upplever jag det som viktigt att denna aspekt belyses i artikeln. 

Det kan noteras att också om visselblåsningskanaler inte i sig är nya instrument för regelefterlevnad 
i Finland, särskilt inte i stora multinationella företag, introducerar visselblåsardirektivet dock ett nytt 
tillvägagångssätt för arbetstagare att lyfta fram oegentligheter och regelöverträdelser. I Finland har 
arbetstagarna traditionellt sett uppmuntrats att rapportera om oegentligheter och regelöverträdelser 
till sin närmaste förman eller till arbetsplatsens huvudförtroendeman. Visselblåsardirektivet 
introducerar ett annat tillvägagångssätt för arbetstagare att rapportera om oegentligheter och 
regelöverträdelser – ett tillvägagångssätt som ställer högre krav på arbetstagarens agerande som 
individ och som klart avviker från den vedertagna finska traditionen och kulturen att rapportera om 
oegentligheter och regelöverträdelser på arbetsplatsen.  

Artiklarna 3a och 3b, i vilka jag behandlar arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares 
användning av e-post och internet, omfattar också rättssociologiska inslag i den bemärkelsen att 
artiklarna reflekterar över orsakerna som föranlett att företag (arbetsgivare) inte i någon omfattande 
utsträckning tillämpat den så kallade Lex Nokia regleringen.  

2 Sammandrag av avhandlingens artiklar och slutsatser 

2.1 Sammandrag av avhandlingens artiklar123 

Artikel 1: Skyddet för privatliv i anställningsförhållanden och dataskyddsförordningens 
implikationer124 

I artikel 1 granskar jag utgångspunkterna för rätten till skydd för privatlivet, inklusive 
personuppgifter, och skyddets omfattning inom ramen för anställningsförhållanden samt vilka 
implikationer dataskyddsförordningen eventuellt skulle komma att ha på skyddet ifråga i 
anställningsförhållanden. Syftet med granskningen av dessa frågor är att ge en överblick av den 
reglering som tillämpas på arbetstagarnas integritetsskydd samt regleringens bakgrund och att 
reflektera över hur dataskyddsförordningen, som inte ännu då var tillämplig reglering, skulle komma 
att påverka den finska regleringen om arbetstagarens integritetsskydd.  

En dylik granskning av frågorna var en förutsättning för att kunna omfatta avhandlingens övriga 
artiklar; En dylik granskning och genomgång av den tillämpliga finska regleringen ger en kontext till 
förutsättningarna under vilka arbetstagarnas personuppgifter får behandlas i anslutning till de former 
av övervakning som granskas i avhandlingens övriga artiklar. Som konstaterats i avhandlingens 
avsnitt 1.3 fungerar artikel 1 som en grund och introduktion till avhandlingens övriga artiklar. 

Den granskning och genomgång av den tillämpliga nationella regleringen som jag gör i artikel 1 
illustrerar att den reglering som i Finland tillämpas på arbetstagarnas integritetsskydd utvecklats på 
ett annat sätt än arbetsavtals- och kollektivavtalsrätten i övrigt (med undantag av 
jämställdhetslagstiftningen) och tillkommit under en förhållandevis kort tidsperiod med avsaknad av 

                                                 
i före detta öststater kan eventuellt förklaras med ländernas kulturhistoria. Om bland annat kulturhistoriska faktorers inverkan på visselblåsning, se 
Eklund 2018, s. 415. För att analys kring bland annat kulturhistoriska faktorers inverkan på visselblåsning kunnat beaktas i artikel 2 (Eklund 2018) 
utnyttjades källmaterial som baserades på empirisk forskning. Om empiri och empirisk forskning, se Ervasti 2000, s. 570. 
123 I detta sammandrag hänvisas inte skilt till de källor som hänvisas till i artiklarna. I sammandraget hänvisas däremot till artiklarna och källor som 
kompletterar innehållet i artiklarna.  
124 JFT 6/2017 s. 897–941. 
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såväl internationella regleringsförebilder som praktisk erfarenhet. Att så är fallet analyserar jag 
närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.1 och analysen ifråga öppnar för en mer generell diskussion kring 
hur den finska regleringen om arbetstagarens integritetsskydd sitter ihop med övrig arbetsrättslig 
reglering och traditionella arbetsrättsliga kollektiva regleringsinstrument, såsom kollektivavtal och 
samarbetsförfarande.  

Den finska regleringen som tillämpas på arbetstagarnas integritetsskydd och behandlingen av 
arbetstagarnas personuppgifter utgår från rätten till skyddet för privatlivet som är en grund- och 
människorättighet.125 För att kunna förstå bättre bakgrunden till varför man i Finland gått in för att 
reglera arbetstagarnas integritetsskydd och bestämmelser om bland annat behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till övervakning av arbetstagare på en rätt detaljerad nivå 
i lag (och inte t.ex. i kollektivavtal) granskar artikeln också kort den horisontella effekten av skyddet 
för privatlivet.  

I artikeln granskar jag den reglering som tillämpas på arbetstagarnas integritetsskydd, inklusive de 
mest centrala principerna som arbetsgivaren skulle beakta innan dataskyddsförordningen blivit 
tillämplig då arbetsgivaren behandlar arbetstagarnas personuppgifter. Detta var essentiellt givet 
avhandlingens övriga artiklar och utgjorde – och utgör fortfarande – i det stora hela den referensram 
inom vilken avhandlingens övriga artiklar rör sig.  

Den största förändringen i den tillämpliga regleringen som granskades i artikeln – och som också var 
förutsebar då artikeln skrevs (2017) – var att den finska personuppgiftslagen (523/1999) och dess 
allmänna behandlingsprinciper (principerna om aktsamhetsplikt, ändamålsbundenhet, planeringsplikt 
och felfrihetskrav)126 skulle ersättas med dataskyddsförordningen och dess principer då 
dataskyddsförordningen blev tillämplig.127  

Dataskyddsförordningen möjliggör att EU-medlemsstaterna får fastställa mer specifika regler för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter. Då artikeln skrevs – och fortfarande ännu idag i 
avsaknad av relevant rättspraxis från EU-domstolen – var det oklart vad omfattningen av 
dataskyddsförordningens nationella regleringsutrymme för behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter (artikel 88) är.  

Givet den då tillgängliga informationen beträffande lagen om integritetsskydd i arbetslivet tedde det 
sig då artikeln skrevs sannolikt att lagen ifråga skulle förbli ikraft.128 Huruvida lagen skulle förbli 
ikraft som sådan var dock öppet vid tidpunkten då artikeln skrevs och tedde sig osannolikt mot 
bakgrunden av min egen tolkning av dataskyddsförordningens regleringsutrymme. De ändringar som 
slutligen gjordes till lagen i samband med att dess bestämmelser granskades i ljuset av 
dataskyddsförordningens bestämmelser var främst tekniska till sin natur, frånsett bestämmelsen om 
insamling av arbetstagarnas personuppgifter. Ändringarna presenteras i avhandlingens artikel 4 samt 
avsnitt 2.2.2 och öppnas därmed inte närmare här. Ändringarna som infördes i lagen kan dock enligt 
mig anses ha varit något oförutsebara och ger mer generellt upphov till diskussion om vad förhållandet 
mellan finsk reglering om arbetstagarnas integritetsskydd och dataskyddsförordning är, vilket 
diskuteras och analyseras närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.2. I övrigt kan konstateras att de 
                                                 
125 Eklund 2017, s. 900–902.  
126 Eklund 2017, s. 921–922.  
127 Därtill kan nämnas att informationssamhällsbalkens namn ändrats till lagen om elektroniska tjänster i samband med lagförändringen (68/2018). 
128 Eklund 2017, s. 928. 
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förändringar som förutspåddes i artikeln vad gäller hur dataskyddsförordningen skulle komma att 
påverka behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter stämde. Vad gäller dataskyddsförordningens 
administrativa påföljdsavgifter, vars tillämplighet på lagstridig behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter var öppet då artikeln skrevs, kan nu fastställas att dessa också gäller lagstridig 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter på privata sektorn.129 

Till slut kan ännu nämnas att jag i artikeln också reflekterade över växelverkan mellan EU-domstolen 
och Europadomstolen. Det finns skäl att betona att det uttryckligen är fråga om en reflektion och inte 
en mer ingående analys, eftersom en dylik granskning inte skulle ha varit meningsfull för varken 
artikelns eller avhandlingens syfte. En reflektion om växelverkan domstolarna emellan var och är 
dock fortfarande motiverad, eftersom dessa två domstolar i sista hand avgör hur Europakonventionens 
och grundrättighetsstadgans bestämmelser om rätten till skydd för privatliv, som ofta är den rättighet 
som arbetsgivaren anses göra intrång i då det är fråga om övervakning av arbetstagare, skall tolkas. 
Innehållet i reflektionen som ingår i artikeln har emellertid inte ändrats.  

Som ett tillägg till reflektionen över växelverkan mellan EU-domstolen och Europadomstolen är det 
dock skäl att notera att EU-domstolen och Europadomstolen approcherat rätten till skydd för 
personuppgifter på olika sätt, även om EU-domstolen tillämpat ett antal kriterier som härletts från 
Europakonventionens artikel 8 om skydd för privatliv då domstolen granskat lagligheten av 
personuppgiftsbehandlingen i sina avgöranden. Emedan Europadomstolen avgjort frågor gällande 
intrång i rätten till skydd för personuppgifter som en del av rätten till skydd för privatliv, med 
utgångspunkten att personuppgifter bör skyddas då behandlingen av dessa gör intrång i individens 
privatliv, utgår EU:s grundrättighetsstadga och dataskyddsförordningen som EU-domstolen tillämpar 
från individens självbestämmanderätt och närmare bestämt från att skydd för personuppgifter 
omfattar alla personuppgifter (och inte bara sådana som kan anses vara intima eller privata till sin 
natur i en särskild kontext) och att individen som utgångspunkt skall ha tillgång till sina 
personuppgifter.130  

Artikel 2: Förslaget till visselblåsardirektiv – några observationer, särskilt i ljuset av 
arbetstagarens integritetsskydd131 

I artikel 2 granskar jag förslaget till EU:s visselblåsardirektiv och hur dess bestämmelser, som avser 
stärka skyddet av visselblåsare132, förhåller sig till den finska regleringen som tillämpades då – och 
ännu idag – för att skydda arbetstagare i visselblåsarställning med särskild fokus på den reglering 
som tillämpas på behandling av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till intern rapportering133. 
Vad gäller det sist nämnda granskar artikeln närmare bestämt förutsättningarna under vilka en 
arbetsgivare får insamla och behandla arbetstagarnas personuppgifters som hänför sig till såväl den 

                                                 
129 Eklund 2017, s. 928. Se lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 22 §, samt dataskyddslagen (1050/2018), 14 § och 24 §. Det tre första besluten av 
påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå gällande påförande av administrativa sanktionsavgifter gavs 18.5.2020. Två av besluten gällde lagstridig 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter.  
130 De Hert – Gutwirth 2009, särskilt s. 24–27, 33 samt 42–44. Tuomas Pöysti för en mer övergripande analys om skillnaderna mellan Europadomstolens 
och EU-domstolens syn på skyddet för personuppgifter. Se Tuomas Pöysti i Ballardini et al. (red.) 2019, s. 190–192.  
131 JFT 6/2018 s. 393–436.  
132 Eklund 2018, s. 393. 
133 Visselblåsardirektivet definierar intern rapportering enligt följande: ”muntligt eller skriftligt tillhandahållande av information om överträdelser inom 
en rättslig enhet i den privata eller offentliga sektorn”. 
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som rapporterar om en överträdelse som till den som blir angiven och som kan ingå i intern 
rapportering i syfte av att kunna utreda en (eventuell) regelöverträdelse.  

Frågor beträffande visselblåsning och särskilt visselblåsning samt dess förhållande till arbetstagarens 
integritetsskydd hade då artikeln skrevs – och har fortfarande idag, trots att visselblåsardirektivet trätt 
ikraft – fått föga uppmärksamhet i den finska rättsvetenskapliga litteraturen.134 En närmare 
granskning av ämnet var således allmänt sett, och inte bara pga. direktivförslaget, efterfrågat i en 
värld där företagens regelefterlevnad och ansvarsfullt företagande fått en allt större betydelse. Givet 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor var det också särskilt motiverat att granska interna 
rapporteringskanaler, som utgör ett instrument för arbetsgivarna att övervaka sina arbetstagare för att 
trygga regelefterlevnad och utreda (eventuella) regelöverträdelser samt behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till intern rapportering. 

Med tanke på att det redan då artikeln skrevs och publicerades var klart att den nationella lagstiftaren 
i samband med implementeringen av visselblåsardirektivet (förutsatt att direktivförslaget skulle 
resultera i ett direktiv) skulle borda ta ställning till ett antal frågor, som är särskilt utmanande ur såväl 
ett arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv och som visselblåsardirektivet i egenskap av ett 
minimidirektiv135 inte reglerar, ansåg jag att det av allmänt intresse var motiverat att identifiera och 
analysera även dessa frågor närmare i artikeln. Givet avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
fokuserar artikelns analys på sådana bestämmelser i direktivförslaget som är relevanta särskilt i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt för intern rapportering och behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till intern rapportering.  

Syfte med artikeln är att ge en överblick av bestämmelserna i direktivförslaget och reflektera särskilt 
över de bestämmelser i direktivförslaget som är utmanande ur ett arbetsgivar- och 
arbetstagarperspektiv samt särskilt ur arbetstagarnas integritetsskyddsperspektiv och som den 
nationella lagstiftaren vid implementeringsskedet av direktivet borde granska närmare. Eftersom 
visselblåsning överlag behandlats så lite i den finska akademiska litteraturen avser artikeln också mer 
generellt klargöra för vad visselblåsning är och varför det är ett viktigt instrument för regelefterlevnad 
för arbetsgivaren samt vilka frågor arbetsgivaren bör beakta då denne behandlar arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till intern rapportering. För att kunna uppfylla syftet med artikeln och 
skapa en kontext till de frågor som behandlas i den var det också motiverat att redogöra för den 
nationella regleringsomgivning som direktivförslaget anlände till och hur visselblåsare då – och för 
närvarande skyddas – i nationell lagstiftning.136 Givet funktionen av genomgången av den nationella 
regleringen i artikeln öppnas den dock inte närmare i detta sammandrag.137  

Som jag konstaterar i artikeln är det inledningsvis intressant att notera att man i Europadomstolens 
rättspraxis tagit ställning till visselblåsning som en yttrandefrihetsfråga. I direktivförslaget och själva 
visselblåsardirektivet utgör visselblåsning däremot främst ett instrument för övervakning av 
överträdelser av unionsrätten. Att visselblåsning utgör en form at utnyttjande av yttrandefriheten 

                                                 
134 Eklund 2018, s. 396.  
135 Visselblåsardirektivet, se artikel 2.1 samt skäl 5. 
136 Eklund 2018, s. 398–403.  
137 Som det konstateras i artikeln kan även här i korthet noteras att till skillnad från t.ex. Sverige har Finland inte särskild reglering om visselblåsning i 
allmänhet (dvs. procedurbestämmelser om rapportering av överträdelser) och skydd för visselblåsare. Däremot har man inkluderat bestämmelser om 
visselblåsning i sektorspecifik lagstiftning. Se Eklund 2018, s. 395–396. 
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noteras dock i visselblåsardirektivet.138 Ur ett arbetsgivarperspektiv utgör visselblåsardirektivets 
bestämmelser om intern rapportering, ett instrument för intern övervakning av regelefterlevnad139 
med hjälp av vilket arbetsgivaren kan övervaka sin organisation och sina arbetstagare för att bättre 
försäkra att tillämpliga regler efterlevs samt för att vidta åtgärder vid fall av regelöverträdelser.  

Jag inleder artikeln med en översikt av direktivförslagets huvudsakliga innehåll.140 I det stora hela 
gäller denna översikt fortfarande även om visselblåsardirektivet sedermera blivit antaget. Även om 
de bestämmelser i direktivförslaget som presenteras i artikeln inte direkt faller inom ramen för 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor uppdateras dessa bestämmelser härnäst i korthet till den del 
de ändrades i visselblåsardirektivet. En dylik uppdatering är motiverad här, eftersom den ger en 
kontext till integritetsskyddsfrågorna som behandlas i artikeln och faller inom ramen för 
avhandlingens rättssystematik. Frågorna som behandlas som en del av uppdateringen har också ett 
klart samband med arbetstagarens, individens integritet och värdighet. 

Visselblåsardirektivets materiella tillämpningsområde är omfattande och rätt långt i linje med 
direktivförslagets materiella tillämpningsområde.141 I likhet med vad som föreskrivs i 
direktivförslaget avser visselblåsardirektivet inte påverka det skydd som beviljas arbetstagare när de 
rapporterar överträdelser av unionens arbetslagstiftning.142 Till skillnad från direktivförslaget 
föreskriver visselblåsardirektivet dock uttryckligen att det inte påverkar medlemsstaternas befogenhet 
att utvidga skyddet enligt nationell rätt till områden eller handlanden som inte i övrigt omfattas av 
bestämmelsen om det materiella tillämpningsområdet.143 

Visselblåsardirektivets tillämpningsområde avseende personer som skyddas av direktivets 
bestämmelser är i linje med direktivförslagets. De för artikeln och avhandlingen relevanta personerna 
som omfattas av visselblåsardirektivets skydd är personer som rapporterar i enlighet med direktivets 
bestämmelser om (eventuella) regelöverträdelser och som har status som arbetstagare i den mening 

                                                 
138 Här hänvisas främst till visselblåsardirektivets skäl 31, 33, 45 och 109. Europadomstolens rättspraxis noteras också i direktivet. I skälen till 
visselblåsardirektivet nämns att direktivet bygger på Europadomstolens rättspraxis och också på de principer som utvecklats av Europarådet i dess 
rekommendation om skydd för visselblåsare som antogs av dess ministerkommitté den 30 april 2014. Se Eklund 2018, s. 402–403.  
139 I artikeln används begreppet compliance instrument, se Eklund 2018, s. 394.   
140 Eklund 2018, s. 407–410.  
141 Jämför direktivförslagets artikel 1 med visselblåsardirektivets artikel 2.  
142 Visselblåsardirektivet, skäl 21. Se även Eklund 2018, s. 408.  
143 Varför en dylik utvidgning av skyddet vore välkommen, se Eklund 2018, s. 412. 
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som avses i artikel 45.1 i EUF-fördraget144.145 Detta tyder på att EU-medlemsstaterna i samband med 
implementeringen av visselblåsardirektivet får ty sig till unionens arbetstagarbegrepp istället för sina 
nationella arbetstagarbegrepp.146 

I enlighet med direktivförslaget förutsätter visselblåsardirektivet att det finns tre typer av kanaler för 
rapportering av överträdelser: i) arbetsgivarens egen, interna rapporteringskanal, ii) 
rapporteringskanal(er) till myndighet(er), dvs. extern(a) rapporteringskanal(er) och iii) avslöjanden 
genom offentliggörande till allmänheten.147 Skyldigheten att inrätta interna rapporteringskanaler samt 
förfaranden för rapportering och uppföljning av rapporter gäller rättsliga enheter i den privata sektorn 
med 50 eller fler arbetstagare.148 Till denna del skiljer sig visselblåsardirektivet från direktivförslaget 
som också ställde andra krav för skyldigheten att inrätta interna rapporteringskanaler än antalet 
arbetstagare.  

Visselblåsardirektivet ställer likadana krav som direktivförslaget vad gäller behandling av den 
rapporterande personens identitet och tidsfristen inom vilken personen eller avdelningen som utses 

                                                 
144 I visselblåsardirektivets skäl 38 föreskrivs att direktivets skydd bör i första hand gälla personer som har ställning som arbetstagare i den mening som 
avses i artikel 45.1 i EUF-fördraget, såsom detta begrepp tolkats av domstolen, dvs. personer som, under en viss tid, mot ersättning utför arbete av 
ekonomiskt värde åt någon annan under dennes ledning. Beaktansvärt är dock att artikel 45 i EUF-fördraget inte definierar begreppet ”arbetstagare”. 
Artikel 45.1 i EUF-fördraget föreskriver endast att fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom unionen. Denna bestämmelse om arbetstagarnas 
fria rörlighet, som hör till EU:s primärrätt, kompletteras av bestämmelser som hör till sekundärrätten, såsom direktiv som med sina bestämmelser 
preciserar rätten till den fria rörligheten, såsom t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens 
fria rörlighet inom unionen. Enligt Jaana Paanetoja, som granskat vad som avses med unionens arbetstagarbegrepp, kulmineras arbetstagarnas rätt till 
fri rörlighet rätt långt i vad som avses med arbetstagare. EU-domstolen har givit flera avgöranden om detta och på detta sätt med sin rättspraxis påverkat 
utformandet och utvecklingen av arbetstagarbegreppet. Enligt Paanetoja har det i dessa avgöranden främst varit fråga om hurudan faktisk verksamhet 
som förutsätts av arbetet för att dess utförare enligt artikel 45 i EUF-fördraget skall anses vara en arbetstagare. I ljuset av EU-domstolens rättspraxis 
skall arbetstagarbegreppet definieras ”i den mån de objektiva kriterierna för definitionen av begreppet arbetstagare är uppfyllda, nämligen förekomsten 
av ett beroendeförhållande gentemot arbetsgivaren, oavsett karaktären av detta förhållande, att det faktiskt utförs arbetsprestationer och att ersättning 
betalas”. Se C-66/86 Deborah Lawrie-Blum mot Land Baden-Württemberg, punkt 15. Unionens arbetstagarbegrepp är enligt EU-domstolen oberoende 
av medlemsstaternas egna nationella arbetstagarbegrepp. Medlemsstaternas nationella arbetstagarbegrepp kan variera, men då man granskar 
arbetstagarens fria rörlighet har arbetstagarbegreppet en autonom samt ett och samma unionsrättliga innehåll. Som utgångspunkt skall man tillämpa det 
nationella arbetstagarbegreppet då man implementerar och tillämpar arbetsrättsliga direktiv och bestämmelser som baseras på dylika direktiv, vilket 
också uttryckligen kan framgå i själva direktivet. Se t.ex. artikel 3.1.a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 
om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, EUT L 327, 5.12.2008, s. 9–14. Man skall således göra en distinktion mellan tolkningen av EUF-
fördragets och direktivens arbetstagarbegrepp. Under de senaste åren har man dock kunnat skönja att EU-domstolen i sin rättspraxis gått in för att 
utvidga tillämpningen EUF-fördragets arbetstagarbegrepp till att också gälla arbetsrättsliga direktiv som inte innehållit bestämmelser som skulle ha 
påverkat arbetstagarnas rätt till fri rörlighet. Gällande den utvidgade tolkningen av unionens arbetstagarbegrepp och dess implikationer, se Paanetoja 
2015, särskilt s. 367–374. 
145 Visselblåsardirektivet, artikel 4.1.a. 
146 Mot bakgrunden av fotnot 144 kan detta vara utmanande givet att omfattningen av unionens arbetstagarbegrepp inte verkar vara helt entydig. I 
anslutning till detta kan direktivet 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen nämnas. I direktivet föreskrivs att det 
fastställer miniminormer för rättigheter som gäller för varje arbetstagare i unionen som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande enligt 
definitionen i lagstiftning, kollektivavtal eller praxis som gäller i varje medlemsstat, med beaktande av domstolens rättspraxis. Se Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, EUT L 186, 11.7.2019, s. 105–
121, artikel 1.2. Mot bakgrunden av arbetstagardefinitionen i direktiv 2019/1152 ter sig innehållet i unionens arbetstagarbegrepp, som 
visselblåsardirektivet hänvisar till, mer tydligt. 
147 Eklund 2018, s. 408. 
148 Jämför visselblåsardirektivets artikel 8.3 med direktivförslagets artikel 4.3. I visselblåsardirektivets artikel 8.7 föreskrivs dock att efter en lämplig 
riskbedömning som beaktar arten av enheternas verksamheter och den därav följande risknivån för i synnerhet miljön och folkhälsan får 
medlemsstaterna kräva att rättsliga enheter i den privata sektorn med färre än 50 arbetstagare inrättar interna kanaler och förfaranden för rapportering i 
enlighet med visselblåsardirektivets kapitel II. Denna bestämmelse kompletteras av visselblåsardirektivets skäl 49 som föreskriver att direktivet inte 
bör påverka medlemsstaternas möjlighet att uppmuntra rättsliga enheter inom den privata sektorn med färre än 50 arbetstagare att inrätta interna kanaler 
för rapportering. Därtill preciseras i skäl 50 att undantaget från skyldigheten att inrätta interna rapporteringskanaler för små företag och mikroföretag 
bör inte gälla privata företag som för närvarande är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler enligt de unionsrättsakter som anges i 
visselblåsardirektivets bilaga (delarna I.B och II). I skäl 51 framhävs också att det bör vara klart att i de fall rättsliga enheter i den privata sektorn inte 
tillhandahåller interna rapporteringskanaler, bör rapporterande personer kunna rapportera externt, dvs. till behöriga myndigheter, och dessa personer 
bör omfattas av skydd mot repressalier enligt visselblåsardirektivet.  
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för att ta emot rapporteringar149 skall ge återkoppling till den rapporterande personen.150 En av de 
klart största och mest betydelsefulla förändringarna som gjordes till direktivförslagets bestämmelser 
angående intern rapportering var införande av en bestämmelse enligt vilken visselblåsaren inte 
förlorar det skydd som föreskrivs i visselblåsardirektivet ifall hen beslutar sig för att vända direkt till 
en extern rapporteringskanal. Visselblåsardirektivet föreskriver endast att medlemsstaterna ska 
uppmuntra rapportering via interna rapporteringskanaler i första hand i stället för rapportering via 
externa rapporteringskanaler.151  

För att den rapporterande personen skall åtnjuta av visselblåsardirektivets skydd förutsätts att hen i 
likhet med direktivförslagets bestämmelser har rapporterat i god tro i enlighet med direktivets 
förfaranderegler.152 I likhet med direktivförslaget ställer visselblåsardirektivet inte någon 
materialitetströskel för de överträdelser som rapporteras, dvs. det ställs inga krav på att överträdelsen 
skall vara väsentlig, för att den rapporterande personen skall få skydd. Detta ter sig fortsättningsvis 
något speciellt med tanke på att direktivets syfte som bl.a. är att förebygga skada och upptäcka hot 
mot eller skador för allmänintresset – icke-väsentliga överträdelser torde inte ha någon betydelse med 
hänsyn till allmänintresset.153  

Visselblåsardirektivet föreskriver om ett generellt förbud mot repressalier, inklusive att 
medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att visselblåsare som uppfyller 
direktivförslagets villkor är skyddade mot repressalier, vilket bland annat förutsätter att det finns 
tillräckligt information tillgängligt om visselblåsning och användningen av visselblåsningskanaler 
samt bistånd av behöriga myndigheter, rättshjälp och tillgång till lämpliga rättsmedel mot 
repressalier. Visselblåsardirektivet innehåller, i likhet med direktivförslaget, en exempelförteckning 
över repressalier som är förbjudna. Bestämmelsen om förbud mot repressalier preciserades dock i 
visselblåsardirektivet så att repressalieförbudet också omfattar hot om repressalier och försök till 
repressalier.154 

Vad gäller den angivna personen (den berörda personen155) är bestämmelserna i 
visselblåsardirektivet rätt långt i linje med direktivförslaget.156 För att säkerställa efterlevnaden av 
bestämmelser om visselblåsning och skyddet mot repressalier förutsätter visselblåsardirektivet i 
likhet med direktivförslaget att EU-medlemsstaterna skall föreskriva effektiva, proportionella och 

                                                 
149 Rapporteringskanaler får drivas internt av en person eller avdelning som utsetts för detta syfte eller tillhandahållas externt av en tredje part. Se 
visselblåsardirektivet, artikel 8.6. Ifall rapporteringskanalen tillhandahålls av en tredje part bör dataskyddsförordningens bestämmelser om anlitande av 
personuppgiftsbiträden tillämpas. Se dataskyddsförordningen, artikel 28. Rättsliga enheter inom den privata sektorn med 50 till 249 arbetstagare får 
dela resurser med avseende på mottagandet av rapporter och utredningar som ska genomföras. Se visselblåsardirektivet, artikel 8.6.  
150 Bekräftelse av mottagandet av rapporten till den rapporterande personen skall ges inom sju dagar från mottagandet. En rimlig tidsfrist för att lämna 
återkoppling är en tid som inte överstiger tre månader från bekräftelsen av mottagandet av rapporten eller, om ingen bekräftelse sänts till den 
rapporterande personen, efter utgången av sjudagarsperioden från det att rapporten gjordes. Se visselblåsardirektivet, artiklarna 9b och 9f.  
151 Eklund 2018, s. 410. Direktivförslaget utgår från att en förutsättning för att åtnjuta av direktivförslagets skydd är att den rapporterande personen först 
rapporterat internt och först sedan eller om t.ex. intern rapportering inte varit möjligt eller lett till något tyr sig till en extern rapporteringskanal. Se 
direktivförslaget, artikel 13.2. I ljuset av ordalydelsen av direktivförslagets bestämmelse om skydd av rapporterande personer är det uppenbart att 
direktivförslaget avsett ange de olika rapporteringskanalerna en viss rangordning enligt vilken den rapporterande personen som utgångspunkt först 
borde rapportera internt, sedan om nödvändigt externt och i sista hand, om nödvändigt till allmänheten. Se direktivförslaget, artikel 13.2–13.4. 
152 Visselblåsardirektivet, artikel 6.1.  
153 Eklund 2018, s. 409.  
154 Visselblåsardirektivet, artiklarna 19–21. Se även Eklund 2018, s. 410.  
155 Visselblåsardirektivets artikel 5.1.10 definierar berörd person enligt följande: ”en fysisk eller juridisk person som i rapporten eller offentliggörandet 
anges som en person som gjort sig skyldig till överträdelsen eller till vilken den personen har anknytning”. 
156 EU-medlemsstaterna skall bland annat försäkra att den angivna personen fullt ut omfattas av rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis 
rättegång samt av oskuldspresumtionen och rätten till försvar, inbegripet rätten att bli hörd och rätten till tillgång till handlingar. 
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avskräckande sanktioner som är tillämpliga på såväl fysiska som juridiska personer. EU-
medlemsstaterna ges en rätt omfattande frihet att själva reglera tillämpliga sanktioner. 

Mot bakgrunden av direktivförslagets innehåll granskar jag i artikeln följande frågeställningar som i 
praktiken ter sig utmanande ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv: (a) direktivförslagets 
materiella tillämpningsområde som inte omfattade t.ex. unionens arbets- och sociallagstiftning, (b) 
direktivförslagets tillämpningsområde i kombination med arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla 
information till arbetstagarna om tillämpliga rapporteringsförfaranden (informationsplikt), (c) 
informationspliktens förhållande till de krav som ställs på arbetstagaren vad gäller val av rätt 
rapporteringskanal, (d) situationer där arbetstagaren av misstag väljer fel rapporteringskanal, (e) 
arbetstagarens förutsättningar för att kunna avgöra om arbetsgivaren efter intern rapportering vidtagit 
lämplig åtgärd (f) direktivförslagets sanktioner och (g) behandlingen av arbetstagarnas 
personuppgifter samt integritetsskydd.157  

De synpunkterna som framställs i artikeln gällande frågeställningarna (a–g) gäller fortsättningsvis till 
den del de relevanta bestämmelserna som synpunkterna gäller ingår och inte nämnvärt förändrats i 
visselblåsardirektivet. Givet avhandlingens syfte och forskningsfrågor granskar och uppdaterar jag 
dessa synpunkter härnäst endast i korthet, frånsett dock de synpunkter som gäller behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till intern rapportering. En kort granskning och 
uppdatering av synpunkterna är dock motiverad givet avhandlingens rättssystematik och att 
synpunkterna hör ihop med arbetstagarens integritet och värdighet. 

De synpunkter som jag framställer i artikeln gällande punkterna (a) och (b) är fortfarande aktuella. 
Att visselblåsardirektivet begränsats till att gälla överträdelser som omfattas av tillämpningsområdet 
för de i direktivet definierade unionsrättsakter, men inte alla unionsrättsakter ter sig som en konstgjord 
avgränsning. I enlighet med vad som konstateras i artikeln borde det sist och slutligen inte spela någon 
roll vad överträdelsen gäller ifall det är en överträdelse. Att få det skydd som föreskrivs i 
visselblåsardirektivet borde vara möjligt oavsett vad överträdelsen gäller ifall visselblåsaren i övrigt 
agerat i god tro och överträdelsen är av betydelse för allmänintresset. Huruvida och i vilken 
utsträckning detta är något som beaktas i samband med den nationella implementeringen av direktivet 
återstår att se.158 Oavsett vad det slutliga materiella tillämpningsområdet kommer att bli och oavsett 
att visselblåsardirektivet, till skillnad från direktivförslaget, inte förutsätter att visselblåsaren i första 
hand rapporterar internt, medför genomförandet av direktivbestämmelserna i praktiken en 
administrativ börda för arbetsgivare som har en skyldighet att inrätta en intern rapporteringskanal. 
Detta beror på att dessa arbetsgivare enligt direktivet har en rätt omfattande informationsplikt 
gentemot arbetstagarna om de tillämpliga tillvägagångssätten.159 

Vad gäller artikelns synpunkter beträffande punkterna (c), (d) och (e) är det skäl att framföra vissa 
uppdaterade synpunkter till följd av de ändringar som slutligen gjordes till bestämmelserna i 
                                                 
157 Eklund 2018, s. 411–419.  
158 Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp, vars uppgift är att genomföra visselblåsardirektivet. Arbetsgruppen skall bedöma om det behövs en 
särskild lag om skyddet som föreskrivs i direktivet för dem som rapporterar om överträdelser. Arbetsgruppen skall också bedöma om det nationella 
tillämpningsområdet borde vara mer omfattande än den miniminivå som anges i direktivet och vilka myndigheter som ska ta emot de externa 
anmälningarna. En underarbetsgrupp under ledning av arbets- och näringsministeriet skall bereda lagförslagen i anknytning till arbetsrätt och arbetsliv. 
Arbetsgruppernas mandat gäller till slutet av mars 2021. I EU:s medlemsstater skall de nationella bestämmelserna lyftas upp till lagnivå före den 17 
december 2021 på det sätt som direktivet förutsätter. Mer information om arbetsgruppen och deras uppgifter finns tillgängligt på Justitieministeriets 
hemsida på adressen: Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten - 
Justitieministeriet (oikeusministerio.fi), besökt 17.12.2020. 
159 Eklund 2108, s. 413.  
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direktivförslaget. Enligt direktivförslaget är visselblåsarens skydd som utgångspunkt beroende av 
huruvida hen i) agerat i god tro, ii) använt rätt rapporteringskanal och iii) rapporterat om en 
överträdelse som (hen i god tro uppfattat att) faller inom direktivförslagets tillämpningsområde. 
Direktivförslaget fastställde förutsättningarna under vilka visselblåsaren fick ty sig till externa 
rapporteringskanaler. Direktivet föreskriver däremot endast att EU-medlemsstaterna ska uppmuntra 
rapportering via interna rapporteringskanaler i första hand i stället för rapportering via externa 
rapporteringskanaler, om överträdelsen kan åtgärdas på ett effektivt sätt internt, och om den 
rapporterande personen anser att det inte föreligger någon risk för repressalier. Direktivet är således 
mindre definitivt vad gäller ordningen för användningen av intern och extern rapporteringskanal. Om 
och hur man t.ex. i Finland kommer att uppmuntra rapportering via interna rapporteringskanaler 
återstår att se. Också om formuleringen i själva direktivbestämmelsen är rätt betydelselös och 
representerar snarast en urvattnad politisk kompromiss medlemsstaterna emellan, är däremot valet av 
rätt rapporteringskanal inte det ur ett finskt perspektiv givet att detta har ett nära samband med 
arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. I en finsk kontext kan arbetstagarens 
lojalitetsplikt anses förutsätta att arbetstagaren i första hand, om möjligt, anmäler missförhållanden 
och överträdelser till arbetsgivaren så att arbetsgivaren kan korrigera missförhållandet eller vidta 
lämpliga åtgärder vid överträdelser innan dessa rapporteras vidare till en myndighet eller till 
allmänheten.160  

Som konstaterats i artikeln ligger det i arbetsgivarens intresse att arbetstagaren i första hand 
rapporterar internt för att bl.a. undvika att företagshemligheter161 eller övrig sekretessbelagd 
information överlåts utanför arbetsgivarens organisation. Därför är tydlig information om tillämpliga 
rapporteringsförfaranden inte enbart viktig för att arbetstagaren skall kunna fatta ett välgrundat beslut 
om visselblåsning, utan också för att arbetsgivaren skall kunna förebygga att affärskritisk 
information, såsom företagshemligheter, överlåts utanför arbetsgivarens organisation.162  

Också om det förståeligt nog ligger inom arbetsgivarens intresse att affärskritisk information inte 
överlåts utanför organisationen, kunde direktivförslagets bestämmelse om att visselblåsaren i första 
hand skall rapportera internt i vissa fall ha resulterat i ett oskäligt resultat för visselblåsaren. Som det 
framgår närmare i artikeln borde det i vissa situationer inte ha någon betydelse vad gäller 
arbetstagarens rätt att få skydd mot repressalier ifall arbetstagaren anmäler en överträdelse till behörig 
myndighet ifall allmänintresset för den anmälda överträdelsen är stort och/eller arbetsgivaren i alla 
händelser själv borde anmäla en dylik överträdelse till myndigheten.163 

                                                 
160 Eklund 2018, s. 416–417. I anslutning till detta kan noteras att Sveriges lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden förutsätter att arbetstagaren som utgångspunkt först rapporterar internt innan arbetstagaren tyr sig till externa 
kanaler (7 §). 
161 Definieras i EU:s direktiv om företagshemligheter, artikel 2.1.  
162 Vad gäller t.ex. röjande av företagshemligheter, föreskriver visselblåsardirektivet att om en person rapporterar eller offentliggör information om 
överträdelser som omfattas av direktivet(s materiella tillämpningsområde), och den informationen inbegriper företagshemligheter, ska sådan 
rapportering eller sådant offentliggörande anses som lagligt enligt villkoren i artikel 3.2 i direktivet om företagshemligheter, förutsatt att personen ifråga 
uppfyller villkoren i visselblåsardirektivet. Här återspeglas igen problematiken kring det materiella tillämpningsområdet. Att enbart skydda sådana 
personer som i enlighet med visselblåsardirektivet rapportera om överträdelser som faller inom direktivets materiella tillämpningsområde är inte 
ändamålsenligt. Vad gäller artikel 3.2 i direktivet om företagshemligheter, föreskriver artikeln enligt följande: ”Anskaffande, utnyttjande eller röjande 
av en företagshemlighet ska anses som lagligt i den utsträckning som sådant anskaffande, utnyttjande eller röjande krävs eller medges enligt unionsrätt 
eller nationell rätt”. Ifall en rapportering omfattar företagshemligheter och är av betydelse för allmänintresset, men inte omfattas av 
visselblåsardirektivets materiella tillämpningsområde, borde personen ifråga rimligtvis ha rätt till samma skydd som hen vore berättigad till ifall 
rapporteringen skulle omfattas av det materiella tillämpningsområdet. Som sagt det borde sist och slutligen inte spela någon roll vad överträdelsen gäller 
ifall det är en överträdelse. Att få det skydd som föreskrivs i visselblåsardirektivet borde vara möjligt oavsett vad överträdelsen gäller ifall visselblåsaren 
i övrigt agerat i god tro och överträdelsen är av betydelse för allmänintresset. Se Eklund 2018, s. 412. 
163 Eklund 2018, s. 415–416.  
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Direktivförslaget föreskrev att en arbetstagare som rapporterar externt omfattas av direktivförslagets 
skydd ifall hen först rapporterat internt men ingen lämplig åtgärd vidtogs till följd av rapporten inom 
en rimlig tid. Direktivförslagets ordalydelse var dock något oklar beträffande hur och vem i sista hand 
som skulle avgöra huruvida en åtgärd som vidtagits varit lämplig. Direktivet ställer inte ett dylikt 
krav och således är de synpunkter som framförs i artikeln beträffande detta inte längre aktuella för 
själva visselblåsardirektivets del.  

Synpunkter beträffande punkt f och närmare bestämt sanktionerna för att bryta mot direktivförslagets 
bestämmelser gäller också för själva direktivets del. 

Den största innehållsmässiga samt för avhandlingens syfte och forskningsfrågor relevanta 
förändringen som skett sedan artikeln publicerades är ändringen av lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet (347/2019), som godkändes kort efter att artikeln lämnats in för publicering. Till följd av 
lagändringen förutsätts en uppdatering av den analys som presenteras i artikeln gällande behandling 
av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till intern rapportering. 

Även om lagändringen (347/2019) öppnas och analyseras i detalj i avhandlingens avsnitt 2.2.2 kan 
det dock i detta sammanhang i korthet nämnas att enligt den ändrade lagen, och närmare bestämt, 
bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter, skall arbetstagarens samtycke 
inhämtas ifall arbetsgivaren samlar in personuppgifter någon annanstans än hos arbetstagaren själv. 
Arbetstagarens samtycke behövs enligt bestämmelsen 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 uttryckliga bestämmelser i lag om insamling eller inhämtande av 
sådana uppgifter. I praktiken innehåller endast sektorspecifik lagstiftning, såsom finansbranschens 
reglering om visselblåsning dylika uttryckliga bestämmelser.164 Bestämmelsen om insamling av 
arbetstagarnas personuppgifter innehåller också en uttömmande lista på situationer då ett samtycke 
inte behövs. Denna lista omfattar inte intern rapportering för regelefterlevnadssyften.  

Förändringen av bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter har drastiskt 
påverkat företagens interna system för visselblåsning och därtill relaterad personuppgiftsbehandling. 
De företag vars verksamhet är starkt reglerat och som ofta har ett system för intern rapportering, men 
vars tillämpliga reglering inte (vare sig indirekt eller uttryckligen) förutsätter att företagen 
(arbetsgivarna) har sådana system, förutsätts, i enlighet med den ändrade lagen, att arbetsgivaren 
inhämtar samtycke av samtliga arbetstagare som omfattas av ett dylikt internt rapporteringssystem 
för att företagen (arbetsgivarna) skall kunna insamla arbetstagarnas personuppgifter som kan ingå i 
en intern rapport om en (eventuell) regelöverträdelse.  

I artikeln granskar jag också kort huruvida arbetstagarna skall kunna lämna in en intern rapportering 
anonymt.165 Som konstateras i artikeln har detta ett nära samband till den angivna personens rätt att 
få veta källan till sina uppgifter.  

I artikeln gör jag en distinktion mellan konfidentiell behandling av den rapporterande personens 
personuppgifter och den rapporterande personens rätt att lämna in sin rapport anonymt. 
Direktivförslagets ordalydelse uteslöt inte att EU-medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning skulle 
tillåta att rapporter om överträdelser får lämnas in anonymt. Visselblåsardirektivet föreskriver 
                                                 
164 Eklund 2018, s. 395.  
165 Eklund 2018, s. 430–433. 
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däremot uttryckligen att direktivet inte på påverkar EU-medlemsstaternas befogenhet att besluta om 
huruvida rättsliga enheter i den privata eller offentliga sektorn och behöriga myndigheter är skyldiga 
att ta emot och följa upp anonyma rapporter.166 Personer som rapporterar anonymt eller som gör 
anonyma offentliggöranden och som omfattas av direktivets tillämpningsområde samt som uppfyller 
villkoren i det bör enligt direktivet åtnjuta skydd enligt direktivet ifall deras identitet därefter röjs och 
de utsätts för repressalier.167 Den rapporterande personen som rapporterar anonymt skall således ifall 
deras identitet sedermera kommer fram åtnjuta av direktivets skydd förutsatt att de i övrigt rapporterat 
i enlighet med direktivets bestämmelser.  

Som det konstateras i artikeln är rapporteringssystem som möjliggör anonym rapportering 
problematiska ur såväl ett integritetsskyddsperspektiv som ur ett praktiskt perspektiv.168 Därför är 
icke-anonyma rapporteringssystem, som dock garanterar att den rapporterande personens identitet 
behandlas konfidentiellt, att, åtminstone ur ett integritetsskyddsperspektiv, föredra framom anonyma 
rapporteringssystem.169 Beaktansvärt är också att ett en anonym angivelse i praktiken bör tillmätas 
mindre betydelse än en angivelse som lämnas in av en identifierbar angivare. Därtill är det också skäl 
att notera att en anonym angivelse alltid ställer mer ansvar och krav på omsorgsfullt agerande på den 
eller dem som utreder en (eventuell) överträdelse som baseras på en anonym angivelse.  

Arbetsgrupperna som tillsatts för att ta ställning till hur visselblåsardirektivets bestämmelser borde 
implementeras i Finland borde också avgöra huruvida intern och extern rapportering skall kunna 
göras anonymt. För att interna (och externa) rapporteringar skall kunna göras anonymt kan man tänka 
sig att man rimligtvis borde kunna påvisa att anonym rapportering medför sådana fördelar som inte 
annars kan uppnås (t.ex. genom icke-anonyma rapporteringskanaler som dock garanterar 
konfidentiell behandling av den rapporterande personens identitet).  

Artiklarna 3a och 3b: Monitoring employees’ e-mail correspondence and Internet use – a 
Finnish perspective – PART I170, och Monitoring employees’ e-mail correspondence and 
Internet use – a Finnish perspective – PART II171 

I artiklarna 3a och 3b (härefter i detta stycke gemensamt ”artikel” eller ”artikel 3”) granskar jag 
förutsättningarna under vilka en arbetsgivare får övervaka sina arbetstagares användning av e-post 
och internet. Syftet med artikeln är att ge en översikt av förutsättningarna under vilka arbetsgivaren 
enligt Europadomstolens rättspraxis, artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer och finsk lagstiftning får 
övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet med beaktande av arbetstagarnas rätt 
till skydd för privatliv.172  

Syftet med artikeln är också att reflektera över vilka förutsättningarna för och omfattningen av 
arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet borde vara för 

                                                 
166 Visselblåsardirektivet, artikel 6.2.  
167 Visselblåsardirektivet, skäl 34.  
168 Eklund 2018, s. 431–433.  
169 Intressant nog verkar dataombudsmannen utgå från att angivelserna genom interna rapporteringskanaler görs anonymt. Detta kan eventuellt förklaras 
med den senaste ändringen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (347/2019), som presenteras och analyseras närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.2. 
Se dataombudsmannens handbok om integritetsskydd i arbetslivet (fi. Työelämän tietosuojan käsikirja), uppdaterad 18.6.2020, s. 35.  
170 European Labour Law Journal, Vol. 10(2), s. 116–133, publicerad 23.5.2019. 
171 European Labour Law Journal, Vol. 10(2), s. 134–153, publicerad 25.7.2019. 
172 Eftersom det vid tidpunkten då artikeln skrevs inte fanns – och inte heller i nuläget finns –  någon rättspraxis från EU-domstolen avseende dylik 
övervakning, begränsades granskningen av ”EU-rättsliga” källor till artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer. 
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att bland annat säkerställa regelefterlevnad och att företagshemligheter kan skyddas på ett tillbörligt 
sätt. Mer generellt har denna reflektion ett samband med granskningen kring vad förutsättningarna 
för och omfattningen av arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare överlag borde vara i en 
värld där informations- och kommunikationsteknologin konstant utvecklas och de sätt på hur vi 
arbetar ändras (till följd av bland annat mindre förutsebara orsaker såsom coronapandemin som 
explosionsartat ökat på distansarbete), samtidigt som corporate governance och frågor kring 
regelefterlevnad får en allt mer betydande roll och bolagens ledning bär ett allt större och delvis även 
personligt ansvar för att regler tillämpliga på arbetsgivaren efterföljs.173 Syftet med artikeln är därtill 
att belysa hur man i Finland – som ett exempel på en EU-medlemsstat – reglerat arbetsgivarens rätt 
att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet samt hur dylik nationell reglering 
framhäver olikheterna i nivån på det skydd som ges i olika EU-medlemsstater.174 Artikeln reflekterar 
också över varför arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet 
har varit ett så känsloladdat ämne i Finland och illustrerar vad man på en europeisk nivå ansett vara 
en tillbörlig skyddsnivå av arbetstagarnas elektroniska kommunikation. 

Att granska arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och internet 
kunde då artikeln skrevs motiveras med ett flertal orsaker, vilket öppnas närmare i avhandlingens 
avsnitt 1.3. Ämnet hade då artikeln skrevs – och har fortfarande – behandlats förhållandevis lite i den 
finska akademiska litteraturen och den tillämpliga nationella regleringen samt dess förhållande till 
Europadomstolens rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer hade fått föga uppmärksamhet. 
En komparativ granskning av förhållandet mellan de krav som ställs i finsk reglering och i europeiska 
rättskällor (dvs. Europadomstolens rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer) var allmänt 
sett efterfrågad, bland annat för att bidra till reflektionen kring vilka förutsättningarna för och 
omfattningen av arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare överlag borde vara.  

Då jag skrev artikeln hade Europadomstolen endast givit två domar i fall som berört arbetsgivarens 
rätt att övervaka arbetstagarens användning av e-post och internet samt omfånget av arbetstagarens 
skydd till privatliv i anslutning till dylik övervakning. Detta gäller fortfarande; Utöver domen i fallet 
B rbulescu mot Rumänien har frågan granskats av domstolen år 2007 i fallet Copland mot Förenade 
Konungariket.175  

I ljuset av Europadomstolens domar i dessa två fall (B rbulescu och Copland) och övrig rättspraxis 
som gällt arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare med olika (tekniska) medel i olika 
sammanhang samt omfånget av arbetstagarens rätt till skydd för privatliv176 kan följande 
sammanfattande slutsatser dras: Förutsatt att arbetsgivaren har en legitim orsak att övervaka sina 
arbetstagare (med hjälp av tekniska medel) är detta i sig acceptabelt i ljuset av Europakonventionens 
artikel 8, som tryggar envars rätt till skydd för privatliv, förutsatt att i) de övervakningsmetoder som 
                                                 
173 Mähönen – Villa 2019, s. 626–640. Se även Brooke Masters: Homeworking makes spilling corporate secrets all the easier, publicerad 10.6.2020 i 
Financial Times. 
174 I t.ex. Sverige kan det enligt tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, vid allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende vara tillåtet att ta del 
av själva innehållet i arbetstagarens privata filer eller e-postmeddelanden. För att arbetsgivaren skall få kontrollera arbetstagarnas datorer förutsätts 
dock att arbetstagaren har fått tydlig information i förväg om vilka kontroller som kan komma att ske, till exempel om man kan komma att ta del även 
av innehållet i privata filer eller e-post. Regleringen i Sverige avviker således markant från motsvarande reglering i Finland. Se även resonemanget i 
SOU 2009:44, s. 119. 
175 Efter domen i fallet B rbulescu mot Rumänien har Europadomstolen dock givit domar i fall som berört arbetsgivarens rätt att övervaka sina 
arbetstagare med olika tekniska medel i andra sammanhang än användning av e-post och internet och omfånget av arbetstagarens skydd till privatliv. 
Se t.ex. Libert mot Frankrike. Trots ny rättspraxis har Europadomstolens huvudsakliga konklusioner gällande arbetsgivarens rätt att övervaka sina 
arbetstagare och omfånget av arbetstagarnas skydd för privatliv inte ändrats sedan domen i B rbulescu mot Rumänien. 
176 Se t.ex. Niemietz mot Tyskland och Halford mot Förenade kungariket. Se även Frank Hendrickx – Aline Van Bever i Dorssemont et al. (red.) 2013.  
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används är nödvändiga för att uppnå syftet med övervakningen, ii) behandlingen av personuppgifter 
i anslutning till övervakningen är proportionerlig i förhållande till dess syften samt iii) att 
arbetsgivaren är tillräckligt transparent om övervakningen och informerar sina arbetstagare på 
förhand om övervakningens syfte samt omfång och hur den påverkar arbetstagarnas rättigheter 
(konsekvenserna för arbetstagarnas privatliv).  

Att de medel som används i övervakningen är nödvändiga och att personuppgiftsbehandlingen är 
proportionerlig förutsätter i praktiken att arbetsgivaren på förhand gjort en avvägning om att syftet 
med övervakningen inte kan uppnås med andra mer integritetsskyddsvänligare metoder.177 I sin 
rättspraxis har Europadomstolen också framhävt vikten av att arbetstagaren, vars aktiviteter 
övervakas, skall ha tillgång till lämpliga rättsskyddsmedel för att få sitt ärende behandlat i en situation 
där arbetstagaren upplever att hens rätt till skydd för privatliv äventyrats. Europadomstolen har också 
framhävt vikten av konventionsstaternas positiva förpliktelse att stifta lagstiftning som skyddar 
individen mot godtyckligt intrång av myndigheter. Detta kan också ex analogia anses omfatta 
stiftandet av lagstiftning som avser skydda arbetstagaren mot godtyckligt intrång i hens privatliv av 
arbetsgivaren, såsom den finska regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd. En granskning av 
artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer och en jämförelse av dessa med Europadomstolens rättspraxis 
påvisar att arbetsgruppen i fråga och Europadomstolen i sin rättspraxis nått samma konklusioner vad 
gäller förutsättningarna under vilka en arbetsgivare kan anses ha rätt att övervaka sina arbetstagares 
användning av e-post och internet. Att Europadomstolen och artikel 29 arbetsgruppen nått samma 
konklusioner kan eventuellt anses vara något överraskande i och med att Europadomstolen och artikel 
29 arbetsgruppen historiskt sett approcherat skyddet för privatlivet och personuppgifter på olika sätt. 

Artikeln granskar också förutsättningarna för övervakning av arbetstagarens användning av e-post 
och internet för att skydda, förebygga och kunna utreda olovligt röjande av företagshemligheter. 
Enligt den finska lagen om företagshemligheter, som implementerar direktivet om 
företagshemligheter, är företagshemlighet information i) som inte är allmänt känt (hemligt) eller lätt 
tillgänglig och ii) som har ekonomiskt värde och iii) som dess innehavare har vidtagit rimliga åtgärder 
för att skydda. Lagen ställer således tre kriterier för att informationen skall anses uppfylla definitionen 
av företagshemlighet. Alla tre kriterier skall uppfyllas samtidigt.178  

Kravet på att innehavaren av företagshemligheter vidtar rimliga åtgärder för att skydda 
företagshemligheten var en nyhet då artikeln skrevs; Ett motsvarande uttryckligt krav på aktivitet 
(rimliga åtgärder) från innehavarens sida fanns inte i den tidigare regleringen179. Vad som exakt avses 
med rimliga åtgärder var då artikeln skrevs och är fortfarande idag något oklart, eftersom rimliga 
åtgärder inte definieras i direktivet. Regeringspropositionen till lagen om företagshemligheter är 
(eventuellt i avsaknad av definition i direktivet) rätt vag när det gäller att definiera vad som är rimliga 
åtgärder för att skydda en företagshemlighet och betonar att frågan är om en bedömning in casu.180  

                                                 
177 Jämför med dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering (artikel 5) och krav på konsekvensbedömning (artikel 35).  
178 Lagen om företagshemligheter upprepar nästan ordagrant definitionen i direktivet om företagshemligheter. I stället för att innehavaren skall ha 
vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig som i direktivet, förutsätter den finska lagens ordalydelse rimliga åtgärder ”för att skydda” 
den. Niklas Bruun och Marcus Norrgård anser att avsikten här knappast har varit att avvika från direktivets krav, skyddet avser uttryckligen skydd av 
sekretessen. Se Bruun –  Norrgård 2018, s. 489. 
179 Regleringen av företagshemligheter har varit utspridd och fragmentarisk i finländsk rätt fram till att lagen om företagshemligheter trädde i kraft. Se 
Eklund 2019a, s. 121. Se även Bruun –  Norrgård 2018, s. 487. 
180 Eklund 2019a, s. 123. Se också Bruun – Norrgård 2018, s. 489. 
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Med tanke på att Finland har reglering som berättigar arbetsgivaren att under vissa förutsättningar 
behandla förmedlingsuppgifter för att förebygga och utreda olovligt röjande av företagshemligheter 
(Lex Nokia -regleringen) är det dock förvånansvärt att en hänvisning till denna reglering inte 
inkluderats i regeringens proposition till lagen om företagshemligheter. Det har dock framförts att 
utgångspunkten borde vara att ju striktare kontroll av tillgången till och bruket av informationen är 
desto sannolikare är det att informationen skyddas och hemlighålls.181 Givet att Finland innan den 
nya definitionen på företagshemligheter och det nya kravet på rimliga åtgärder introducerades haft 
reglering som finns till för att arbetsgivaren skall kunna förebygga och utreda olovligt röjande av 
företagshemligheter var det då artikeln skrevs, och fortfarande, skäl att reflektera över huruvida 
rimliga åtgärder eventuellt kunde omfatta att arbetsgivaren i egenskap av innehavare av 
företagshemligheter vidtar de åtgärder som Lex Nokia -regleringen möjliggör.  

I artikeln noterar jag att kravet på rimliga åtgärder är ett EU-gemensamt begrepp, vars innehåll i sista 
hand kommer att avgöras av EU-domstolen. Det är inte uteslutet att EU-domstolen kan komma att 
införa en rad kriterier, som måste föreligga, för att kravet på rimliga åtgärder skall anses ha blivit 
uppfyllt.182 EU-domstolen har dock än så länge inte preciserat vad rimliga åtgärder i praktiken kan 
omfatta. 

I artikeln granskar jag också hur Finland reglerat arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagares 
användning av e-post och internet. Granskningen ger en nationell kontext till frågorna som granskas 
i artikeln och öppnar upp för en de lege ferenda diskussion kring vad omfattningen av rätten att 
övervaka e-post och internet borde vara särskilt i ljuset av Europadomstolens rättspraxis och artikel 
29 arbetsgruppens riktlinjer. Att granska den finska regleringen illustrerar också hur omfattande 
tillämpningsområde den finska grundlagens bestämmelse om brevhemlighet, som tryggas som en del 
av skyddet för privatlivet, har och även hur central ställning brevhemligheten har i Finland också i 
förhållandet mellan enskilda, såsom mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En granskning av den 
nationella regleringen påvisar också tydligt att regleringen i Finland ställer mer långtgående krav för 
arbetsgivarens rätt att övervaka arbetstagarnas användning av e-post och internet än vad som ställs i 
Europadomstolens rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer.  

Den finska arbetsgivarens lagstadgade rätt att övervaka sina arbetstagares användning av e-post och 
internet kan indelas i två olika situationer: i) arbetsgivarens rätt att hämta och öppna arbetsrelaterad 
e-post då arbetstagaren är frånvarande och ii) arbetsgivarens rätt att under vissa förutsättningar få 
behandla förmedlingsuppgifter som hänför sig till e-post korrespondens eller som genererats till följd 
av arbetstagarens användning av internet (med nätanslutningen som arbetsgivaren står för). 
Regleringen som tillämpas i den senare situationen kallas, som ovan nämnts, för Lex Nokia-
regleringen.  

I artikeln har jag valt att också kalla den behandling av korrespondens som faller under den 
förstnämnda situationen för övervakning (eng. monitoring) av e-post, även om jag personligen anser 
att dylik behandling inte per se kan anses vara övervakning. Bestämmelserna i lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet som möjliggör att arbetstagarens arbetsrelaterade e-post kan hämtas och 
öppnas har inte stiftats för att möjliggöra övervakning av arbetstagarna, utan för att möjliggöra att 

                                                 
181 Se Niebel, de Martinis och Clark 2018, s. 449. Rembert Niebel et al. konkretiserar att rimliga åtgärder i praktiken kan vara t.ex. automatiserade 
system för att upptäcka intrång. Se Niebel, de Martinis och Clark 2018, s. 455.  
182 Bruun – Norrgård 2018, s. 489. 
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arbetsgivaren under vissa förutsättningar skall få tillgång till viktig arbetsrelaterad e-post 
korrespondens också då arbetstagaren som mottagit korrespondensen är tillfälligt eller permanent 
frånvarande. Syftet med bestämmelserna som möjliggör att arbetstagarens arbetsrelaterade e-post kan 
hämtas och öppnas  är dock inte att möjliggöra att arbetsgivaren skall kunna övervaka 
arbetstagaren.183 

Bestämmelserna som möjliggör att arbetsgivaren under vissa förutsättningar skall kunna hämta och 
öppna arbetstagarens arbetsrelaterade e-post då arbetstagaren ifråga är frånvarande har inte ändrats 
sedan artikeln publicerades. Bestämmelserna möjliggör fortfarande att arbetsgivaren kan hämta och 
öppna arbetstagarens arbetsrelaterade e-post under arbetstagarens frånvaro med arbetstagarens 
samtycke. Samtycket utgör ett alternativ bland andra för att möjliggöra att arbetsgivaren får tillgång 
till dylik korrespondens under arbetstagarens frånvaro.184  

I artikeln reflekterar jag huruvida detta samtycke skall uppfylla dataskyddsförordningens formkrav. 
Lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändrades (till följd av att lagen granskats i ljuset av 
dataskyddsförordningens bestämmelser för att försäkra att lagens bestämmelser är i linje med 
dataskyddsförordningen) innan artikel 3b publicerades, men ändringarna kunde inte mera vid det 
skedet beaktas i artikeln. Den ändrade lagen tar, överraskande nog, inte ställning till frågan om 
formkrav för samtycket i detta sammanhang. Givet att formen för samtycket preciseras i förarbeten 
till lagen från 2003 skulle det ha varit önskvärt att man i förarbetena till den ändrade lagen skulle ha 
uppdaterat formkraven genom att åtminstone hänvisa till dataskyddsförordningens formkrav för 
samtycke. Givetvis är det så att man i speciallagar (lex specialis), vilket lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet är, inte brukar hänvisa till tillämpningen av allmänna lagar (lex generalis), eftersom 
allmänna lagar, vilket dataskyddsförordningen är vad gäller behandling av personuppgifter, tillämpas 
utan särskilda hänvisningar. Ifall det dock kan anses (för)bli oklart huruvida en bestämmelse i lex 
generalis är tillämplig eller ifall man avser avvika från en bestämmelse i en allmän lag (vilket t.ex. 
dataskyddsförordningen möjliggör i vissa frågor) är det dock skäl att för klarhetens skull precisera 
detta i lex specialis eller i dess förarbeten. 

Då jag skrev artikel tedde det sig förvånansvärt att en dylik precisering vad gäller formkraven inte 
gjordes. Likaså tedde det sig förvånansvärt att man i Finland överlag, trots Europadomstolens 
rättspraxis och artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer, behöll samtycke som en grund för behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter och för att hämta och öppna arbetsrelaterad e-post.185 Jag analyserar 
detta närmare i avhandlingens avsnitt 2.2 och särskilt avsnitt 2.2.2. En arbetstagare är på grund av 
maktförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren sällan i en position att ge ett samtycke i den 
bemärkelsen som dataskyddsförordningen förutsätter. Därför har arbetstagarens samtycke generellt 
ansetts vara en olämplig grund för behandling av arbetstagarens personuppgifter.186 Också om 
arbetstagarens samtycke inte är eller har varit den mest allmänt förekommande grunden för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter innehåller den finska regleringen om integritetsskydd i 
arbetslivet en hel del bestämmelser som förutsätter arbetstagarens samtycke.187  

                                                 
183 Eklund 2019a, s. 119 och Eklund 2019b, s. 139. Seppo Koskinen beskriver däremot att bestämmelserna om hämtande och öppnande av e-post faller 
under arbetsgivarens rätt till innehållsmässig övervakning av arbetstagarens e-post korrespondens. Se Seppo Koskinen 2013, s. 4.  
184 Eklund 2019b, s. 139–143.  
185 Eklund 2019b, s. 141. 
186 Se t.ex. Eklund 2019b, s. 142 och Eklund 2020, s. 562–563.  
187 Arbetstagarens samtycke som grund för behandling av arbetstagarens personuppgifter, se Eklund 2017, s. 937. 
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Dataombudsmannen har fastställt att arbetstagarens samtycke för att hämta och öppna arbetstagarens 
e-post under arbetstagarens frånvaro skall uppfylla dataskyddsförordningens formkrav.188 
Bestämmelsen i lagen om integritetsskydd i arbetslivet förutsätter dock att samtycke ges för att 
arbetsgivaren under arbetstagarens frånvaro skall kunna ta emot meddelanden som skickats till 
arbetstagaren för att reda ut om det meddelande som skickats till arbetstagaren klart är avsett för 
arbetsgivaren för utförande av arbetsuppgifter och som arbetsgivaren för att kunna ordna 
verksamheten eller arbetsuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt måste få vetskap om. Samtycket som 
arbetstagaren kan ge omfattar givetvis att arbetsgivaren får tillgång till arbetsrelaterad korrespondens 
som skickats till arbetstagarens personliga arbetsmail (som t.ex. är av formen 
fornamn.efternam@organisation.fi) som i sig är en personuppgift. Samtycket kan dock anses omfatta 
mera än enbart behandling av arbetstagarens personuppgifter; Samtycket omfattar rätten att hämta 
och öppna arbetsrelaterad korrespondens som arbetstagaren mottagit under sin frånvaro. Således kan 
man ifrågasätta ifall samtycket skall uppfylla dataskyddsförordningens formkrav då samtycket ifråga 
inte per se fungerar som en grund för enbart behandling av arbetstagarens personuppgifter, utan 
främst som en grund för behandling av arbetsrelaterad e-postkorrespondens som arbetstagaren 
mottagit under sin frånvaro.189  

Ifall behandling av personuppgifter faller under dataskyddsförordningens tillämpningsområde skall 
all behandling av personuppgifter baseras på dataskyddsförordningens grunder för behandling (artikel 
6). Behandling av arbetstagarnas personuppgifter faller under dataskyddsförordningens 
tillämpningsområde.  

Dataskyddsförordningen föreskriver vilka av dess behandlingsgrunder som kan preciseras närmare i 
nationell lagstiftning. Samtycke, som utgör en av sex behandlingsgrunder, hör inte till de 
behandlingsgrunder som kan preciseras med nationell reglering. Närmare bestämt, verkar 
dataskyddsförordningen inte tillåta att man i nationell lag fastställer att någon viss typ av 
personuppgiftsbehandling, som faller under dataskyddsförordningens tillämpningsområde (och 
behandlingsgrunder), enbart skulle få baseras på samtycke. Således, ifall arbetstagarens samtycke för 
att hämta och öppna arbetsrelaterad e-post kan jämställas med dataskyddsförordningens samtycke för 
behandling av personuppgifter, är avsaknad av hänvisning till formkraven inte det enda som är 
problematiskt i den ändrade lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Det att man i nationell lagstiftning 
överlag i vissa sammanhang utesluter användningen av andra behandlingsgrunder än samtycke ter sig 
också problematiskt i ljuset av dataskyddsförordningens utrymme för nationell reglering. 
Förhållandet mellan den finska regleringen om arbetstagarens integritetsskydd och 
dataskyddsförordningen analyseras närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.2.  

Oavsett om samtycket för att hämta och öppna arbetstagarens arbetsrelaterade e-post kan jämställas 
med dataskyddsförordningens samtycke eller inte, kvarstår artikelns slutsats att arbetstagarens 
samtycke, vare sig det samlas för att kunna behandla arbetstagarens personuppgifter eller 
arbetsrelaterad korrespondens, är en problematisk grund för behandling (av såväl personuppgifter 
som korrespondens) i arbetslivet.190 Vad gäller bestämmelserna om att hämta och öppna 
                                                 
188 Eklund 2019b, s. 141.  
189 Seppo Koskinen verkar dock anse att i de bestämmelser som i lagen om integritetsskydd i arbetslivet förutsätter arbetstagarens samtycke fungerar 
samtycket som en grund för behandling av arbetstagarens personuppgifter. Se Seppo Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 448–449. 
Dataombudsmannen anser att samtycket för att hämta och öppna arbetsrelaterad e-post skall uppfylla dataskyddsförordningens formkrav. Se 
dataombudsmannens handbok om integritetsskydd i arbetslivet (fi. Työelämän tietosuojan käsikirja), uppdaterad 18.6.2020, s. 91. 
190 Eklund 2019b, s. 142. 
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arbetsrelaterad e-post kan det sammanfattningsvis konstateras att regleringen är byråkratisk och 
tungrodd, särskilt ur ett arbetsgivar- och regelefterlevnadsperspektiv. Samma slutsatser gäller också 
Lex Nokia -regleringen, vilket eventuellt delvis kan förklara varför arbetsgivarna i praktiken låtit bli 
att tillämpa regleringen som stiftades för att arbetsgivarna bättre skall kunna skydda 
företagshemligheter och utreda olovligt röjande av dem.191  

Artikel 4: The Finnish legal prerequisites for conducting location monitoring of employees  
– an EU perspective192 

I artikel 4 granskar jag förutsättningarna under vilka en arbetsgivare i Finland får lokalisera (eller 
positionera) sina arbetstagare och huruvida dessa förutsättningar är förenliga med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Syftet med artikeln är att klargöra för förutsättningarna 
under vilka en arbetsgivare får lokalisera – eller närmare bestämt behandla lokaliseringsuppgifter som 
hänför sig till identifierbara arbetstagare – och huruvida dessa förutsättningar är förenliga med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. I artikeln fokuserar jag särskilt på syften för vilka 
lokalisering kan anses vara acceptabelt i ett anställningsförhållande och på de grunder på vilka 
lokalisering av arbetstagare och närmare bestämt behandling av arbetstagarnas lokaliseringsuppgifter 
(som är personuppgifter i de fall där arbetstagaren kan direkt eller indirekt identifieras) kan baseras 
på.  

Mot bakgrunden av den granskning som görs i artikeln finns det skäl att ifrågasätta huruvida en del 
av de på lokalisering tillämpliga bestämmelserna och grunderna för behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till övervakning, inklusive de senaste ändringarna av lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet (347/2019) är förenliga med dataskyddsförordningen och inom ramen 
för det nationella regleringsutrymmet. Detta sammanfattas i artikelns slutsatser och analyseras 
närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.2. Artikelns slutsatser är fortfarande aktuella.  

2.2 Slutsatser 

2.2.1 Arbetslivets integritetsskyddsreglering och dess förhållande till den finska arbetsavtals- 
och kollektivavtalsrätten – tillkomst, utveckling och ”samspel”  

Såsom inledningsvis konstaterats i sammandraget av avhandlingens artikel 1 har den finska 
regleringen om integritetsskydd i arbetslivet tillkommit under en relativt kort tid. Regleringen har 
utvecklats separat från den övriga finska arbetsrätten, särskilt arbetsavtals- och kollektivavtalsrätten, 
och först under de senaste decennierna kommit att komplettera den klassiska arbetsavtals- och 
kollektivavtalsrätten. Detta har dock inte nödvändigtvis skett på ett helt friktionsfritt sätt, vilket 
illustreras närmare genom granskningen i avhandlingens artiklar.  

För att illustrera spänningarna mellan arbetslivets integritetsskyddsreglering och arbetsavtals- och 
kollektivavtalsrätten reflekterar jag härnäst över skillnaderna i tillkomsten och utvecklingen av dessa, 
även om den finska arbetsavtals- och kollektivavtalsrättens historia och utveckling i sig inte är 
föremål för närmare granskning i denna avhandling. Den historiska tillbakablicken förklarar 
åtminstone delvis existensen av spänningar i förhållandet mellan de olika regleringarna.193 
                                                 
191 Eklund 2019b, s. 151–152. Lex Nokia är ett praktexempel på lagstiftning som inte haft den inverkan som lagstiftaren avsåg. Om lagstiftarens vilja 
och avsikt (ratio legis), se Kurkela 2009, s. 462. 
192 Europarättslig tidskrift nr 4 2000, s. 543–565.  
193 Urpo Kangas har framhävt att rättshistoria utgör ett för honom viktigt hjälpmedel för att förstå gällande rätt, särskilt ifall det huvudsakliga syftet 
med forskningen är att systematisera och tolka gällande rätt. Jag delar Kangas åsikt om detta. Se Urpo Kangas i Häyhä (red.) 1997, s. 92. 
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Reflektionen kring arbetsavtals- och kollektivavtalsrättens tillkomst och utveckling fokuserar särskilt 
på tiden för den moderna arbetsrätten194 samt de olika lagstiftningskulturerna för dels klassisk 
arbetsrättslig reglering och dels reglering gällande arbetstagarens integritetsskydd. Denna reflektion 
fokuserar endast på de utvecklingsskeden och frågor som är av relevans för att kunna illustrera 
skillnaden i såväl tillkomsten som utvecklingen av den finska regleringen om integritetsskydd i 
arbetslivet och den finska arbetsavtals- och kollektivavtalsrätten. En dylik reflektion är motiverad 
eftersom den fungerar som en kort introduktion till avhandlingens slutsatser och bidrar till att förklara 
varför arbetslivets integritetsskyddreglering fått en så central roll i Finland och hur dess bestämmelser 
formats.  

Efter reflektionen kring tillkomsten och utvecklingen av den finska arbetsavtals- och 
kollektivavtalsrätten – den klassiska tvådimensionella arbetsrätten – reflekterar jag kort över dess 
nuläge och därefter mer ingående över den (nya) grundrättsdimension med fokus på arbetstagarnas 
rätt till skydd för privatliv. Därefter redogör jag för arbetslivets integritetsskyddsreglering i Finland 
för att sedan kunna analysera hur bestämmelserna om insamling och behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter (särskilt i situationer då arbetsgivaren genomför någon form av övervakning av sina 
arbetstagare) utgör en avvikelse från den arbetsrättsliga systematiken, vilket belyser spänningarna 
mellan den klassiska tvådimensionella arbetsrätten och regleringen om arbetstagarnas 
integritetsskydd. För ett ge en mer konkret kontext till det sist nämnda granskar och analyserar jag 
närmare arbetsgivarens direktionsrätt – rätten att leda och övervaka arbetstagarnas arbete – och dess 
förhållande till bestämmelser som förutsätter arbetstagarens samtycke för övervakning. Jag avslutar 
den första slutsatsen med några sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan klassisk 
arbetsrättslig reglering och arbetslivets integritetsskyddsreglering. 

Arbetsavtalsförhållandets utveckling och arbetsavtals- och kollektivavtalsrättens tillkomst 

Det har framförts att arbetsförhållandet genom tiderna utvecklats i tre skeden, från (i) ett 
statusförhållande till (ii) ett fritt avtalsförhållande och åter igen till (iii) ett statusförhållande. Fram till 
industrialiseringen och den ekonomiska liberalismen var arbetsförhållandet ett statusförhållande, 
vartefter det förändrades till ett fritt avtalsförhållande där arbetstagaren ”hyrde ut” sin arbetskapacitet 
mot en viss ersättning.195 Eftersom arbetstagaren visade sig vara den svagare avtalsparten då 
arbetsförhållandets villkor fastställdes, ledde den ekonomiska liberalismen till missbruk av 
arbetstagarnas arbetskraft. Denna utveckling resulterade i att arbetsförhållandet återgick till ett 
statusförhållande. Detta skedde på två sätt: Å ena sidan ingrep staten i det fria avtalsförhållandet 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren genom lagstiftning, vilket gav och fortfarande ger den 
privaträttsliga arbetsrätten dess offentligrättsliga drag, och å andra sidan organiserade arbetstagarna 
sig genom att grunda och gå med i fackförbund för att uppnå en avtalsbalans då arbetsförhållandets 
villkor fastställdes. I det tredje utvecklingsskedet, som för närvarande pågår och eventuellt håller på 
att utvecklas mot ett fjärde skede, fastställs arbetsförhållandets villkor inte mera i huvudsak av 
arbetsgivaren och arbetstagaren, utan avtalsfriheten har begränsats med bestämmelser i lag och 

                                                 
194 Niklas Bruun och Anders von Koskull framför att den moderna arbetsrätten började utvecklas i slutet av 1800-talet då samhället industrialiserades 
och lönearbete blev allt vanligare. Bruun – von Koskull 2012, s. 2. Martti Kairinen framför däremot att arbetsrätten, som ett eget rättsområde, tillkom 
och började utvecklas i samband med samhällets industrialisering och att den moderna arbetsrätten tillkom först efter andra världskriget och då man 
börjat reglera arbetsrätten. Arbetsrätten är således ett relativt nytt rättsområde. Se Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 35, 42 och 46. 
195 Sarkko 1980, s. 7–8.  
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kollektivavtal196.197 Det har framförts att arbetsrätten som ett eget privaträttsligt rättsområde uppkom 
och började utvecklas först vid detta tredje skede.198 Det är också vid detta tredje skede man börjat 
dela in arbetsrätten i arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt. 
 
Vad gäller kollektivavtalet och dess inverkan på avtalsfriheten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
är det skäl att notera att det inte var helt lätt att anpassa kollektivavtalet till (arbets)avtalsrätten givet 
kollektivavtalets karaktär. Ett avtal genom vilket avtalsparterna fastställer villkor som skulle gälla ett 
förhållande mellan tredje parter (arbetstagarna och arbetsgivaren) var främmande för det finska 
avtalsrättsliga systemet.199 För att kollektivavtalet skulle tjäna sitt syfte och fungera som ett avtal 
genom viket man kollektivt avtalar om villkor som skulle gälla i förhållanden – arbetsförhållanden – 
mellan avtalsparternas medlemmar (och inte själva avtalsparterna) var det nödvändigt att definiera 
vad som avsågs med ett kollektivavtal i lag.200 Ett kollektivavtal är i princip ett privaträttsligt avtal 
också om det samtidigt kan anses vara ett s.k. normavtal; avtalsparternas ”individuella vilja” 
transformeras genom det i lagen definierade kollektivavtalet till en ”samvilja”.201 
 
Vid närmare granskning av det tredje skedet kan det konstateras att den finska arbetsrättsliga 
lagstiftningen som tillkommit och utvecklats sedan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har 
låtit sig influeras av såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas intressen och behov. Vad gäller 
arbetstagarnas intressen och behov har man med tiden till följd av praktisk erfarenhet kommit att 
omfatta tanken att avtalsfriheten mellan arbetsgivare och arbetstagaren måste begränsas med 
lagstiftning för att arbetsgivaren, givet sin maktposition, inte (godtyckligt) skall diktera villkoren i ett 
arbetsförhållande och att det behövs särskilda myndigheter som övervakar att de gränser och krav 
som lagstiftningen ställer efterlevs. Den arbetsrättsliga lagstiftningen vi har idag är därför till en stor 
del tvingande (indispositiv) och den har i huvudsak stiftats för att trygga arbetstagaren i enlighet med 
skyddsprincipen.202  

Att arbetsrätten influerats av såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas intressen och behov 
karaktäriseras också av att arbetstagarna och sedermera även arbetsgivarna organiserat sig. Till en 
början var det arbetstagarna som organiserade sig genom att ansluta sig till fackförbund för att driva 
sina intressen och förbättra sin ställning på arbetsmarknaden. Senare har så också skett på 

                                                 
196 Niklas Bruun har forskat i den finländska kollektivavtalsverksamheten. Den första lagen om kollektivavtal stiftades 1924 och därpå följande år lagen 
om medling i kollektiva arbetstvister. Som modell till lagen om kollektivavtal fungerade en tysk proposition, som uppsattes av den tyske 
arbetsrättssakkunnige Hugo Sinzenheimer men som dock aldrig genomfördes i Tyskland. Trots att lagen om kollektivavtal tillkom 1924 hade den ingen 
nämnvärd inverkan på arbetsmarknadspraxisen, och kollektivavtal ingicks endast i undantagsfall. Fram till 1940-talet saknade arbetstagarna kraft att 
driva igenom sina krav på kollektivavtalsregleringen. Från och med år 1944 då det första allmänna avtalet ingicks kan man säga att 
kollektivavtalssystemet konsoliderade sin ställning och blev en gängse regleringsform för arbetsförhållandets villkor. Se Bruun 1979, s. 9–14 och Bruun 
– von Koskull 2012, s. 3. Sedan 1990-talet har man i kollektivavtalen börjat decentralisera befogenheten att fatta beslut. Det har blivit alltmer vanligt 
att komma överens om att arbetsgivaren och arbetstagarna kan avtala om arbetsvillkoren lokalt och tillsammans så att man avviker från eller preciserar 
villkor i kollektivavtalet. Se Bruun – von Koskull 2012, s. 10. Vad gäller arbetstagarnas organiseringsgrad var den länge rätt hög i Finland, och i Norden 
överlag, men under de senaste åren har organiseringsgraden sjunkit. År 2017 var organiseringsgraden (beräknat bland dem inom intressebevakningen) 
i Finland 59,4 %. År 2013 var motsvarande andel 64,5 % och år 1989 var andelen 71,9 %. Se TEM 2019, s. 38.  
197 Sarkko 1980, s. 7–8.  
198 Se t.ex. Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 35.  
199 Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 51. 
200 Enligt lagen om kollektivavtal (436/1946, 1 §) är kollektivavtal ”ett avtal, som av en eller flera arbetsgivare eller registrerade föreningar av 
arbetsgivare slutes med en eller flera registrerade föreningar av arbetstagare om villkor, som skola lända till efterrättelse vid arbetsavtal eller 
arbetsförhållanden i övrigt”. 
201 Om kollektivavtalets anpassning till det finska rättssystemet, se Bruun 1979, s. 162–169, särskilt s. 164–165. Martti Kairinen preciserar att 
kollektivavtalet i förhållandet till (avtalsparternas) tredje parter har en normativ verkan som kommer till uttryck bland annat genom att de till 
kollektivavtalet bundna parterna (arbetstagarna och arbetsgivarna) är bundna av kollektivavtalets villkor i sina arbetsavtal och -förhållanden. Se Martti 
Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 51.  
202 Bruun – von Koskull 2012, s. 13 och 15.  
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arbetsgivarsidan vartefter arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna som jämnstarka 
förhandlingsparter203 kunnat förhandla om minimivillkoren i de frågor som lagstiftningen tillåter204 
och som sedan kommit att gälla i arbetsförhållandena i en viss bransch, en viss industri eller i en viss 
sektor.205 Behandling av arbetstagarnas personuppgifter utgör dock ett exempel på en fråga som man 
som utgångspunkt inte kan avtala om i kollektivavtal, eftersom behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter inte kan baseras på kollektivavtal utan enbart på grunder som fastställs i lag.206 Trots 
detta förekommer det i praktiken kollektivavtal med villkor om behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter, vilket granskas närmare nedan. 

Också om arbetsrätten på många sätt är ett nationellt rättsområde som präglas av varje lands 
industrialiseringsgrad, näringsstruktur, politiska läge och traditioner, påverkas den finska arbetsrätten 
också av utvecklingen i andra länder207 och av Finlands internationella samarbete, såsom genom 
Finlands medlemskap i den Internationella arbetsorganisationen (ILO).208 Sedan Finland blev 
medlem i EU år 1995 har den arbetsrättsliga regleringen i allt större grad även påverkats av EU-
rättslig reglering. Särskilt till följd av EU:s sociala dialog209 har EU-medlemsstaterna harmoniserat 
sådan lagstiftning som reglerar den fria rörligheten av arbetstagare, arbetstagarskydd, arbetsmiljö, 
arbetstid, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, arbetstagarnas rätt att delta i företagens förvaltning 
och beslutsfattande samt det kollektiva uppsägningsskyddet.210  

Regleringen av arbetstagarnas integritetsskydd har inte på ett effektivt sätt harmoniserats inom EU 
förrän genom dataskyddsförordningen, som bland annat avser säkerställa det fria flödet av 
personuppgifter mellan medlemsstaterna.211 Även om dataskyddsförordningen tillåter EU-
medlemsstaterna att fastställa mer specifika regler om behandling av personuppgifter i 
anställningsförhållanden, tillämpas dataskyddsförordningen på behandling av arbetstagarnas 

                                                 
203 Att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna kommit att uppfattas som jämnstarka förhandlingsparter illustrerar en utveckling från 
"individualism" till "paritetsideologi". Individualism står i detta sammanhang för liberalismens syn på arbetsförhållandet som en avtalsrelation mellan 
arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Kärnan i paritetsideologin, som Niklas Bruun granskat närmare, är att relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare lyfts upp på det kollektiva planet till en relation mellan fackföreningen och arbetsgivaren. Det är på detta plan som det råder någon slags 
styrkebalans mellan dessa parter och det är på detta plan som parterna skall behandlas lika. På det individuella planet är dock arbetstagaren svagare och 
skall skyddas genom lagstiftning. Se Bruun 1979, s. 160–161 och Christensen 1982, s. 35. Se även Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 43–
44. 
204 I arbetsavtalslagen 13:7 fastställs frågor i vilka man genom kollektivavtal kan avvika från vad som föreskrivs i lagen. Liknande bestämmelser ingår 
i arbetstidslagen (972/2019) 34 § och semesterlagen (162/2005) 30 §. 
205 Enligt Martti Kairinen har kollektivavtalen två konkreta huvudfunktioner som gynnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren: Å ena sidan definierar 
kollektivavtalen de förmåner och rättigheter som tillkommer arbetstagarna och å andra sidan omfattar kollektivavtalen en skyldighet till arbetsfred. Det 
har enligt Kairinen framförts att genom att ingå ett kollektivavtal "köper" arbetsgivarna arbetsfred för avtalsperioden i gengäld för vissa förmåner 
(ändringar av avtalsvillkor). Kairinen framhäver dock att kollektivavtalen också har andra funktioner än dessa två. Se Martti Kairinen i Koskinen et al. 
(red.) 2018, s. 50. 
206 Se avhandlingens avsnitt 1.4.1. 
207 Finlands arbetsrätt har låtit sig influeras av bland annat arbetsrätten i Tyskland och Österrike samt av de nordiska länderna, främst Sverige, men i 
viss mån också Danmark. Se Bruun – von Koskull 2012, s. 2–3.  
208 Sedan början 1900-talet har man strävat efter att harmonisera arbetsrättslig lagstiftning för att bland annat påverka företagens kostnader och 
konkurrenskraft. Se Bruun – von Koskull 2012, s. 2.  
209 EU:s sociala dialog, som lanserades 1985 av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, omfattar diskussioner, samråd, förhandlingar 
och gemensamma åtgärder som regelbundet sker mellan europeiska arbetsmarknadsparter. (För att erkännas som en partner i EU:s sociala dialog skall 
en organisation vara organiserad på EU-nivå och både kunna delta i samråd och förhandla om avtal.) Enligt artikel 155 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt  (EUF-fördraget) har arbetsmarknadens parter rätt att förhandla avtal på eget initiativ. Dessa avtal kan sedan genomföras inom 
EU av arbetsmarknadens parter själva eller via EU-lagstiftning. Hittills har förhandlingsförfarandet i den sociala dialogen resulterat i tre avtal på 
branschövergripande nivå som har genomförts genom följande direktiv: i) Ramavtalet från december 1995 om föräldraledighet (rådets direktiv 
96/34/EG, inte längre ikraft). Arbetsmarknadens parter reviderade föräldraledighetsavtalet i juni 2009 (rådets direktiv 2010/18/EU); ii) Ramavtalet från 
juni 1997 om deltidsarbete (rådets direktiv 97/81/EG); och iii) Ramavtalet från mars 1999 om visstidsarbete (rådets direktiv 1999/70/EG). Se Europeiska 
kommissionen: En ny start för den sociala dialogen 2016 och Bruun – von Koskull 2012, s. 16–17. 
210 Bruun – von Koskull 2012, s. 15–18.  
211 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1230. Se även dataskyddsförordningen, skäl 3. 
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personuppgifter till den del EU-medlemsstaterna inte får avvika från dataskyddsförordningens 
bestämmelser.212 Den nationella regleringen om arbetstagarens integritetsskydd får således en 
särskild tilläggsdimension av EU-rätten, eftersom grunden för arbetslivets integritetsskyddreglering, 
som tidigare rätt långt varit nationell, numera är EU-rättslig till följd av dataskyddsförordningen. 
Denna tilläggsdimension är dock inte helt oproblematisk givet att dataskyddsförordningen till sin 
karaktär är lex generalis typ av reglering vad gäller behandling av personuppgifter och inte specifik 
arbetsrättslig särreglering. Spänningen som uppkommer mellan den finska regleringen om 
arbetstagarens integritetsskydd och dataskyddsförordningen granskas närmare i avsnitt 2.2.2. 

Den klassiska tvådimensionella arbetsrätten och dess två nya dimensioner 

Det anses allmänt att klassisk arbetsrätt213, i den bemärkelsen som den utvecklats efter andra 
världskriget, i grund och botten är ett tvådimensionellt fenomen. Å ena sidan består den av individuell 
arbetsrätt, som reglerar avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med 
utgångspunkten att arbetstagaren är den svagare avtalsparten. Å andra sidan består den klassiska 
arbetsrätten av den kollektiva arbetsrätten, genom vilken man uppnått en kontraktuell balans till följd 
av förenings- och mötesfriheten214 för såväl arbetstagarna som arbetsgivarna samt till följd av 
uppkomsten av fackföreningar som kunnat ingå avtal med sina arbetsgivarmotparter.215 Dessa två 
dimensioner återspeglas också i hur den finska arbetsrätten systematiseras med en indelning i två 
huvudområden: individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt.216  
 
Den klassiska tvådimensionella arbetsrätten omfattar dock endast en begränsad del av det arbete som 
utförs i dagens post-industriella globala ekonomi. Till exempel den finska arbetsavtals- och 
kollektivavtalsrätten är fortfarande idag i det stora hela stiftad utgående från ett industriellt samhälle 
med industriarbete, även om Finlands näringsstruktur ändrats drastiskt sedan andra världskriget och 
majoriteten av dagens arbetsplatser återfinns inom servicesektorn.217 Realiteten där arbete utförs har 
förändrats och förändringen beror bland annat på utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologin, digitaliseringen, robotiseringen och AI samt globaliseringen – fenomen 
till följd av vilka det har uppstått en så kallad serviceekonomi och nya upplägg kring utförande av 
arbete som (nödvändigtvis) inte omfattas av den klassiska tvådimensionella arbetsrätten.218 Särskilt 
arbete som utförs av egenanställda (fi. itsensä työllistävä eller kevytyrittäjä) eller av så kallade 
plattformarbetstagare219 och arbetsrättens tillämplighet på arbete som utförs av personer i dylik 
                                                 
212 Se avhandlingens avsnitt 1.4.3. 
213 Med klassisk arbetsrätt avser jag i enlighet med Niklas Bruun att arbetsrätten i Europa i grunden är ett privaträttsligt rättsområde med offentligrättsliga 
drag och att arbetsrätten i huvudsak kan systematiseras med en indelning i två huvudområden: individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. Se Niklas 
Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 18–20.  
214 Mötes- och föreningsfriheten tryggas i den finska grundlagen (13 §). Mötes- och föreningsfriheten är en politisk grundrättighet som i första hand 
tryggar en frihet för individen som begränsar den offentliga makten. Mötes- och föreningsfriheten gäller dock också i förhållanden mellan enskilda 
(horisontal effekt) och konkretiseras bland annat genom arbetsavtalslagens bestämmelser 13:1 och 13:2 om förenings- och mötesfrihet. 
215 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 18–19.  
216 Se avhandlingens avsnitt 1.4.3. 
217 Bruun – von Koskull 2012, s. 5. Näringsstrukturen i Finland år 2018 såg ut enligt följande: andelen anställda inom i) skogs- och jordbruk 4,0 %, ii) 
industri 22,0 % och iii) 774,0 % servicenäringar och förvaltning. Se Statistikcentralen: Finland i siffror 2019. År 1920 var motsvarande siffror följande: 
i) 70,1 %, ii) 11,5 % och iii) 10,9 %. Se Statistikcentralen: Finland i siffror 2017.  
218 Frank Hendrickx framför att den klassiska arbetsrätten försattes under tryck under 1980- och 1990-talet till följd av faktorer såsom globalisering, 
ekonomisk konkurrens och uppkomsten av serviceekonomin. Se Hendrickx 2018a, s. 200.  
219 Vad gäller plattformarbetstagare kan Uber-chaufförerna och EU-domstolens dom i målet C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi från 2017 
nämnas. EU-domstolen fastställde i sin dom att Uber inte kan klassificeras som en av informationssamhällets tjänster, utan utgör en transporttjänst och 
att verksamheten därför regleras som en lokal transport, vilket innebär att verksamheten är undantagen från EUF-fördragets regler om frihet att 
tillhandahålla tjänster. Därtill analyserar domstolen plattformens/appens förhållande till arbetsgivarbegreppet. I domen föreskrivs att plattformen inte 
skall uppfattas som endast en passiv förmedlare av kontakt mellan den som utför arbetet och den som vill ha det utfört, utan snarare som en central 
gestalt och funktion. Domstolen uppfattar plattformens roll på ett sätt som uppvisar likheter med hur arbetsgivaren har uppfattats i den finska / klassiska 
arbetsrätten (se särskilt p. 39). 
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ställning har varit ett frekvent återkommande diskussionsämne i den senare tidens akademiska debatt 
i såväl Finland som i Europa och internationellt.220 
 
För att till exempel finsk arbetsavtals- och kollektivavtalslagstiftning (och därmed den lagstiftning 
som stiftats till förmån och skydd för arbetstagaren, den svagare avtalsparten) skall bli tillämpligt 
förutsätts ett arbetsförhållande, dvs. att individen som utför arbete anses vara en arbetstagare i ett 
arbetsavtalsförhållande i den bemärkelsen som avses i arbetsavtalslagen;221 Arbetsavtalslagen 
tillämpas endast på ett sådant avtal (arbetsavtal) genom vilket en arbetstagare eller arbetstagare 
tillsammans som ett arbetslag förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning 
under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag.222 Kännetecknande för ett 
arbetsförhållande är i) existensen av ett avtal, som gäller ii) utförande av arbete iii) mot lön eller annat 
vederlag och iv) arbetsgivarens direktionsrätt.223 I moderna upplägg för utförande av arbete uppfylls 
nödvändigtvis inte arbetsgivarens direktionsrätt, dvs. arbete sker inte i någons ledning och personliga 
övervakning, eller det är åtminstone öppet för tolkning huruvida detta element uppfylls.224 
 
Alla arbetsavtalsförhållandets element måste uppfyllas samtidigt för att det skall uppstå ett 
arbetsförhållande, vars existens har en central betydelse för att övrig arbetsrättslig reglering skall bli 
tillämplig.225 Samma gäller arbetslivets integritetsskyddsreglering, som tillämpas endast på individer 
som är arbetstagare i arbetsavtalslagens bemärkelse.226 Individer som inte utför arbete i rollen av 
arbetstagare omfattas således inte av den lagstiftning som stiftats till förmån och skydd för 
arbetstagaren, såsom av lagen om integritetsskydd i arbetslivet som stiftats till förmån och skydd av 
arbetstagarnas integritet, inklusive behandling av personuppgifter. Huruvida det är tillbörligt att 
individer som inte utför arbete i rollen av arbetstagare, men dock i därmed nära jämförbar roll, inte 
omfattas av bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet kan under vissa omständigheter 
ifrågasättas. Likaså kan man ifrågasätta ifall det är tillbörligt att individer i arbetstagarroll har ett 
avvikande skydd för sin integritet än individer som inte utför arbete i rollen av arbetstagare. 
 
Till följd av att den klassiska tvådimensionella arbetsrätten omfattar bara en del av det arbete som 
utförs i praktiken har det bland akademiker framförts att grundidéerna i arbetsrätten, som förankrats 

                                                 
220 I t.ex. Finland har man analyserat huruvida egenanställda är arbetstagare eller företagare. Se t.ex. TEM 16/2012, s. 44. Jaana Paanetoja anser att 
arbete som utförs av egenanställda inte utgör ett nytt fenomen och hon verkar också anse att det inte finns oklarheter i huruvida egenanställda är 
arbetstagare eller företagare. Se Paanetoja 2016, s. 11. Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som granskat trender i hur utförande av arbete 
förändrats fastställer i sin rapport från 2015 att det trots de nya uppläggen kring utförande av arbete inte utöver rollerna arbetstagare och företagare 
finns behov att införa en ny tredje kategori för arbetare som inte klart faller under endera kategorin arbetstagare eller företagare. Se TEM 2/2015, s. 22. 
Paanetoja vidhåller att i fall där arbete utförs med atypiska villkor (arbetet är oregelbundet, arbetstiderna varierar, existensen av mer än en (klar) 
arbetsgivare, friheten att själv avgöra hur arbetet utförs mm.) kan det lättare uppstå oklarheter kring arbetets juridiska natur. Paanetoja anser att man 
ändå slutligen alltid bör avgöra i vilken roll individen utför sitt arbete (som arbetstagare eller företagare), eftersom det är ohållbart att inte göra det. Se 
Paanetoja 2016, s. 11. 
221 Se avhandlingens avsnitt 1.4.4 gällande arbetslivets integritetsskyddsreglering som en del av den arbetsrättsliga regleringen. 
222 Arbetsavtalslagen, 1:1. 
223 Tiitinen – Kröger 2012, s. 9 och 24.  
224 Paanetoja 2016. I anslutning till detta kan nämnas att arbetsrådet rätt nyligen givit två utlåtanden i vilka rådet slagit fast att matbud (som arbetar för 
företag såsom t.ex. Wolt och Foodora) inte är egenanställda / självständiga företagare, utan utför sitt arbete i ett anställningsförhållande. Se arbetsrådets 
utlåtanden 1481 och 1482, som är tillgängliga (på finska) på adressen: https://tem.fi/-/tyoneuvosto-otti-kantaa-ruokalahettien-oikeudelliseen-asemaan, 
besökt 29.11.2020. Arbetsrådet är en specialmyndighet under arbets- och näringsministeriet. Arbetsrådet är oberoende i sin verksamhet och ger bland 
annat (juridiskt icke-bindande) utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av lagar som gäller arbetstid, semester och arbetarskydd och om vissa andra 
lagar som gäller skydd av arbetstagare. 
225 I fall där det är oklart huruvida alla fyra element uppfylls samtidigt måste man göra en helhetsbedömning på rättsförhållandets samtliga 
omständigheter. Se Tiitinen – Kröger 2012, s. 9 och 24–27. Se även Bruun – von Koskull 2012, s. 29–30.  
226 Lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 2.1 §. Vad som lagen ifråga föreskriver om arbetstagare tillämpas även på tjänstemän, de som står i 
tjänsteförhållande och de som har därmed jämförbar offentligrättslig anställning samt i tillämpliga delar på arbetssökande, 2.2 §. De så kallade Lex 
Nokia bestämmelserna föreskriver om förfarande som sammanslutningsabonnenter skall följa. En sammanslutningsabonnent kan bland annat vara en 
aktör i arbetsgivarroll. Tillämpningen av bestämmelserna gällande lokalisering (som ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 160–
162 §) begränsas inte enbart till individer i arbetstagarroll.  
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i de två dimensionerna, föråldrats och vissa har också framfört att den klassiska tvådimensionella 
arbetsrätten försatts i en kris. Dessa framföranden utgör en del av en mer omfattande diskussion om 
arbetsrättens nuläge och framtid. Givet avhandlingens forskningsfrågor och syfte faller en närmare 
genomgång av denna diskussion utanför avhandlingens granskningsområde och jag nöjer mig med 
att konstatera att den klassiska tvådimensionella arbetsrätten, också om den för närvarande kan anses 
vara ofullständig, även idag har en betydelsefull roll, bland annat eftersom det fortfarande finns en 
stor mängd arbetstagare som arbetar i klassiska arbetsförhållanden227, men också för att 
bestämmelser i såväl lag som kollektivavtal behövs för att skydda den svagare avtalsparten.228  
 
I nära anslutning till diskussionen kring den klassiska tvådimensionella arbetsrättens 
tillkortakommanden och kris har det framförts att digitaliseringen och robotiseringen, som vårt 
samhälle nu genomgår, har inlett en brytningstid som kan jämföras med den industriella revolutionen 
och som kommer att pågå i årtionden.229 Placerat i en arbetsrättslig kontext kan man konstatera att 
det ter sig som att arbetsförhållandet som fenomen håller på att utvecklas från det ovan beskrivna 
tredje skedet till ett fjärde skede, vars implikationer på arbetsförhållandet, arbetsrättslig reglering och 
kollektivavtal ännu är delvis okända och svårförutsägbara.230  
 
Den förändrade realiteten vi lever i förutsätter eventuellt en anpassning av den klassiska 
tvådimensionella arbetsrätten i olika rättssystem, eftersom arbetsrättens materiella bestämmelser inte 
längre omfattar vissa typer av arbete och att de element som avgör arbetsrättens tillämpningsområde 
(såsom de ovan nämnda elementen i den finska arbetsavtalslagen) inte längre nödvändigtvis är 
lämpliga.231 Närmare bestämt finns det ett behov av att granska när arbetsrättsbestämmelserna är 
tillämpliga och på vad (hurudant arbete). Hur en dylik granskning och eventuell anpassning av 
arbetsrätten borde förverkligas (och med vilka kriterier) förutsätter givetvis närmare och fortsatt 
framtida akademisk forskning och har inte enbart arbetsrättsliga utan även (bland annat) 
samhällsekonomiska implikationer.232  
 
För att en dylik granskning av arbetsrätten skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt 
förutsätts i alla händelser att de sätt på hur vi uppfattar arbetsrätten granskas. I anslutning till detta 
har det framförts att arbetsrätten i dagens värld inte mer kan ses som ett tvådimensionellt fenomen, 
                                                 
227 Att arbeta i  klassiska arbetsförhållanden avser jag i en finsk kontext individer som arbetar i rollen av arbetstagare i enlighet med arbetsavtalslagen, 
1:1. Till exempel i Finland fanns det år 2018 2,5 miljoner människor i anställningsförhållande. Se Statistikcentralen: Finland i siffror 2019, s. 16. 
228 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 20 och Hendrickx 2018a, s. 195–205. Utan arbetsrättslig skyddsreglering finns risk för att 
arbetsförhållandets utveckling skulle återgå till det andra skedet med ett fritt avtalsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren till följd av vilket 
den starkare avtalsparten (arbetsgivaren) lätt kunde missbruka sin maktposition i förhållande till den svagare avtalsparten (arbetstagaren). Att reglera 
arbetet som utförs i ett arbetsavtalsförhållande är nödvändigt för att förebygga förekomsten av ojämlikhet i arbetsavtalsförhållanden och för att främja 
människovärdighet och social rättvisa. I anslutning till detta, se Hendrickx 2018a, s. 202. Niklas Bruun framhäver också arbetsrättens roll som en 
stabiliserande faktor mot bakgrunden av senaste tidens politiska utveckling särskilt i västvärlden som resulterat i att populism, nationalism och 
extremism vunnit ett allt starkare fotfäste. Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 20 
229 Hautamäki et al. 2017, kapitel 1.  
230 Här kan noteras att ett av de centrala fenomenen i den utveckling som nu pågår till följd av den digitala brytningen verkar vara den att de bekanta 
samhällsklassernas ställning stagnerar. Allt fler människor (oavsett utbildning och ekonomisk ställning) har numera bättre än någonsin förr möjlighet 
att få tillgång till en enorm mängd information. Se Hautamäki et al. 2017, kapitel 1. Bättre tillgång till information har bland annat resulterat i att 
arbetstagarna är mera välinformerade än tidigare och därmed också som utgångspunkt i en bättre position att förhandla om innehållet i sina egna 
arbetsavtal. Se Bruun 2010, s. 31. 
231 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 19–20. Frank Hendrickx anser att man kan identifiera två olika nivåer kring debatten gällande 
arbetsrättens anpassning och modernisering. Dels gäller det att anpassa de materiella arbetsrättsbestämmelserna med de nya sätten att arbeta (och då 
gäller frågan vilka arbetsrättsbestämmelser är tillämpliga). Dels gäller det att reflektera över den definition som resulterar i att arbetsrätten blir tillämplig 
(och då gäller frågan när tillämpas arbetsrätten). Sammanfattningsvis gäller det att utreda när arbetsrättsbestämmelserna är tillämpliga och på vad. Se 
Hendrickx 2018a, s. 199.  
232 I anslutning till detta kan nämnas att man i regeringsprogrammet skrivit in att behoven av lagstiftningsändringar ska utredas med tanke på det 
förändrade arbetslivet (självsysselsatta, delnings- och plattformsekonomi, nya sätt att låta utföra arbete samt andelslag). För att minska osäkerheten i 
arbetslivet ska begreppet arbetsavtal i arbetsavtalslagen enligt regeringsprogrammet preciseras så att det inte går att kamouflera ett 
arbetsavtalsförhållande till att se ut som något annat. Se Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019, avsnitt 3.5. 
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utan som ett fenomen med fyra dimensioner; Vid sidan om den tvådimensionella arbetsrätten har det 
under de senaste decennierna uppkommit två nya dimensioner som fungerar som basis för 
arbetsrättslig reglering på en global nivå. Den ena av dessa två nya dimensioner är 
grundrättighetsdimensionen och den andra dimensionen handlar om tillträde till arbetsmarknaden 
(access justice).233 Givet avhandlingens syfte och forskningsfrågor fokuserar jag min analys härnäst 
på arbetsrättens grundrättighetsdimension och särskilt på arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv 
och behandling av personuppgifter. En närmare granskning av den andra nya dimensionen, tillträde 
till arbetsmarknaden (access justice), faller utanför ramen för denna avhandling.  
 
Arbetsrättens grundrättsdimension 
 
Det har framförts att det idag finns en omfattande internationell konsensus om att ILO:s åtta 
kärnkonventioner234, vilka sammanfattningsvis föreskriver om skyddet av föreningsfriheten och 
organisationsrätten samt förbudet mot tvångs- och barnarbete samt mot diskriminering i arbetslivet, 
och bestämmelserna i FN:s olika konventioner, såsom konventionen om de medborgerliga och 
politiska rättigheterna och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter235, står 
för en global konsensus gällande de grundläggande arbetsrättsprinciperna.236 Ur ett europeiskt 
perspektiv kan denna lista kompletteras med Europakonventionen, som antogs 1950 och som bygger 
på FN:s människorättsdeklaration, Europeiska sociala stadgan från 1961 och EU:s 
grundrättighetsstadga, som i sin tur bygger på bland annat Europakonventionen.237  
 
Generellt sett har vikten och betydelsen av människorättigheter i en arbetsrättslig kontext ökat 
märkbart efter andra världskriget, vilket också tillkomsten av de grundläggande globala 
arbetsrättprinciperna illustrerar. Även sammanbrottet av Sovjetunionen och östblocket har haft 
betydelse för utvecklingen.238 Sammanbrottet av Sovjetunionen och östblocket kan anses ha 
välkomnat en utveckling där individens rättigheter, och särskilt friheter, fått en allt större betydelse 
inte bara för individen, men också för samhällelig välfärd.239 Denna utveckling, där individens 
rättigheter fått en större genomslagskraft, har man också kunnat skönja i den europeiska arbetsrättens 
utveckling. 
 

                                                 
233 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 26–29.  
234 ILO:s åtta kärnkonventioner består av följande: Konventionerna gällande förenings- och organisationsfrihet, dvs. konvention nr 87: Föreningsfrihet 
och organisationsrätt samt konvention nr 98: rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, konventionerna gällande tvångsarbete, dvs. konvention nr 
29: Förbud mot tvångs- och straffarbete samt konvention nr 105: avskaffande av tvångsarbete, konventionerna gällande diskriminering, dvs. konvention 
nr 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön samt konvention nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning och konventionerna gällande 
barnarbete, dvs. konvention nr 138: Minimiålder för arbete samt konvention nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete. År 1998 antog ILO 
Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism. I den fastställs att samtliga ILO:s 
medlemsländer skall respektera, främja, och genomföra innehållet i de åtta kärnkonventionerna. Sedan dess utgör kärnkonventionerna en 
minimistandard för arbetsvillkor i hela världen. 
235 Dessa FN konventioner har grunden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948 av FN:s generalförsamling. 
236 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 21. 
237 Se t.ex. Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 21, Olivier de Schutter i Dorssemont et al. (red.) 2013, s. 105 och Bruun – von Koskull 2012, 
s. 11. De globala grundläggande arbetsrättsprinciperna har också under senaste tiden smugit in sig i olika soft law instrument, såsom i koder om 
företagens sociala ansvar (eng. Corporate Social Responsibility (CSR), vilket dels illustrerar den arbetsrättsliga grundrättsdimensionens frammarsch 
och dels givit de grundläggande arbetsrättsprinciperna en större betydelse även om mekanismer för att övervaka hur dylika koder verkställs och hur 
principerna efterlevs saknas. Niklas Bruun verkar välkomna en dylik utveckling också om han vidhåller att det finns en risk för att tolkningen av de 
globala grundläggande arbetsrättsprinciperna blir fragmenterad då en mekanism för övervakning saknas. Se Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 
2017, s. 25–26.  Företagens sociala ansvar behandlas närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.3. 
238 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 20. 
239 Harari 2018, s. 9–13.  
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Vid sidan om mötes- och föreningsfriheten, som är en grundläggande kollektiv rättighet och som kan 
anses ha utgjort en tidig form av arbetstagarnas skydd mot diskriminering240, har vissa individuella 
grundrättigheter som ursprungligen skyddat förhållandet mellan individen och den offentliga makten 
/ staten (vertikal effekt) fått relevans även i förhållanden mellan enskilda (horisontell effekt, 
Drittwirkung), i en arbetsrättslig kontext närmare bestämt mellan arbetstagaren och arbetsgivare inom 
den privata sektorn.241 Dylika individuella grund- och människorättigheter är bland annat rätt till 
jämlik behandling (diskrimineringsförbud), rätt till skydd för privatliv och yttrandefrihet. 
 
Bland de individuella grund- och människorättigheterna kan rätten till jämlik behandling och förbudet 
mot diskriminering samt därtillhörande reglering, som började utvecklas i Europa på 1970-talet till 
följd av kvinnorörelsens krav på tillträde till arbetsmarknaden, anses ha varit ett viktigt steg i 
utvecklingen mot en mer grundrättighetsbetonad arbetsrätt och konstitutionalism.242 Jämlik 
behandling av arbetstagare och förbud mot diskriminering har också ett nära samband med dataskydd 
och reglering om arbetstagarens integritetsskydd, som kan anses utgöra ett andra viktigt steg i 
utvecklingen mot en mer grundrättighetsbetonad arbetsrätt.243 Sambandet mellan jämlik behandling 
av arbetstagare och arbetstagarnas integritetsskydd har man t.ex. i Finland erkänt genom att ge 
(sär)reglering om hurudana uppgifter arbetsgivaren får insamla och behandla i samband med att en 
arbetstagare anställs, vilket har betydelse för arbetstagarens tillträde på arbetsmarknaden.244  
 
I övrigt kan noteras att man i Finland fastställt de för arbetsrätten centrala grundrättigheterna och -
friheterna (såsom mötes- och föreningsfrihet, rätt till jämlik behandling, yttrandefrihet, rätt till skydd 
för privatliv) i grundlagen, vars bestämmelser reflekterar de ovan nämnda internationella och 
europeiska konventionerna som Finland förbundit sig till.245 Dessa i grundlagen fastställda rättigheter 
och friheter preciseras och tryggas närmare såväl direkt som indirekt i övrig nationell lagstiftning.  
 

                                                 
240 Till följd av föreningsfriheten skall arbetstagarna tryggas rätten att fritt få gå med i eller att avstå från att gå med i fackföreningar. Hur arbetstagaren 
väljer att använda sin frihet skall inte få påverka hur hen behandlas av arbetsgivaren. Föreningsfriheten och dess inverkan i förhållanden mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren konkretiseras i lagbestämmelser som står under grundlagen. Se Kaarlo Tuori i Hallberg et al. (red.) 2011, s. 494. Niklas 
Bruun och Anders von Koskull noterar att särbestämmelserna gällande förtroendemännens ställning (som ingår t.ex. i arbetsavtalslagen, 7:10) och andra 
bestämmelser som indirekt tryggar fackföreningsverksamheten finns till för att trygga diskrimineringsskyddet för dem som är aktivt delaktiga i 
fackföreningsverksamheten. Se Bruun – von Koskull 2012, s. 192–193.  
241 Det anses att Europadomstolen i sin rättspraxis uttryckligen fastställt statens skyldighet att trygga mänskliga rättigheter i förhållandet mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren för första gången i domen Young, James och Webster mot Förenade kungariket från 1981. Se även Olivier de Schutter 
i Dorssemont et al. (red.) 2013, s. 105 och Bruun – von Koskull 2012, s. 11. Se även Eklund 2017, s. 907. Grundrättigheternas horisontella effekt 
fastställdes i Finland i samband med grundrättighetsreformen 1995, se Korhonen et al. 2004, s. 224. 
242 Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 21. Reglering i såväl EU som i de nordiska länderna gällande diskrimineringsförbud och lika 
behandling i arbetslivet bestod inledningsvis av reglering som förbjöd diskriminering på basis av kön för att främst underlätta och möjliggöra kvinnornas 
tillträde till arbetsmarknaden. Sedermera ha även andra grunder för diskriminering beaktats i dylik reglering. Se Kevät Nousiainen i Ahlberg – Bruun 
(red.) 2017, s. 65–69. Rätten till jämlik behandling och förbudet mot diskriminering fastställs i Finlands grundlag, 6 § och i Europakonventionen, artikel 
14 och i EU:s grundrättighetsstadga, avdelning III. 
243 Denna utveckling kan skönjas i den ordning inom vilken tillämplig lagstiftning om jämlik behandling och integritetsskydd tillkommit. 
244 I lagen om integritetsskydd i arbetslivet föreskrivs att vad som föreskrivs i lagen om arbetstagare tillämpas även i tillämpliga delar på arbetssökande 
(2.2 §). I detta hänseende är särskilt bestämmelsen om relevanskravet (3 §) viktigt. Arbetsgivaren får behandla endast sådana personuppgifter som har 
direkt relevans för positionen som arbetssökanden ansökt om. Avvikelser från relevanskravet kan inte göras med arbetssökandens samtycke. Således 
kan en arbetssökande låta bli att besvara en sådan fråga som ställs i en arbetsintervju som inte är relevant med tanke på anställningen. Högsta domstolen 
(HD) fastställde 2015 relevanskravets betydelse i samband med anställning till förmån för arbetssökanden. I fallet som avgjordes av HD hade Johanna 
X, som hade valts till chefredaktör för en obunden landskapstidning som gavs ut av ett bolag, vid anställningsintervjun tillfrågats om hon eller hennes 
make var politiskt aktiv. Johanna X hade svarat nekande och därigenom medvetet givit felaktigt svar om sin partner. Johanna X, som levde i ett 
registrerat partnerskap med en annan kvinna, hade inte heller korrigerat den uppfattning som uppkommit vid intervjun att hennes partner var en man. 
Bolagets verkställande direktör A hade innan anställningen börjat hävt chefsavtalet angående Johanna X:s anställning. HD ansåg att frågan gällande 
Johanna X:s makes politiska aktivitet var irrelevant med tanke på anställningen och att Johanna X därmed kunnat utgå från att svaret på frågan inte har 
relevans (också om svaret varit osant). HD ansåg att bolaget gjort sig skyldig till diskriminering i arbetslivet. Se HD 2015:41, särskilt punkterna 27–30. 
Vad gäller lagen om integritetsskydd i arbetslivet och dess tillämplighet på arbetssökanden kan ännu noteras att vissa av lagens bestämmelser har 
skrivits så att de gäller uttryckligen arbetssökanden, såsom bestämmelsen om lämnande av intyg över narkotikatest vid anställning (7 §). 
245 GrUB 25/1994 rd, s. 3. Se även Bruun – von Koskull 2012, s. 11.  
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Arbetstagarens rätt till skydd för privatliv och arbetslivets integritetsskyddsreglering i Finland 
 
Arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv, inklusive personuppgifter, har under de senaste 
decennierna fått ett allt starkare fotfäste i den europeiska arbetsrättsliga diskursen i huvudsak till följd 
av informations- och kommunikationsteknologins utveckling och digitaliseringens genombrott. 
Under de några senaste åren har även användningen av AI i arbetslivet och behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till användningen av diverse AI-verktyg kommit med i 
denna diskussion. Vad (exakt) innehållet och omfånget av skyddet för arbetstagarens privatliv och 
personuppgifter är eller borde vara analyseras emellertid sällan till skillnad från vikten och behovet 
av att skydda arbetstagarnas privatliv.246  
 
Utöver den snabba teknologiutvecklingen finns också andra förklaringar till att arbetstagarnas rätt till 
skydd för privatliv fått ett starkt fotfäste i den arbetsrättsliga diskursen. För det första är rätten till 
skydd för privatliv, inklusive personuppgifter, en människo- och grundrättighet som också gäller i 
anställningsförhållanden, vilket bland annat resulterat i uppkomsten av reglering med syfte att trygga 
arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv. För det andra förutsätter arbetsförhållandet i sig självt samt 
de sätt på hur arbete idag utförs i allt större grad behandling av personuppgifter. Samma gäller de 
metoder som arbetsgivaren använder för att leda och trygga sin verksamhet och kontrollera sina 
arbetstagare. För det tredje har reglering gällande behandling av personuppgifter och 
informationsteknologi generellt sett fått en allt större betydelse, vilket illustreras av bland annat 
dataskyddsförordningen.247 
 
I Finland kan arbetstagarnas rätt till skydd för privatliv, inklusive behandling av personuppgifter, 
anses ha en alldeles särskilt stark ställning. Utöver att rätten till skydd för privatliv fastställs i den 
finska grundlagen, tryggas arbetstagarnas integritetsskydd i lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
och i ett antal bestämmelser i andra lagar. Finland är i nuläget den enda EU-medlemsstaten med en 
särskild lag som stiftats enkom till förmån och skydd för arbetstagarnas integritetsskydd.248  
 
Som redan konstaterats ovan har den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet, som 
behandlas mer ingående i avhandlingens artikel 1, tillkommit under en relativt kort tidsperiod, och 
regleringen baseras varken på en långvarig praktisk erfarenhet eller på någon internationell 
regleringsförebild.249 På detta sätt skiljer sig tillkomsten av arbetslivets integritetsskyddsreglering 
markant från arbetsavtals- och kollektivavtalsrätten, vilka båda tillkommit och utvecklats över en 
längre tid (även om denna tid också kan anses vara relativt kort)250, och som baserats på såväl 
arbetsgivarnas som arbetstagarnas intressen och praktiska behov samt påverkats av regleringen i såväl 
andra länder som av internationella förpliktelser och Finlands EU-medlemskap.  

Bristen på långvarig praktisk erfarenhet och internationella regleringsförebilder förklaras givetvis i 
en viss utsträckning av att frågor och utmaningar gällande arbetstagarnas integritetsskydd och 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter inte egentligen uppmärksammats förrän under de 

                                                 
246 Jfr med Sandra Wachter och Brent Mittelstadt som reflekterar över och analyserar användningen av AI i anslutning till bl.a. rekrytering samt 
dataskyddsregleringens tillkortakommanden. Se Wachter – Mittelstadt 2019. 
247 Reflektioner kring varför frågor gällande arbetstagarnas integritetsskydd fått en allt större betydelse framförs i Eklund 2017, s. 897–898. Se även 
Frank Hendrickx – Aline van Bever i Dorssemont et al. (red.) 2013, s. 183.  
248 Eklund 2017, s. 917. 
249 Regleringens snabba tillkomst och avsaknaden av långvarig praktisk erfarenhet och internationell regleringsförebild noteras också i Korhonen et al. 
2004, s. 293. 
250 Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 35 och 42. 
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senaste decennierna. Europarådets rekommendation nr R(89) 2, som gäller skydd av personuppgifter 
i anslutning till arbetsförhållanden, antogs först år 1989 och ILO:s anvisningar om skydd av 
arbetstagares personuppgifter godkändes först år 1996. Det kan också noteras att året därpå gav 
Europadomstolen sin första betydande dom om övervakning av arbetstagare och rätt till skydd för 
privatliv i anställningsförhållande i fallet Halford mot Förenade Kungariket.251  

Givet bristen på praktisk erfarenhet och avsaknaden av internationella regleringsförebilder kan man 
fråga sig vilka specifika orsaker eller händelser som föranledde att man i Finland började bereda lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet. Detta öppnas föga i lagens förarbeten eller i akademisk litteratur.252  

Integritetsskyddsfrågor i arbetsrätten var i sig inte nya då beredningen av lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet inleddes före millennieskiftet. Långt innan dataskydds- och arbetslivets 
integritetskyddsreglering kom till kan man inom den klassiska (tvådimensionella) arbetsrätten 
identifiera frågor som numera vore problematiska ur ett integritetsskyddsperspektiv, såsom t.ex. 
förekomsten av arbetsgivarnas ”svarta listor”. Under åren 1919–1944 var det inte ovanligt att 
arbetsgivarna i Finland mot bakgrunden av sina egna samhällsuppfattningar förde bok (svarta listor) 
över organiserade och icke-organiserade arbetstagare i syfte av att förneka eller försvåra anställning 
av en organiserad arbetstagare eller utestänga organiserade arbetstagare i en konfliktsituation.253 
Sådana åtgärder karaktäriserades inom den klassiska arbetsrätten snarast som kränkningar av 
föreningsfriheten, men inte som kränkningar av arbetstagarens integritetsskydd, som fått 
uppmärksamhet först senare.254 

Integritetsskyddsfrågor och därtill relaterade problem uppmärksammades i Finland i början av 1970-
talet till följd av att informationsteknologin började utvecklas. Generellt sett kan man dock konstatera 
att vikten och betydelsen av integritetsskyddsfrågor, och däribland frågor beträffande arbetslivets 
integritetsskydd, ökade markant i samband med Finlands grundrättighetsreform år 1995, som långt 
baserades på Europakonventionen och FN:s konvention om de medborgerliga och politiska 
rättigheterna. Till följd av grundrättighetsreformen inkluderades rätten till skydd för privatliv i 

                                                 
251 Att skyddet för privatliv också omfattar arbetsplatsen fastställde Europadomstolen år 1992 i domen till målet Niemietz mot Tyskland, punkt 29. Se 
Eklund 2017, s. 898.  
252 Jorma Kuopus framför att bakgrunden till den finska rättsliga regleringen om integritetsskydd i arbetslivet torde ha varit Europarådets 
rekommendation om arbetslivet (R(89)2)14 och ILO:s riktlinjer (Code of practice on the protection of workers’ personal data) från 1996. Se Kuopus 
2003, s. 597. Se även t.ex. Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 16–18 och Seppo Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 443–449.  
253 Efter det finska inbördeskriget (1917–1918) tog vissa arbetsgivare i bruk så kallade svarta listor (fi. mustat listat) på arbetstagare som ansågs vara 
revolutionära eller kommunister och dessa arbetstagare som skrivits in på listan erbjöds inte anställning. Se Ulla Aatsinki i Aatsinki et al. 2007, s. 151–
152. Dylika listor upprättades också på organiserade och icke-organiserade arbetstagare och dessa var rätt vanliga på 1930-talet fram till 1950-talet. 
Listorna kunde också innehålla omdömen på arbetstagarna. Se Lähteenmäki 1995, s. 66–67. Se även Bruun 1979, s. 118–126. I anslutning till detta är 
det intressant att notera att i början av 2020 väckte utlåtandena av en medlem till Industrifacket (fi. Teollisuusliitto) en hetsig allmän debatt om huruvida 
fackförbunden (såsom Industrifacket) för bok över arbetstagare som inte anslutit sig till facket i syfte av att försvåra dylika arbetstagare från att kunna 
bli anställda. Beaktansvärt är att också fackförbunden har en skyldighet att respektera tillämplig dataskyddsreglering. Se t.ex. Kasperi 
Summanen: ”Tällainenko on ay-pakkokoneisto – uskomatonta”, publicerad i Verkkouutiset 30.01.2020, Sakari Muurinen: Harjavallan keittiötehtaan 
pääluottamusmies tuomitsee rikkuritoiminnan jyrkin sanoin: ”He tietävät mitä heille käy”, publicerad i Satakunnan Kansa 29.1.2020 och Elisa 
Hyvärinen: IL: Lakkoa rikkoneelle rajuja uhkauksia, publicerad i Verkkouutiset 28.1.2020. Vad gäller föreningsfriheten är det skäl att notera att den 
omfattar såväl rätten att gå med som rätten att låta bli att gå med i en förening. Se Olivier de Schutter i Dorssemont et al. (red.) 2013, s. 111.  
254 Även om uppgifter om arbetstagarnas medlemskap i fackföreningar historiskt sett behandlats för syften som varit oförenliga med arbetstagarnas 
intressen och kränkt deras grundläggande föreningsfrihet klassificerades uppgiften om en arbetstagares fackföreningsmedlemskap som en känslig 
personuppgift i den numera upphävda personuppgiftslagen först i samband med implementeringen av EU:s personuppgiftsdirektiv. Att uppgiften om 
fackföreningsmedlemskap inte ansetts utgöra en känslig uppgift innan direktivet implementerades motiverades med att organiseringsnivån i Norden 
traditionellt sett varit så hög och att uppgiften om medlemskap därför inte ansetts vara känslig. Se RP 96/1998 rd, s. 45. I personuppgiftsdirektivet 
ansågs ”medlemskap i fackförening” utgöra en känslig personuppgift, eftersom informationen ansågs vara en stark indikator på politisk övertygelse 
eller anslutning. Se Handboken om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter från 2014, s. 44. I anslutning till detta kan dock noteras 
att i Finland mellan åren 1919 och 1944 stämplades strejkerna inte sällan som ett resultat av kommunistisk verksamhet till följd av vilket arbetsgivarna 
förde bok över dem som deltagit i strejkerna. Se Bruun 1979, s. 120.  
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regeringsformen.255 Regeringsformens 8.1 §, som sedermera flyttades till grundlagen 10.1 § i 
samband med grundlagsreformen 2000, innehöll ett lagstiftningsuppdrag enligt vilket närmare 
bestämmelser om skydd för personuppgifter skall utfärdas genom lag. Grundrättighetsreformen 1995 
sammanföll tidsmässigt med Finland EU-medlemskap. Samma år gavs EU:s personuppgiftsdirektiv 
95/46/EG, vars implementering bland annat förutsatte en granskning av den dåvarande finska 
personregisterlagen. Direktivet implementerades i huvudsak genom den numera upphävda 
personuppgiftslagen (523/1999) som trädde ikraft 1999 och ersatte personregisterlagen.256  

Vid sidan om beredningen av personuppgiftslagen tillsatte arbetsministeriet en arbetsgrupp257 som 
beredde ett förslag till lag om datasekretess inom arbetslivet258. Arbetsgruppens lagförslag 
förkastades dock av riksdagen till följd av brister som identifierats i riksdagens utskottsbehandling 
och istället tillsattes en ny arbetsgrupp kort efter att personuppgiftslagen trätt ikraft med uppgift att 
utgående från det tidigare beredningsarbetet bereda ett nytt förslag till lagstiftning om datasekretess 
i arbetslivet.259 Beredningsarbetet resulterade i att riksdagen godkände lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet (477/2001), som trädde ikraft 2001. I samband med godkännandet av lagen förutsatte 
riksdagen dock att regeringen omedelbart i samråd med arbetsmarknadsorganisationerna bereder 
förslag till lagstiftning om användning av alkohol- och narkotikatest samt teknisk övervakning och 
kontroll av användningen av elektronisk post på arbetsplatserna.260 Regeringen gav sitt förslag (RP 
162/2003 rd) i slutet av 2003 och lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) trädde ikraft 
2004. Bestämmelser om användning av alkoholtester uteblev dock från lagen 2004 och dylika 
bestämmelser har inte ännu heller idag stiftats.261 

Som svar på frågan vilka specifika orsaker eller händelser som föranledde att man i Finland började 
bereda lagen om integritetsskydd i arbetslivet kan sammanfattningsvis konstateras att särskilt 
grundrättighetsreformen från 1995, men också personuppgiftsdirektivet kan anses ha legat i grunden 
för tillkomsten av en särskild lag om arbetstagarnas integritetsskydd.262 Därtill inverkade också 
Europarådets rekommendation nr R(89) 2 och ILO:s anvisningar från 1996.263 På så sätt kan man 
anse att lagen om integritetsskydd i likhet med övrig finsk arbetsrättslig reglering påverkats av 
                                                 
255 Eklund 2017, s. 900–901. Se även Viljanen 1996, s. 788–789. Dataskyddsregleringens tillkomst och utveckling började i Finland på 1970-talet.  
Justitieministeriet tillsatte 1971 den första dataskyddskommittéen med uppgift att utreda hurudana integritetsskyddsproblem som förekom i samband 
med insamling av personuppgifter i bland annat offentlig verksamhet och näringsverksamhet. Kommittén gav en rapport med rekommendationer 
utgående från sin utredning. Under 1970-talet tillsattes ett antal kommittéer av såväl justitieministeriet som stadsrådet med uppgift att utreda diverse 
frågor gällande individens integritetsskydd i samband med insamling av personuppgifter. Kommittén som tillsattes 1980 fick dock uttryckligen till 
uppgift att bereda ett förslag till bestämmelser för registrering av personuppgifter. Den numera upphävda personregisterlagen (471/1987) som var 
Finlands första allmänna dataskyddslag trädde i kraft 1987. Gällande den finska dataskyddsregleringens tillkomst och utveckling, se Korhonen 2003, s. 
112–116. 
256 Implementeringen omfattade också en ändring av lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen och strafflagens 38 kap. 9 §.  
257 Arbetsgruppen ifråga bestod av representanter för arbetsministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, dataombudsmannens byrå 
och arbetsmarknadsorganisationer. 
258 RP 121/1998 rd. 
259 I arbetspolitiska utskottets betänkande (ApUB 22/1998 rd-RP 121/1998 rd) konstateras att lagförslagen uppvisade brister i såväl rättssäkerheten som 
de grundläggande fri- och rättigheterna vilka inte kan åtgärdas vid utskottsbehandlingen. Utskottet framhävde att förslaget lagtekniskt låg på en mycket 
låg nivå och att resultatet inte uppfyller de krav som kan ställas på lagberedning. Till följd av detta föreslog utskottet att lagförslagen i propositionen 
skulle förkastas. Se ApUB 22/1998 rd-RP 121/1998 rd, s. 2 och 4. Se även RP 75/2000 rd, s. 12. 
260 I samband med godkännande av lagen förutsatte riksdagen i enlighet med arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande (ApUB 3/2001 
rd - RP 75/2000 rd) att det i lagförslagen bör ingå klara bestämmelser om vilket slag av narkotikatest som kan föranstaltas på arbetsplatserna och i vilka 
situationer det kan ske och på vilka villkor arbetstagaren är skyldig att delta i dem samt om vilket slag av teknisk övervakning arbetsgivaren har rätt att 
utföra och hur användningen av elektronisk post får kontrolleras. Se riksdagens svar RSv 43/2001 rd - RP 75/2000 rd. 
261 I samband med att riksdagen godkände de förslagna ändringarna till lagen om integritetsskydd i arbetslivet förutsatte riksdagen att regeringen 
tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna bereder förslag till lagstiftning om användning av alkoholtest på arbetsplatserna och lägger fram 
förslagen för riksdagen. Se riksdagens svar RSv 114/2004 rd - RP 162/2003 rd. (I lagen om integritetsskydd i arbetslivet föreskrivs dock att 
bestämmelsen om anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster (14 §) gäller även alkohol- och narkotikatest.) 
262 RP 121/1998 rd, s. 1 och RP 75/2000 rd, s. 1.  
263 RP 75/2000 rd.  
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Finlands internationella samarbete och internationella förpliktelser, även om det inte fanns några 
direkta internationella regleringsförebilder. Däremot ges t.ex. Europadomstolens rättspraxis om 
arbetstagarnas skydd för privatliv i anställningsförhållanden ringa uppmärksamhet i regeringens 
proposition (RP 75/2000 rd) till lagen om integritetsskydd i arbetslivet från 2001.264 

En ytterligare orsak till att man i Finland ville ha en specifik lag om integritetsskydd i arbetslivet 
föranleddes av de hot som den ”datatekniska utvecklingen” ansågs medföra eller kunde medföra för 
arbetstagarens integritetsskydd och självbestämmanderätt. Särskilt mängden av personuppgifter som 
arbetsgivaren med ny teknik kunde och ansågs kunna insamla var något man enligt regeringens 
proposition (RP 75/2000 rd) till lagen om integritetsskydd i arbetslivet från 2001 uppfattade som ett 
hot och som man genom reglering ville begränsa till insamling av sådana uppgifter som var av 
relevans för personaladministrativa behov och arbetsgivarens arbetarskyddsförpliktelser.265 Vad 
gäller teknisk övervakning konstateras i RP 75/2000 rd att arbetsgivarnas tillgång till olika 
övervakningssystem för organisering av arbetsprocesserna eller för kundservice och skydd av 
egendom ökar möjligheten att övervaka arbetstagarna och arbetsprocesserna. Genom att införa en 
bestämmelse om tillvägagångssätten vid ordnande av teknisk övervakning samt användningen av e-
post ville man på förhand förhindra dylik övervakning av arbetstagarna och arbetsprocesserna. 
Bestämmelsen avsåg således ha en preventiv inverkan genom att förhindra hot som man såväl kände 
till som föreställde sig att eventuellt kunde uppstå till följd av övervakningsteknologins utveckling. 
Att arbetsgivaren kan ha ett behov att övervaka sina arbetstagare för att trygga sin egendom eller 
regelefterlevnad nämns emellertid inte i RP 75/2000 rd i anslutning till beskrivningen av 
propositionens mål. 266 

Beredningen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001) ter sig inte ha varit en alldeles 
friktionsfri process. Regleringen lyckades först på andra försöket efter ett långvarigt 
beredningsarbete. Beaktansvärt är också att lagen från 2001 inte innehöll samtliga förslag som 
ursprungligen föreslogs i beredningen, utan riksdagen förutsatte ytterligare beredning av förslag till 
lagstiftning om användning av alkohol- och narkotikatest samt teknisk övervakning och kontroll av 
användningen av elektronisk post på arbetsplatserna. Dessa, frånsett lagstiftning om användning av 
alkoholtest, inkluderades i lagen år 2004. Också det förslag som utarbetades av arbetsministeriets 
arbetsgrupp inför lagen 2004 tillkom till följd av flera kompromisser.267  

Friktionerna i beredningen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet kan eventuellt förklaras med 
följande: Arbetslivets integritetsskyddreglering är arbetsrättslig reglering som traditionellt beretts i 
enlighet med trepartsprincipen268, enligt vilken statsmakten (riksdagen/regeringen) samt arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationerna deltar tillsammans i beredningsarbetet som jämnstarka parter. 
Eftersom de frågor som bereddes gällde begränsning av arbetstagarnas grundrättighet – rätt till skydd 
för privatliv – genom arbetsgivarens rätt att göra intrång i denna rättighet förutsattes att frågorna 
regleras i lag i enlighet med de krav som ställs på lagstiftning med vilken man begränsar 
grundrättigheter.269 Att ge befogenheter åt kollektivavtalsparterna, samarbetsorganen eller 
                                                 
264 RP 75/2000 rd, s. 29. 
265 RP 75/2000 rd, s. 11. 
266 Detta kan härledas från ordalydelsen i RP 75/2000 rd, s. 11.  
267 Korhonen et al. 2004, s. 20–22.  
268 Martti Kairinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 44 och Bruun – von Koskull 2012, s. 23. Se även Bruun – von Koskull 2006, s. 31–32.  
269 Här hänvisas till grundlagens 10.1 §, som tryggar envars rätt till skydd för privatliv och förutsätter att närmare bestämmelser om skydd för 
personuppgifter utfärdas genom lag, och 80.1 §, som föreskriver att man genom lag skall utfärda bestämmelser om grunderna för individens rättigheter 
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förtroendepersonerna att förhandla bort eller ändra på grundrättigheter som arbetstagaren förfogar 
över var inte i detta fall ett alternativ. Likaså kunde frågorna som reglerades i lagen inte låta fastställas 
i t.ex. ett arbets- eller kollektivavtal eller i samarbetsförfarande. Regleringen kunde således inte 
beredas som arbetsrättslig lagstiftning i övrigt, vilket resulterade i en kollision mellan två olika 
lagstiftningskulturer – den arbetsrättsliga lagstiftningskulturen i enlighet med trepartsprincipen och 
den grundlagsorienterade lagstiftningskulturen som företräddes av justitieministeriet samt riksdagens 
grundlagsutskott.270 Ytterligare utmaningar föranleddes av att arbetsmarknadsparterna lär ha haft en 
divergerande syn på hur olika frågor, såsom användning av alkohol- och narkotikatest samt teknisk 
övervakning och kontroll av användningen av e-post på arbetsplatserna borde hanteras.271 För att 
uppnå en bred acceptans av regleringen bedömdes det dock vara viktigt att uppnå någon form av 
enighet mellan arbetsmarknadsparterna.272 

Också beredningen av Lex Nokia, som gäller förutsättningarna under vilka en arbetsgivare får 
behandla förmedlingsuppgifter (som genereras av arbetstagarens e-post kommunikation och 
användning av internet-förbindelsen som arbetsgivaren står för) för att bland annat förebygga och 
utreda olovligt röjande av företagshemligheter var av motsvarande orsaker och därtill en stark politisk 
press minst sagt utmanande. Detta återspeglas i att beredningen resulterade i en synnerligen 
svårtillämplig och komplex reglering som i praktiken tillämpats föga och i synnerhet inte av sådana 
arbetsgivare till vars förmån regleringen var avsedd, vilket granskas närmare i avhandlingens 
artikel 3.273  

Arbetsgivarens direktionsrätt vs. arbetstagarens samtycke för övervakning 

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet reglerar ingående behandling av arbetstagares 
personuppgifter, test och kontroller som gäller arbetstagare samt om de krav som ställs på dessa, 
teknisk övervakning på arbetsplatsen samt om hämtning och öppnande av arbetstagares elektroniska 
meddelanden. Den röda tråden i all behandling av arbetstagarnas personuppgifter utgörs av 
relevanskravet enligt vilken arbetsgivaren endast får behandla sådana personuppgifter som har direkt 
relevans för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande och som har att göra med hanteringen av 
rättigheter och skyldigheter för parterna i arbetsavtalsförhållandet eller med de förmåner 

                                                 
och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Se även Eklund 2017, s. 912–913. I detta sammanhang kan 
noteras att efter att dataskyddsförordningen blev tillämplig har grundlagsutskottet konstaterat att dataskyddsförordningens detaljerade bestämmelser 
utgör en tillräcklig rättslig grund för behandling av personuppgifter och att det därmed inte längre av konstitutionella skäl är nödvändigt att utfärda 
(nationell) speciallagstiftning inom förordningens tillämpningsområde för att heltäckande och detaljerat föreskriva om behandling av personuppgifter. 
Se GrUU 14/2018 rd, s. 4. Vad gäller krav som ställs på lagstiftning med vilken man begränsar grundrättigheter, se Veli-Pekka Viljanen i Hallberg et 
al. (red.) 2011, s. 146.  
270 I Korhonen et al. 2004 noteras att beredningen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet från 2001 utgjorde ett nytt sätt att bereda arbetsrättslig 
lagstiftning. Vad gäller bestämmelserna om behandling av uppgifter om narkotikabruk, kameraövervakning samt hämtning och öppnande av e-
postmeddelanden som infördes i lagen 2004 betonar Korhonen et al. 2004 grundlagsutskottets roll vid lagberedningen och att arbetslivs- och 
jämställdhetsutskottet (äntligen) tog den roll som man länge förväntat sig av utskottet. Trots eventuella påtryckningar från arbetsmarknadsparternas och 
de sakkunnigas sida hör den politiska makten och ansvaret först och främst till utskottet som bereder betänkandet på propositionen och därefter till 
plenum. Detta var något som enligt Korhonen et al. beaktades till fullo vid beredningen av lagen från 2004. Se Korhonen et al. 2004, s. 20–22.  
271 En dylik slutsats kan dras i ljuset av t.ex. grundlagsutskottets utlåtande GrUU 10/2004, i vilket utskottet framför kritik mot det ursprungliga förslaget 
till bestämmelse om arbetsgivarens rätt att ta emot eller i övrigt behandla uppgifter i intyg över narkotikatest. Den föreslagna bestämmelsen enligt vilken 
arbetsgivaren skulle haft rätt att förplikta arbetstagaren att visa upp ett intyg över narkotikatest kritiserades av grundlagsutskottet, eftersom den inte 
krävde någon riskbedömning av arbetsgivaren utan det räckte att arbetsgivaren hade grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är 
narkotikapåverkad i arbetet. Skyldigheten att visa upp ett intyg var inte heller villkorad av att detta var nödvändigt för att eliminera eller minska riskerna, 
vilket grundlagsutskottet också kritiserade och hänvisade till sitt tidigare utlåtande från 2001 (GrUU 39/2001 rd, s. 2). Att en kompromiss mellan 
arbetsmarknadsparterna var svår att uppnå indikeras också i Korhonen et al. 2004, s. 21.  
272 Korhonen et al. 2004, s. 21.  
273 Eklund 2019b, s. 144–152, se särskilt s. 151–152. 



 

57 
 

arbetsgivaren erbjuder arbetstagarna eller med arbetsuppgifternas särskilda natur.274 Avvikelser från 
relevanskravet kan inte göras (ens) med arbetstagarens samtycke.  

Lagen om integritetsskyddet i arbetslivet och ett antal bestämmelser i andra lagar förutsätter 
arbetstagarens samtycke275 för att arbetsgivaren skall kunna insamla och behandla arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till eller i samband med olika kontroll- och övervakningsåtgärder som 
arbetsgivaren bedömer vara nödvändiga för att leda och övervaka sin verksamhet (och därmed 
använda sin lagstadgade direktionsrätt) samt för att t.ex. skydda sin egendom (såsom 
företagshemligheter) och trygga sina verksamhetsförutsättningar. Samtycket fungerar antingen som 
grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter eller som ett tilläggskrav för behandling 
genom att man utöver en (i dataskyddsförordningen fastställd) grund för behandling av 
personuppgifter förutsätter arbetstagarens samtycke för användning av andra uppgiftskällor än 
arbetstagaren själv vid insamling av personuppgifter.276 Givetvis kan man i det sist nämnda fallet anse 
att samtycket (som tilläggskrav) också fungerar som en grund för behandling, eftersom också 
insamling av personuppgifter (oavsett uppgiftskälla) omfattas av dataskyddsförordningens definition 
på behandling.277 I praktiken, särskilt vad gäller teknisk övervakning, insamlas arbetstagarens 
personuppgifter i regel från en annan källa än arbetstagaren själv och i de fall där behandlingen i 
övrigt baseras på en annan behandlingsgrund än samtycke, utgör samtycket för insamling av uppgifter 
från andra källor ett tilläggskrav.  

Arbetsgivaren skall enligt arbetsavtalslagen leda och övervaka sina arbetstagare, men vissa 
övervaknings- och kontrollmetoder förutsätter att varje arbetstagare skilt för sig samtycker till att 
hens personuppgifter, som insamlas i anslutning till eller i samband med övervakningen, behandlas 
för övervakningens syfte. Det existerar en klar spänning mellan arbetsgivarens lagbaserade rätt att 
leda och övervaka sina arbetstagare samt de lagstadgade kraven att insamla arbetstagarens samtycke 
för behandling av personuppgifter i samband med övervakning.278  

                                                 
274 Mer ingående granskning och analys på relevanskravet ingår i Eklund 2017, s. 920–925.  
275 Lagen on integritetsskydd i arbetslivet förutsätter arbetssökandes samtycke för att arbetsgivaren vid anställning av denne under vissa förutsättningar 
och för vissa specifika ändamål skall få ta emot eller i övrigt behandla uppgifter i intyget över narkotikatest (7.1 §). Att samtycket fungerar som grund 
för att behandla uppgifterna i intyget över narkotikatest (och inte som ett tilläggskrav för behandling) framgår också av Korhonen et al. 2004, s. 48. 
Arbetstagarens samtycke förutsätts också för genomförande av person- och lämplighetsbedömningar för att arbetsgivaren vid anställning av 
arbetstagaren skall kunna utreda arbetstagarens förutsättningar för att sköta arbetsuppgifterna eller behovet av utbildning och övrig utveckling inom 
yrket (13.1 §) (och därmed behandla arbetstagarens personuppgifter som har att göra med en dylik utredning samt göra intrång i hens integritet). Se 
även RP 162/2003 rd, s. 51 och RP 75/2000 rd, s. 20. Arbetstagarens samtycke förutsätts också till att någon annan av hen utsedd person som 
arbetsgivaren godkänt för uppgiften kan under hens frånvaro ta emot meddelanden som skickats till arbetstagaren för att reda ut om det meddelande 
som skickats till arbetstagaren klart är avsett för arbetsgivaren för utförande av arbetsuppgifter och som arbetsgivaren för att kunna ordna verksamheten 
eller arbetsuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt måste få vetskap om (18.1.3 §). Samtycket skall endast gälla en rätt att utreda huruvida arbetstagaren 
tagit emot ett meddelande som klart är avsett för arbetstagaren för utförande av dennes arbetsuppgifter och om vilket arbetsgivaren för att kunna ordna 
verksamheten eller arbetsuppgifterna på behörigt sätt måste få vetskap, se RP 162/2003 rd, s. 60. Se även Eklund 2019b, s. 139–141. I detta fall fungerar 
arbetstagarens samtycke inte bara som grund för behandling av hens användarnamn och lösenord som krävs för hantering av hens e-postadress, som är 
en personuppgift ifall arbetstagaren är identifierbar från adressen, såsom i en adress i form av förnamn.efternamn@organisation.fi, utan också som 
grund för behandling av all arbetsrelaterad korrespondens som skickats till adressen under hens frånvaro. Därtill, också om det inte uttryckligen nämns 
i bestämmelsen eller i dess förarbeten, ter det sig som att arbetstagarens samtycke också behövs för att arbetstagaren under sin frånvaro skall kunna 
styra sina e-post meddelanden till en annan av arbetsgivaren för denna uppgift godkänd person eller till en annan av arbetsgivaren godkänd adress i 
arbetstagarens eget bruk (18.1.2 §). Därtill förutsätts arbetstagarens samtycke som utgångspunkt ifall arbetsgivaren samlar in personuppgifter någon 
annanstans än hos arbetstagaren (4.1 §). Arbetstagarens samtycke behövs 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 uttryckliga bestämmelser i lag om insamling eller inhämtande 
av sådana uppgifter. Därtill kan nämnas att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation förutsätter arbetstagarens samtycke för att arbetsgivaren 
skall få behandla lokaliseringsuppgifter som kan kopplas till en identifierbar arbetstagare (160.1 §). Se även Eklund 2020.  
276 Se avhandlingens avsnitt 2.2.2.  
277 Dataskyddsförordningen, artikel 4.1.2.  
278 Det existerar också en klar spänning mellan relevanskravet och arbetsgivarens direktionsrätt. Arbetsgivarens rätt att leda och övervaka verksamheten 
kan begränsas redan av enbart relevanskravet, eftersom alla de personuppgifter som arbetsgivaren insamlar på sina arbetstagare skall ha en direkt 
relevans för arbetstagarnas arbetsavtalsförhållande. I praktiken är det inte uteslutet att arbetsgivaren kan ha en i sig legitim orsak att övervaka en viss 
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Den övervakning som arbetsgivaren har behov av i sin verksamhet begränsar sig i praktiken inte ofta 
till en enskild arbetstagare.279 Övervakningsbehovet omfattar ofta hela personalen eller en viss 
personalgrupp till följd av de arbetsuppgifter som individerna i personalgruppen ifråga arbetar med. 
Övervakningen riktas ofta mot arbetstagarna som ett kollektiv. Arbetsgivarens interna direktiv kring 
dataskydd och övervakning, som tillämpas på antingen hela personalen eller specifika 
personalgrupper kan således karaktäriseras som så kallade kollektiva normer (fi. ryhmänormi).280 

Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv hanteras frågor som berör inte enbart enskilda arbetstagare 
utan arbetstagare som kollektiv som utgångspunkt antingen som samarbetsfrågor i enlighet med 
samarbetslagstiftningen (då det gäller en enskild arbetsgivare) eller genom kollektivavtal (då det 
gäller flera arbetsgivare). Ur detta perspektiv skulle det falla sig naturligt att komma överens om 
arrangemang för kontroll- och övervakningsåtgärder som berör hela personalen eller vissa 
personalgrupper på ett kollektivt plan antingen genom samarbetsförfarande eller genom 
kollektivavtal. Krav på den enskilda arbetstagarens samtycke till insamling och behandling av 
personuppgifter är en avvikelse från systematiken och belyser spänningarna mellan den 
tvådimensionella nationella arbetsrätten och den nationella grundrättsdimensionen. 

Samarbetslagen är i sig relevant vad gäller integritetsskydd i arbetslivet och övervakning av 
arbetstagare.281 Enligt samarbetslagen skall de principer och den praxis som iakttas i företaget 
beträffande vilka uppgifter som samlas in om en arbetstagare i samband med att hen anställs och 
under anställningsförhållandet behandlas i samarbetsförfarande med beaktande av vad som bestäms 
i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Gällande teknisk övervakning föreskriver lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet att i) syftet med kameraövervakning, passerkontroll och annan 
övervakning med tekniska metoder av arbetstagarna, ii) ibruktagandet av dem och iii) de metoder 
som används i övervakningen samt iv) användningen av elektronisk post och andra datanät samt v) 
behandlingen av uppgifter som gäller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk 
kommunikation omfattas av samarbetsförfarandet enligt samarbetslagen. I företag som inte omfattas 
av samarbetslagstiftningen skall arbetsgivaren före beslutsfattandet bereda arbetstagarna eller deras 
representanter tillfälle att bli hörda i dessa frågor.282 Parterna i samarbetet är arbetsgivaren och 
företagets personal. 

Målsättningarna med samarbetslagen är att ett företag och dess personal i samförstånd utvecklar 
företagets verksamhet, också om arbetsgivaren inte skulle ha en skyldighet att beakta de berörda 
arbetstagarnas åsikter i de beslut som arbetsgivaren fattar till följd av ett samarbetsförfarande. Till 
följd av empirisk forskning har man dock kunnat påvisa att arbetstagare är mer benägna att omfatta 
och följa arbetsgivarens direktiv och processer om de haft en roll i att utforma dessa, även om dylika 
                                                 
verksamhet och att dylik övervakning också omfattar arbetstagare som inte till följd av sina arbetsuppgifter (som fastställs i arbetsavtalet) har att göra 
med verksamheten ifråga, men som ändå i praktiken kan påverka verksamheten. Se Eklund 2019b, s. 146. 
279 Jfr med definitionen av arbetsgivarens övervakning som ingår i Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014, s. 32. Seppo Koskinen konstaterar också på en 
mer generell nivå att behandling av personuppgifter på arbetsplatsen vanligen omfattar hela personalen (och inte bara en enskild individ). Se Seppo 
Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 459. 
280 Med kollektiva normer (fi. ryhmänormi) avses normer som arbetsgivaren tillämpar på hela sin personal eller på en viss personalgrupp. Se Murto 
2016, s. 150–151.  
281 I Finland har samarbetslagstiftningen utvecklats sedan 1970-talet och den eftersträvar att förbättra växelverkan, kommunikation och transparens 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En av målsättningarna med lagen om samarbete inom företag är att ett företag och dess personal i samförstånd 
kan utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, 
arbetsförhållanden och ställning i företaget.  Syftet med samarbete är att ge arbetsgivaren och arbetstagaren förutsättningar att arbeta tillsammans för 
att utveckla företaget. Parterna i detta samarbete är arbetsgivaren och företagets personal. Om samarbetsförfarande inom företag och ärenden som skall 
behandlas i samarbetsförhandlingar, se Bruun – von Koskull 2012, s. 168–177.  
282 Lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 21.1 §. 
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direktiv och processer i sig inte skulle gynna eller i övrigt tilltala arbetstagarna.283 Detta talar för att 
det är väldigt viktigt att arbetstagarna känner sig ha blivit hörda och transparent behandlade också i 
frågor som kan kännas svåra att acceptera för arbetstagarna. Vikten och betydelsen av transparens, 
särskilt i frågor gällande behandling av arbetstagarnas personuppgifter och elektroniska 
kommunikation i anslutning till övervakning har också betonats i Europadomstolens rättspraxis och 
i artikel 29 arbetsgruppens riktlinjer.284 

Vad gäller arbetstagarnas integritetsskyddsfrågor avser samarbetsförfarandet att trygga en tillräcklig 
transparens och arbetstagarnas vetskap om varför och hur arbetstagarnas (kollektivets) 
personuppgifter behandlas. Efter samarbetsförfarandet (eller förfarandet med hörande) skall 
arbetsgivaren enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet definiera ändamålet med och metoderna 
för övervakningen med tekniska metoder av arbetstagarna samt informera arbetstagarna om syftet 
med ibruktagandet av och metoderna för övervakningen samt om användningen av elektronisk post 
och datanät. 

Givet att införande av övervakning – och särskilt teknisk övervakning – på arbetsplatsen enligt 
nuvarande reglering i många fall förutsätter arbetstagarens samtycke ter sig förhållandet mellan de 
bestämmelser som förutsätter arbetstagarens samtycke och skyldigheten att ordna 
samarbetsförfarande märkvärdig. Ett samtycke skall vara en specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring för att uppfylla dataskyddsförordningens formkrav och den information som 
arbetstagaren skall förses med innan ett samtycke kan inhämtas skall omfatta samma element som 
samarbetsförfarandets ”agenda”. Inhämtande av samtycke och ordnandet av ett samarbetsförfarande 
verkar delvis uppfylla samma funktion: att trygga transparens.285  

I de fall där arbetstagaren förutsätts ge sitt samtycke för behandling av personuppgifter (eller 
arbetsrelaterad korrespondens som hen mottagit under sin frånvaro) eller för att arbetstagarens 
personuppgifter skall kunna insamlas från andra källor än arbetstagaren själv i anslutning till 
övervakning ter sig ett samarbetsförfarande dock något överflödigt och spänningen i förhållandet 
mellan dessa (samtycke och samarbetsförfarande) är uppenbar.286 Likaså är det uppenbart att det för 
arbetsgivaren praktiskt sett är svårt, om inte omöjligt, att inhämta arbetstagarnas samtycke för 
insamling och / eller behandling av personuppgifter som sker i anslutning till övervakning: Ju större 
organisation, desto svårare är det att inhämta samtycke av alla arbetstagare.  

Likaså kan det vara omöjligt att inhämta samtycke i situationer där arbetstagaren har något att dölja, 
vilket urvattnar effektiviteten av samtyckesmodellen, samtidigt som motvilja hos en arbetstagare att 
ge samtycke av t.ex. principiella skäl kan leda till risk för negativ särbehandling. En dylik situation 

                                                 
283 Norman E. Bowie i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 706–707.  
284 Se t.ex. B rbulescu mot Rumänien och WP249. Att Europadomstolen och artikel 29 arbetsgruppen betonat samma aspekt (transparens) kan te sig 
överraskande med tanke på att Europadomstolen och artikel 29 arbetsgruppen ofta approcherat frågor gällande behandling av personuppgifter och skydd 
för privatliv på olika sätt. I likhet med EU-domstolen har artikel 29 arbetsgruppen betonat individens självbestämmanderätt i dataskyddsfrågor och 
artikel 29 arbetsgruppen har t.o.m. tagit en striktare linje än EU-domstolen vad gäller innehållet i och omfattningen av skyddet för personuppgifter. Vad 
gäller Europadomstolens syn på skyddet för personuppgifter, se sammandraget på avhandlingens artikel 1 i avsnitt 2.1. Se även Wachter – Mittelstadt 
2019, s. 22 – 49, särskilt 25–29 och 34. 
285 Samarbetslagen har rätt nyligen granskats av en arbetsgrupp som blivit tillsatt av arbets- och näringsministeriet med syfte att utreda ifall den gällande 
samarbetslagen motsvarar de nuvarande och förväntade behoven i arbetslivet. På basis av arbetsgruppens betänkande verkar arbetsgruppen inte ha 
noterat eller beaktat det komplicerade förhållandet mellan samtycke och samarbetsförfarande. Se betänkande från den arbetsgrupp som berett 
revideringen av samarbetslagen Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete inom företag och till vissa lagar som har samband med den 
(fi. Yhteistoimintalain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö Hallituksen esitysluonnos yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi), 
Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:56, publicerad 19.11.2020. 
286 Reflektioner kring förhållandet mellan samtycke och samarbetsförfarande framförs i Eklund 2020, s. 563–564. 
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kunde uppstå ifall t.ex. 98 av 100 arbetstagare samtycker till behandling av deras personuppgifter i 
anslutning till arbetsgivarens övervakningsåtgärder för ett visst syfte medan två arbetstagare av en 
eller annan orsak vägrar ge sitt samtycke (eller ger det initialt, men sedan återkallar samtycket). Att 
rikta övervakningsåtgärden enbart på dem som samtyckt och lämna de två övriga arbetstagarna 
utanför skulle i praktiken kunna vara svårt att verkställa och i den mån övervakningen vore 
verkställbar, kunde den innebära otillbörlig särbehandling i förhållande till de arbetstagarna som givit 
sitt samtycke. Att övervakningsåtgärder, som enligt lag förutsätter arbetstagarens samtycke, 
behandlats i ett samarbetsförfarande medför inte att arbetsgivaren skulle kunna presumera ett 
samtycke av de arbetstagare som vägrat ge sitt samtycke (eller återkallat det), eftersom samtycket bör 
uppfylla dataskyddsförordningens krav i de fall där samtycke förutsätts för insamling eller behandling 
av personuppgifter.  

En ytterligare utmaning, som tangeras ovan, utgörs av arbetstagarens rätt att återkalla sitt samtycke; 
Enligt dataskyddsförordningen skall den registrerade (arbetstagaren) ha rätt att när som helst 
återkalla sitt samtycke.287  

Att det ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv vore naturligare att förhandla och avtala om frågor 
gällande övervakning på ett kollektivt plan än på ett individuellt plan återspeglas också av att det i 
praktiken förekommer kollektivavtal i vilka man avtalat om behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter och överlåtelse av dylika uppgifter till förtroendemän.288 I praktiken har 
kollektivavtalen omfattat villkor om vilka uppgifter förtroendemännen behöver för att kunna sköta 
sina uppgifter. En dylik uppgiftsbaserad bedömning på vilka personuppgifter som förtroendemännen 
kan behöva och överlåtelse289 av dylika personuppgifter som baseras på ett kollektivavtal som ingåtts 
enligt lagen om kollektivavtal är dock inte förenlig med grundlagens krav på att behandling av 
personuppgifter skall baseras på lag och närmare bestämt på någon av dataskyddsförordningens 
grunder för behandling av personuppgifter (artikel 6).  

Dataombudsmannen har berört denna frågeställning år 2004 i ett svar på en förfrågan gällande 
förtroendemannens rätt att få arbetstagarens personuppgifter, och närmare bestämt de bedömningar 
som gjorts om arbetstagaren i anslutning till hens anställning, på basis av en bestämmelse i 
kollektivavtal.290 Även om dataombudsmannens svar givits då dataskyddsförordningen inte ännu var 
tillämplig, gäller dataombudsmannens linjedragningar i huvudsak fortfarande. Dataombudsmannen 
konstaterade i sitt svar att dylika uppgifter inte kan överlåtas till förtroendemannen på basis av ett 
kollektivavtal, som ingåtts på basis av lagen om kollektivavtal, eller ett förtroendemannaavtal som 
ingåtts på basis av ett kollektivavtal, inte ens i den utsträckning som förtroendemannen behöver 
uppgifterna ifråga för att kunna sköta sina uppgifter som fastställts i avtalet.291 I anslutning till detta 
kan också arbetsdomstolens avgörande i fallet AD 2005–22 nämnas, vilket ter sig synnerligen säreget 
ur ett dataskyddsperspektiv. I fallet ansåg arbetsdomstolen att arbetsgivaren brutit mot ett villkor i 

                                                 
287 Dataskyddsförordningen, artikel 7.3. Återkallandet av samtycket skall inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan 
detta återkallas. Innan samtycke lämnas skall den registrerade (arbetstagaren) informeras om detta. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt 
samtycke.  
288 Anna-Maija Heino – Seppo Koskinen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 301–337. 
289 Överlåtelse av personuppgifter utgör också behandling av personuppgifter. Se dataskyddsförordningen, artikel 4.1.2. 
290 Dataombudsmannens svar, dnr 406/41/2004. 
291 Dataombudsmannens svar är från år 2004 då den numera upphävda personuppgiftslagen och dess grunder för behandling var tillämpliga. Ifall 
dataombudsmannen skulle besvara motsvarande fråga idag då dataskyddsförordningen är tillämplig torde dataombudsmannen också begrunda frågan 
kring avsaknad av lämplig grund för behandling. Vad gäller dataombudsmannens svar (406/41/2004), se även Anna-Maija Heino – Seppo Koskinen i 
Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 339–340. 
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kollektivavtalet enligt vilket förtroendemannen hade rätt att få uppgifter, inklusive personuppgifter, 
om användning av utomstående arbetskraft. Det är tydligt att arbetsdomstolen inte beaktade 
dataskyddslagstiftningen i sitt avgörande. 

Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter kan – som sagt – inte fastställas i ett 
kollektivavtal och det är ogörligt att ge befogenheter åt kollektivavtalsparter och likaså åt 
samarbetsorgan eller förtroendepersoner att förhandla bort olika grundrättigheter eller ändra på 
grundrättigheter som arbetstagaren förfogar över.292 Situationen vore eventuellt en annan – och i detta 
sammanhang betonar jag verkligen eventuellt – ifall lagen om kollektivavtal eller samarbetslagen 
skulle berättiga kollektivavtalsparterna eller samarbetsorganen att förhandla / avtala om behandling 
av arbetstagarnas personuppgifter i vissa specifika frågor för vissa specifika ändamål.293 Detta är en 
fråga man gärna kunde forska i närmare i framtida akademisk forskning.  

I anslutning till detta är det skäl att notera att behandling av arbetstagarnas personuppgifter som skulle 
baseras på ett kollektivavtal inte torde kunna jämställas med behandling av personuppgifter som är 
nödvändiga för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part (dataskyddsförordningen, artikel 
6.1.b), eftersom arbetstagaren, trots sitt medlemskap i fackföreningen som ingått kollektivavtalet 
ifråga och som tillämpas på arbetstagaren, inte är part i avtalet i den bemärkelsen som 
dataskyddsförordningen förutsätter. Den typ av avtal som dataskyddsförordningen avser är närmast 
privaträttsliga avtal där den registrerade (arbetstagaren) är part.294 Att åberopa 
dataskyddsförordningens artikel 6.1.b som tillbörlig behandlingsgrund är särskilt utmanande då det 
är fråga om allmänt bindande kollektivavtal med villkor om behandling av personuppgifter, eftersom 
ett dylikt avtal, vars villkor på grund av sin allmänt bindande verkan kan bli tillämpliga på 

                                                 
292 I anslutning till detta kan noteras att Anna-Maija Heino och Seppo Koskinen anser att en personalrepresentant, såsom en förtroendeman, på basis av 
dataskyddsförordningens behandlingsgrunder (artikel 6) har rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter för att sköta sina uppgifter som 
personalrepresentant ifall behandlingen baseras på dataskyddsförordningens artikel 6.1.b, enligt vilken behandling av personuppgifter är tillåtet 
ifall ”behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan 
ett sådant avtal ingås”. (Kursivering här.) Förtroendemännens rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter har vanligtvis baseras på ett avtal om 
förtroendemän (fi. luottamusmiessopimus), som ingås mellan kollektivavtalsparterna. Arbetstagaren (den registrerade) är inte part i detta avtal. Därför 
kan förtroendemannes behandling av arbetstagarens personuppgifter inte enligt min uppfattning baseras på dataskyddsförordningens artikel 6.1.b. I 
avsaknad av en lagbestämmelse i vilken det uttryckligen skulle föreskrivas att förtroendemännen har rätt att behandla arbetstagarnas personuppgifter 
för att sköta sina uppgifter verkar den för tillfället enda möjliga grunden för behandling av arbetstagarnas personuppgifter vara arbetstagarens samtycke, 
dvs. ifall arbetstagaren ger sitt samtycke i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser har förtroendemannen rätt att behandla arbetstagarens 
personuppgifter. (Heino och Koskinen nämner också att behandlingen är möjlig på basis av anknytningen mellan förtroendemannen och arbetstagaren. 
Ett anknytningskrav ingår emellertid inte i dataskyddsförordningens grunder för behandling (artikel 6), utan ingick som behandlingsgrund i den numera 
upphävda personuppgiftslagen.) Se Anna-Maija Heino och Seppo Koskinen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 303–304. Gällande det finska 
förtroendemannasystemet, se Seppo Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 1583–1597.  
293 Enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.c är behandling av personuppgifter (som inte hör till de särskilda kategorierna av personuppgifter) endast 
laglig om och i den mån som (till exempel) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 
Enligt dataskyddsförordningens artikel 6.2 får medlemsstaterna behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av artikel 
6.1.c. Således vore en möjlighet eventuellt den att den finska lagstiftaren skulle ändra på lagen om kollektivavtal för att förplikta kollektivavtalsparterna 
att avtala om behandling av arbetstagarnas personuppgifter i vissa specifika frågor för vissa specifika ändamål. Vad gäller behandling av personuppgifter 
som hör till de särskilda kategorierna, såsom uppgifter om arbetstagarnas hälsotillstånd, förutsätts att någon av de grunder som nämns i 
dataskyddsförordningens artikel 9.2 uppfylls utöver en grund i artikel 6.1. Enligt t.ex. artikel 9.2.b får personuppgifter som hör till de särskilda 
kategorierna behandlas ifall det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva 
sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som 
säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs. Ur ett finskt perspektiv är det också värt att notera att grundlagsutskottet 
i sin praxis betonat i enlighet med dataskyddsförordningens skäl 51 att personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna till sin natur är särskilt 
känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheter och friheter och bör därför åtnjuta särskilt skydd, eftersom behandling av sådana uppgifter kan 
innebära betydande risker för de grundläggande rättigheterna och friheterna. Grundlagsutskottet har därför särskilt påpekat att det bör finnas exakta och 
noga avgränsade bestämmelser om att det är tillåtet att behandla känsliga uppgifter bara om det är absolut nödvändigt. Se GrUU 14/2018 rd, GrUU 
15/2018 rd och GrUU 3/2017 rd. Vissa arbetsrättsliga lagbestämmelser tillåter att arbetsmarknadsparterna får genom att avtala avvika från 
lagbestämmelsens innehåll. Ett exempel på en dylik bestämmelse är arbetsavtalslagens 13:7 som fastställer vilka bestämmelser som man kan avvika 
från genom kollektivavtal. Dylika avvikelser tillåts inte i lagen i frågor gällande arbetstagarnas integritetsskydd. Se Leena Alapuranen i Alapuranen et 
al. (red.) 2020, s. 341. 
294 För en e contrario slutsats, se Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 330–332.  
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arbetstagaren, nödvändigtvis inte ingåtts av ett fackförbund som arbetstagaren ifråga är medlem i. 
Alternativt är arbetstagaren ifråga obunden och därmed inte ens indirekt part i kollektivavtalet.295  

Som inledningsvis konstaterats i detta avsnitt var det i tiden inte helt lätt att anpassa kollektivavtalet 
till den finska (arbets)avtalsrätten givet kollektivavtalets särskilda karaktär. Ett motsvarande 
konstaterande ex analogia kan göras vad gäller kollektivavtalet och dataskyddsförordningens grunder 
för behandling av personuppgifter. Det ter sig främmande att ett avtal genom vilket avtalsparterna 
(arbetsmarknadsorganisationerna) fastställer / skulle fastställa villkor om behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter – villkor, som skulle gälla i ett förhållande mellan tredje parter 
(arbetstagarna och arbetsgivaren) – skulle kunna anses utgöra ett sådant avtal som avses i 
dataskyddsförordningens artikel 6.1.b. Jag granskar och analyserar närmare grunderna för behandling 
av arbetstagarnas personuppgifter i avhandlingens avsnitt 2.2.2. 

Att det förekommer kollektivavtal med villkor om behandling av personuppgifter kan eventuellt 
förklaras med att den nuvarande lagen om kollektivavtal har stiftats lång innan 
grundrättighetsreformen 1995 och personuppgiftslagstiftningen, närmare bestämt år 1946, och lagens 
bestämmelser beaktar inte frågor gällande behandling av personuppgifter.296 Också då lagen om 
kollektivavtal ändrats med åren har man inte tagit dataskyddslagstiftningen, inklusive lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet, i särskilt beaktande.297 

Givet att en del av de frågor som kollektivavtalsparterna får avtala om är sådana som i praktiken kan 
omfatta behandling av arbetstagarnas personuppgifter eller som har ett nära samband med behandling 
av arbetstagarnas personuppgifter och arbetstagarnas integritetsskydd är det uppenbart att det finns 
en inbyggd spänning mellan arbetslivets integritetsskyddreglering och kollektivavtalsregleringen. 
Som noterats ovan kan en motsvarande slutsats dras avseende samarbetslagen och de bestämmelser 
om övervakning i arbetslivets integritetsskyddsreglering som förutsätter arbetstagarens samtycke. 

Vad gäller Lex Nokia regleringen utgörs problemet inte av krav på samtycket, utan av de 
administrativa kraven som regleringen förutsätter att arbetsgivaren skall uppfylla innan 
förmedlingsuppgifter får behandlas. Som konstaterats i avhandlingens artikel 3b kan det vara svårt, 
om inte omöjligt, att t.ex. definiera vilka av företagets företagshemligheter är av central betydelse. 
En av flera förutsättningar för behandling av förmedlingsuppgifter, som hänför sig till arbetstagarens 
elektroniska kommunikation i enlighet med Lex Nokia, är att de företagshemligheter som misstänks 
ha blivit röjda är av central betydelse och arbetstagaren, vars förmedlingsuppgifter behandlas, har 
som en del av sina arbetsuppgifter haft tillgång till den ifrågavarande centrala företagshemligheten.298 
Som konstateras i artikel 3b har arbetsgivarna i praktiken låtit bli att tillämpa regleringen, vilket 
antingen beror på de administrativt tunga kraven som regleringen ställer, inklusive den dåliga 
publicitet som tillämpningen av regleringen eventuellt kunde resultera i, eller på att arbetsgivarna 
funnit andra sätt att insamla data om missbruk – sätt som inte är transparenta för arbetstagaren. Den 
tillämpliga regleringen borde möjliggöra att arbetsgivaren utan oskäligt tunga administrativa krav 

                                                 
295 Gällande allmänt bindande kollektivavtal, se Bruun – von Koskull 2006, s. 163–173. Se även dataskyddsförordningen, skäl 44. 
296 Se 1.1 § i lagen om kollektivavtal. Se även Anna-Maija Heino – Seppo Koskinen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 339–340.  
297 Anna-Maija Heino – Seppo Koskinen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 353. 
298 Eklund 2019b, s. 148–151.  
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(som eventuellt inte kan uppfyllas i praktiken) kan utreda (eventuella) missbruk och olovligt röjande 
av företagshemligheter och samtidigt ta i beaktande arbetstagarens skäliga integritetsförväntningar.299 

Några sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan klassisk arbetsrättslig reglering och 
arbetslivets integritetsskyddsreglering  

Den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet är indispositiv reglering som avser skydda 
arbetstagarens integritet och avser till denna del i likhet med övrig indispositiv arbetsrättslig reglering 
skydda arbetstagaren. På basis av ordalydelsen i förarbetena till lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
verkar det som att lagstiftaren ansett att arbetsgivaren utgör det största hotet mot arbetstagarens 
integritetsskydd på arbetsplatsen samtidigt som arbetsgivarens behov att skydda sin egendom och 
trygga regelefterlevnad fallit i skymundan. Detta är i sig inte överraskande med tanke på tidpunkten 
då lagen bereddes och på att arbetstagaren traditionellt sett skyddats gentemot arbetsgivaren som 
ansetts vara den starkare parten i förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även om 
arbetsgivaren fortfarande idag med fog kan anses utgöra den starkare parten, har dock 
teknologiutvecklingen i en viss utsträckning ändrat på maktförhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Med tiden har det i praktiken visat sig att också arbetstagaren genom (oaktsam eller 
t.o.m. illegal) användning av informationsteknologi eller annan teknologi kan utgöra ett hot mot 
behandling av arbetsgivarens (affärskritiska) uppgifter (som också kan omfatta personuppgifter), 
vilket borde beaktas på ett mer balanserat sätt i lagbestämmelserna. Bestämmelserna i lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet är emellertid i det stora hela de samma som då lagen stiftades, även om 
världen ändrats drastiskt sedan lagen trädde ikraft.300  

Bristen på långvarig praktisk erfarenhet från arbetslivet i frågor beträffande arbetstagarnas 
integritetsskydd i kombination med avsikten att vara förutseende och lösa framtida 
integritetsskyddsproblem som man föreställde sig att kunde uppstå, avsaknaden av internationella 
regleringsförebilder och kollisionen mellan två olika lagstiftningskulturer samt kompromisser mellan 
olika intressen verkar ha präglat tillkomsten och innehållet i den finska lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet, och sedermera övrig reglering om integritetsskydd i arbetslivet, såsom Lex Nokia. Att 
bereda grundrättighetskänslig, arbetsrättslig lagstiftning i enlighet med trepartsprincipen visade sig 
vara utmanande då man normativt sett förflyttade sig från beredning av traditionell (kollektiv) 
arbetsrätt till grundrättighetskänslig reglering som förutsatte exakta och noga avgränsade 
bestämmelser med betoning och fokus på arbetstagarens självbestämmanderätt. 

Särskilt bestämmelserna om övervakning och kontroll i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, men 
även Lex Nokia, kan åtminstone delvis beskrivas som lagstiftarens försök på att överbygga den 
inbyggda spänningen mellan arbetsrättsliga kollektiva normer och det individuella 
integritetsskyddet.301 Karaktäriseringen av bestämmelserna om övervakning som ett försök att 
överbygga den inbyggda spänningen illustreras och konkretiseras bland annat av bestämmelserna 
som förutsätter arbetstagarens samtycke för insamling och behandling av personuppgifter i anslutning 

                                                 
299 Eklund 2019b, s. 151–152.  
300 I anslutning till detta kan noteras att den nya regleringen av företagshemligheter, som behandlas i avhandlingens artikel 3, kan dock kanske ses som 
ett uttryck för att också arbetsgivarens intresse beaktats av lagstiftaren. 
301 Matti S. Kurkela noterar att lagstiftarens vilja eller avsikt (ratio legis) är en fiktion. Lagstiftningsprosessen omfattar kompromisser mellan olika 
intressen och personer, såsom parlamentariker, tjänstemän och sakkunniga, samt mellan olika önskemål och syften. Lagstiftarens vilja är således enligt 
Kurkela inte ofta särdeles entydig då man söker lösningar till problem som framkommer vid lagtillämpningen. Se Kurkela 2009, s. 462. Vad gäller 
lagstiftarens vilja vid beredningen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och Lex Nokia ter sig Kurkelas beskrivning av lagstiftarens vilja väldigt 
gångbar. 
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till övervakning, men också av de administrativa kraven som Lex Nokia ställer på behandling av 
förmedlingsuppgifter som hänför sig till arbetstagarnas elektroniska kommunikation. Som fastställts 
i avhandlingens artiklar fungerar samtycke dåligt som grund eller tilläggskrav för behandling av 
arbetstagarens personuppgifter på grund av obalansen i maktförhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren, vilket gör att samtycket sällan kan anses vara en frivillig viljeyttring per se, och också 
på grund av att arbetsgivare i många fall i praktiken inte kan insamla samtycke av alla arbetstagare 
och inte kan fortsätta behandla arbetstagarens personuppgifter för ett särskilt, i sig legitimt ändamål, 
ifall arbetstagaren återkallar sitt samtycke.302 Huruvida arbetstagaren överhuvudtaget kan ge ett 
frivilligt samtycke till arbetsgivaren för behandling av sina personuppgifter i samband med 
övervakning kan ifrågasättas. Givet att så är fallet kan man fråga sig varför man då i Finland gått in 
för att införa dylika bestämmelser som förutsätter arbetstagarens samtycke som grund för behandling 
av personuppgifter eller som ett tilläggskrav för behandling av personuppgifter som sker i samband 
med olika typer av övervakning.  

Det finska grundrättighetssystemet bygger långt på individens självbestämmanderätt.303 I samband 
med behandlingen av personuppgifter innebär självbestämmanderätten enligt förarbetena till den 
upphävda personuppgiftslagen att behandlingen av uppgifter i första hand skall bygga på den 
registrerades samtycke.304 Detta kan delvis förklara varför lagstiftaren valt att gå in för bestämmelser 
i vilka någon särskild åtgärd och behandling av arbetstagarens personuppgifter förutsätter 
arbetstagarens samtycke. Den registrerades samtycke fungerar tillfredställande som grund för 
behandling av personuppgifter endast då det finns en balans i förhållandet mellan den 
personuppgiftsansvarige och den registrerade och åtgärden för vilket samtycket krävs inte gäller 
arbetstagarna som ett kollektiv. En dylik balans finns – som sagt – sällan, om någonsin, i förhållandet 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.305 Obalansen i förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren resulterar i att man med fog kan ifrågasätta hur frivillig viljeyttring en arbetstagares 
samtycke de facto har förutsättningar att vara.306  

Därtill kan noteras att ett samtycke som behandlingsgrund eller som ett tilläggskrav för behandling 
av personuppgifter i ett anställningsförhållande samt de administrativa krav som Lex Nokia 
regleringen ställer för att arbetsgivaren skall kunna behandla arbetstagarnas förmedlingsuppgifter307 
ter sig säregna i ljuset av doktrinen om skäliga integritetsförväntningar (”legitimate expectation of 

                                                 
302 Eklund 2017, s. 931, Eklund 2019b, s. 141 och Eklund 2020, s. 562–563.  
303 Om självbestämmanderätten och arbetstagarens integritetsskydd, se avhandlingens avsnitt 1.4.1. Korhonen et al. 2004, s. 49. Se även RP 96/1998 
rd, s. 32. I RP 75/2000 rd konstateras att integritetsskyddet består förutom av skydd för privatlivet även av andra grundläggande fri- och rättigheter som 
är betydelsefulla när personuppgifter behandlas, t.ex. en persons självbestämmanderätt, enligt vilken en person har rätt att veta och besluta om hur hans 
eller hennes personuppgifter skall användas, s. 14. Se även Eklund 2020, s. 563.  
304 RP 96/1998 rd, s. 32. Se även Kuopus 2003, s. 595. 
305 I Korhonen et al. 2004 framförs dock att samtycke som grund för behandling av personuppgifter är relativt problemfritt ifall det är fråga om en 
arbetssökande, eftersom denne relativt fritt kan välja huruvida hen vill ansöka om en position som förutsätter behandling av personuppgifter i ett intyg 
över narkotikatest eller genomförande av person- och lämplighetstest. Se Korhonen et al. 2004, s. 47. I Korhonen et al. 2004 noteras också att huruvida 
det råder en balans i förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren också kan vara en subjektiv upplevelse, se s. 53. 
306 Se dataskyddsförordning, skäl 43 i vilket det föreskrivs enligt följande: ”För att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra giltig 
rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den 
personuppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har lämnats 
frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Samtycke antas inte vara frivilligt om det inte medger att separata 
samtycken lämnas för olika behandlingar av personuppgifter, trots att detta är lämpligt i det enskilda fallet, eller om genomförandet av ett avtal – 
inbegripet tillhandahållandet av en tjänst – är avhängigt av samtycket, trots att samtycket inte är nödvändigt för ett sådant genomförande.” (Kursivering 
här.) Se även Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 72. 
307 Gällande förmedlingsuppgifter, se Eklund 2019b, s. 136 och gällande Lex Nokia -regleringen, se Eklund 2019b, s. 144–152.   
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privacy”) som Europadomstolen fastställt i sin rättspraxis gällande arbetstagarens rätt till privatliv 
och arbetsgivarens rätt att övervaka sina arbetstagare.  

Europadomstolen har fastställt att arbetstagaren har rätt till privatliv på arbetsplatsen.308 Dock ifall 
det är mindre skäligt (less reasonable) för arbetstagaren att förvänta sig att hens rätt till privatliv på 
arbetsplatsen kan garanteras, ”reduceras” automatiskt arbetstagarens befogade förväntningar på rätt 
till skydd för privatliv.309 Att det för arbetstagaren är mindre skäligt att förvänta sig rätt till skydd för 
privatliv kan t.ex. uppstå i en situation där arbetsgivaren transparent och detaljerat i förväg informerat 
arbetstagarna om att deras personuppgifter behandlas i anslutning till övervakning av något slag för 
ett särskilt ändamål och hur denna behandling av personuppgifter, inklusive övervakning, påverkar 
arbetstagarnas rättigheter.310 Det förutsätts givetvis att själva övervakningen i vilken behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter ingår i sig är laglig, nödvändig och proportionerlig i förhållandet till 
dess ändamål.311 

Också i ljuset av Europadomstolens rättspraxis skulle det falla sig mer naturligt att komma överens 
om arrangemang för kontroll- och övervakningsåtgärder som berör hela personalen eller vissa 
personalgrupper på ett kollektivt plan, genom t.ex. samarbetsförfarande för att trygga en tillräcklig 
transparens och inte genom samtycke från enskilda arbetstagare. Krav på den enskilda arbetstagarens 
samtycke till insamling och behandling av personuppgifter illustrerar dock att man i Finland ställt 
arbetstagarens skäliga integritetsförväntningar på arbetsplatsen på en klart högre nivå än vad man 
gjort i Europadomstolens rättspraxis.  

Den inbyggda spänningen mellan arbetsrättsliga kollektiva normer och det individuella 
integritetsskyddet får en särskild tilläggsdimension av att integritetsskyddsregleringen är EU-rättslig 
och att man i EU har en lex generalis reglering – dataskyddsförordningen – för behandling av 
personuppgifter och inte specifik arbetsrättslig särreglering. Ur ett EU-rättsligt perspektiv ter sig 
samtycke som grund för behandling av personuppgifter eller som ett tilläggskrav för behandling av 
personuppgifter i ett anställningsförhållande problematiskt inte för att arbetstagaren eventuellt inte 
kan ge samtycket i den bemärkelse som dataskyddsförordningen förutsätter, utan också på grund av 
att dylik nationell reglering verkar vara oförenlig med dataskyddsförordningens premisser och 
bestämmelser mer generellt. Jag analyserar härnäst närmare förhållandet och spänningarna mellan 
den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet och dataskyddsförordningen.  

2.2.2 Arbetslivets integritetsskyddsreglering och dess förhållande till dataskyddsförordningen  

Dataskyddsförordningens huvudsakliga syfte är att skydda särskilt rätten till skydd för 
personuppgifter och harmonisera skyddet ifråga samt trygga den fria rörligheten av personuppgifter 
inom EU. Som konstaterats lämnar dataskyddsförordningen ett visst utrymme för nationell reglering 
i vissa frågor. Behandling av anställdas personuppgifter utgör ett exempel på en dylik fråga; 
Dataskyddsförordningen möjliggör att medlemsstaterna får fastställa mer specifika regler för att 
säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden (artikel 88). Dessa mer specifika regler skall enligt förordningen innehålla 

                                                 
308 Niemietz mot Tyskland, punkt 29. 
309 Frank Hendrickx – Aline Van Bever i Dorssemont et al. (red.) 2013, s. 187. Om skäliga integritetsförväntningar, se även dataskyddsförordningen, 
skäl 47. 
310 Eklund 2019a, s. 125–128, gällande skäliga integritetsförväntningar, se särskilt s. 126.  
311 Om proportionalitetsbedömningen i Europadomstolens rättspraxis, se Paul De Hert – Serge Gutwirth i Gutwirth et al. (red.) 2009, s. 22–23.  
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lämpliga och specifika åtgärder för att skydda arbetstagarens (den registrerades) mänskliga värdighet, 
berättigade intressen och grundläggande rättigheter, varvid hänsyn särskilt skall tas till bland annat 
övervakningssystem på arbetsplatsen. Dataskyddsförordningen framhäver således vikten av att 
arbetstagarens rättigheter och intressen beaktas vad gäller personuppgiftsbehandling i anslutning till 
övervakning.312 Som också konstaterats är dock omfattningen av detta nationella regleringsutrymme, 
dvs. vad exakt som avses med mer specifika regler, en fråga som inte har ett entydigt svar, särskilt så 
länge det inte (ännu) finns avgöranden från EU-domstolen om detta.313 EU-domstolen har inte heller 
ännu preciserat vad som eventuellt kan anses utgöra lämpliga och specifika åtgärder för att trygga 
arbetstagarens rättigheter och intressen. 

Ifall en EU-medlemsstat använder det nationella regleringsutrymmet förutsätts att medlemsstaten 
ifråga lämnar in en notifiering till kommissionen om de nationella bestämmelser som medlemsstaten 
antar eller senare ändrar i enlighet med dataskyddsförordningen.314 Syftet med notifiering är att öka 
på transparensen och möjliggöra att särskilt företag med verksamhet i olika medlemsstater lätt skall 
få vetskap om huruvida medlemsstaterna använt det nationella regleringsutrymmet.315 EU-domstolen 
är dock den instans som i sista hand avgör huruvida det nationella regleringsutrymmet som 
medlemsstaterna eventuellt använder är förenligt med dataskyddsförordningen, dvs. kommissionen 
har inte en dylik befogenhet.  

För att kunna analysera hur Finland använt det nationella regleringsutrymmet och för att illustrera 
spänningen mellan den finska regleringen gällande arbetstagarnas integritetsskydd och 
dataskyddsförordningen – eller närmare bestämt hur den finska regleringen verkar vara oförenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser – analyserar jag härnäst omfattningen av det nationella 
rörelseutrymmet med fokus på grunderna för behandling av arbetstagarnas personuppgifter. För detta 
ändamål inleder jag med att presentera och analysera den senaste ändringen av lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet (347/2019), som föranleddes av att lagens bestämmelser granskades i 
ljuset av dataskyddsförordningen. Därefter reflekterar jag över de tillämpliga grunderna för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter för att sedan kunna analysera förhållandet mellan den 
finska regleringen gällande arbetstagarnas integritetsskydd och dataskyddsförordningen. För att 
konkretisera denna analys granskar jag närmare förhållandet mellan berättigat intresse och samtycke 
som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter. Denna slutsats avslutas med några 
sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan den finska regleringen gällande arbetstagarnas 
integritetsskydd och dataskyddsförordningen. 

Ändring av den finska lagen om integritetsskydd i arbetslivet 

Som konstaterats i sammandraget till artikel 4, avsnitt 2.1, har lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
rätt nyligen ändrats. Ändringarna till lagens bestämmelser som godkändes av riksdagen (347/2019) 
trädde ikraft i april 2019, dvs. kort efter att avhandlingens artikel 2 gällande visselblåsning 
publicerades. Innan lagen ifråga ändrades hade en arbetsgrupp tillsatt av arbets- och 
näringsministeriet granskat lagens bestämmelser i ljuset av dataskyddsförordningen och dess 

                                                 
312 Dataskyddsförordningen, artikel 88.2. 
313 Omfattningen av det nationella regleringsutrymmet preciseras föga i dataskyddsförordningen, se skäl 155. Gällande det nationella rörelseutrymmets 
omfattning, se även Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234–1238 och avhandlingens avsnitt 1.4.3. 
314 Dataskyddsförordningen, artikel 88.3. Anmälningarna publiceras på kommissionens hemsida, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-protection-eu/eu-countries-gdpr-specific-notifications_en, besökt 24.4.2020. 
315 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1235. 
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nationella rörelseutrymme med syfte att säkerställa att lagen är förenlig med 
dataskyddsförordningen.316 På basis av arbetsgruppens granskning bereddes en proposition om 
förändringar till lagen.317 I anslutning till detta kan det noteras att Lex Nokia -regleringen och 
bestämmelserna om arbetsgivarens rätt att behandla lokaliseringsuppgifter som hänför sig till 
arbetstagaren och som ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, än så länge inte 
ändrats till följd av dataskyddsförordningen. 

De initiala ändringsförslagen till lagen om integritetsskydd i arbetslivet var – överraskande nog – 
främst tekniska till sin natur, det vill säga hänvisningar till upphävda lagar (såsom 
personuppgiftslagen) skulle ersättas med hänvisningar till gällande lagstiftning. Trots att endast 
smärre förändringar föreslogs, kom dock utskottsbehandlingen av lagförändringarna slutligen att dra 
ut på tiden. Detta lär ha berott på dataombudsmannens förslag att precisera lagens bestämmelse om 
insamling av arbetstagarnas personuppgifter (4.1 §) att motsvara lagens förarbeten.318 Som jag 
konstaterat till följd av min granskning i avhandlingens artikel 2 var tolkningen av den dåvarande 
bestämmelsens innehåll i kombination med dess förarbeten något oklar och en precisering var därför 
redan ur ett rättssäkerhetsperspektiv efterfrågad.319  

På basis av ordalydelsen av den tidigare bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas 
personuppgifter kunde bestämmelsen tolkas så att arbetstagarens samtycke alltid förutsätts för att 
insamla uppgifter från andra källor än arbetstagaren själv (t.ex. från interna rapporteringskanaler eller 
från arbetstagarens kolleger och kunder) förutsatt att inte någon av de tre i bestämmelsen närmare 
beskrivna situationerna uppfylldes. De tre situationer som nämndes i bestämmelsen och som inte 
krävde arbetstagarens samtycke omfattade inte visselblåsning.  

Till synes var bestämmelsen absolut vad gäller när arbetstagarens samtycke skulle inhämtas.320 I 
förarbetena till bestämmelsen ifråga föreskrivs dock att arbetsgivaren i regel skall inhämta 
arbetstagarens samtycke ifall uppgifter samlas från andra källor än arbetstagaren själv.321 Därtill 

                                                 
316 RP 97/2018 rd, s. 16.  
317 RP 97/2018 rd.  
318 Se Marko Junkkari: Kommentti: Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on lakia valvova viranomainen, mutta tulkitseeko hän itse pykäliä 
lainvastaisesti?, publicerad 6.9.2019 i Helsingin Sanomat.  
319 Eklund 2018, s. 421–425.  
320 Innan lagförändringen (347/2019) föreskrev 4.1 § enligt följande: ”Arbetsgivaren skall samla in personuppgifter om en arbetstagare i första hand hos 
arbetstagaren själv. Om arbetsgivaren samlar in personuppgifter någon annanstans än hos arbetstagaren, skall arbetstagarens samtycke till detta 
inhämtas. Arbetstagarens samtycke behövs dock inte, när en myndighet lämnar ut uppgifter till arbetsgivaren för att denna skall kunna utföra en uppgift 
som i lag ålagts arbetsgivaren eller när arbetsgivaren inhämtar personkreditupplysningar eller straffregisteruppgifter för utredning av en arbetstagares 
tillförlitlighet.” (Kursivering här.) 
321 Att en dylik precisering ingår i förarbetena (RP 75/2000 rd) beror dels på att den ursprungliga ordalydelsen av lagbestämmelsen (4.1 §) inte förutsatte 
arbetstagarens samtycke för insamling av personuppgifter från andra källor då uppgifterna insamlas för utredning av arbetstagarens tillförlitlighet. Den 
ursprungliga ordalydelsen av bestämmelsen justerades dock under arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets behandling 2001 så att samtycke krävs 
då uppgifter insamlas från andra källor (och utskottet hänvisade i sitt betänkande uttryckligen till tillförlitlighetsuppgifter från skyddspolisen. Till 
skillnad från själva propositionen till lagbestämmelsen 4.1 §, beaktade utskottet inte andra källor från vilka uppgifter eventuellt kunde insamlas för 
utredning av tillförlitlighet). Enligt vad utskottet hade erfarit är det i praktiken så att det utan undantag krävs samtycke av den individ som utlåtandet av 
polisen gäller. Därför fanns det enligt utskottet ingen anledning att ändra rådande praxis och utskottet preciserade att den som saken gäller skall ge sitt 
samtycke enligt lagen (dvs. enligt betänkandet för tillförlitlighetsutredning av polisen). Se ApUB 3/2001 rd. Givet att det i RP 75/2000 rd också nämns 
andra källor (än skyddspolisen) från vilka uppgifter kan insamlas för utredning av tillförlitlighet och att det i det praktiska arbetslivet uppstår situationer 
då arbetsgivaren (också utan att aktivt vidta åtgärder) kan bli försedd med uppgifter om sina arbetstagare (t.ex. i samband med respons från kunder, 
vilket också uttryckligen nämns i RP 75/2000 rd) är det föga överraskande att lagens bestämmelse i kombination med dess förarbeten (RP 75/2000 rd 
och ApUB 3/2001 rd) i praktiken ansetts vara oklar bland såväl lagtillämparna som tillsynsmyndigheten. Att man i tolkningen av bestämmelsen (4.1 §) 
utgått från propositionen, som är en central källa för tolkning av lagbestämmelser, och från vad som är pragmatiskt givet arbetslivets karaktär faller sig 
naturligt. Om betydelsen av regeringens proposition vid tolkning av oklara lagbestämmelser, se Huovila 2005, s. 36. Beaktansvärt är att ifall samtycke 
för insamling av uppgifter från andra källor alltid skulle förutsättas och arbetstagaren inte skulle ge sitt samtycke, skulle arbetsgivaren t.ex. inte kunna 
insamla uppgifter från kunder (i form av t.ex. kundrespons) eller arbetstagarens kolleger för att få en helhetsuppfattning av arbetstagarens 
arbetsprestation för t.ex. utvecklingssamtal.  
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föreskrivs att ifall arbetstagaren inte ger sitt samtycke eller samtycke inte kan begäras med hänsyn till 
sakens natur, skall arbetsgivaren dock kunna skaffa uppgifterna även utan samtycke förutsatt att (a) 
personuppgifterna har en direkt relevans för arbetsförhållandet (relevanskravet)322 och (b) det finns 
en klar grund för att personuppgifterna inhämtas. Syftet323 för inhämtande av personuppgifter skulle 
hänföra sig till utredning av arbetstagarens tillförlitlighet. Bestämmelsen om insamling av 
arbetstagarnas personuppgifter kunde således i kombination med dess förarbeten tolkas så att 
arbetsgivaren har rätt att samla in arbetstagarens personuppgifter från andra källor än arbetstagaren 
själv utan arbetstagarens samtycke, förutsatt att uppgifterna som samlas in uppfyller relevanskravet 
och grunden för inhämtande av uppgifterna är klar och hänför sig till utredning av arbetstagarens 
tillförlitlighet. Båda förutsättningarna (a och b) måste uppfyllas, annars krävdes arbetstagarens 
samtycke.324  

På basis av den granskning av bestämmelsens innehåll som presenteras i avhandlingens artikel 2 om 
personuppgiftsbehandling i anslutning till intern rapportering (visselblåsning) kan man dra slutsatsen 
att arbetstagarens samtycke inte behövdes enligt den då gällande bestämmelsen om insamling av 
arbetstagarnas personuppgifter förutsatt att de krav som preciserades närmare i förarbetena till 
bestämmelsen uppfylldes och att behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter i övrigt var förenlig 
med tillämplig dataskyddsreglering.325 Dataombudsmannen efterlyste i samband med revideringen 
av lagen en uttrycklig precisering av bestämmelsen om insamling av personuppgifter i linje med 
denna tolkning, närmare bestämt en anpassning av bestämmelsens ordalydelse så att bestämmelsens 
innehåll vore i linje med dess förarbeten.326 

Lagbestämmelser borde som utgångspunkt skrivas så att innehållet i dem är exakt och entydigt redan 
på basis av själva ordalydelsen, särskilt i sådana fall där bestämmelserna medför rättigheter till den 
enskilda individen och skyldigheter för någon annan för att uppfylla dessa rättigheter.327 Som 
konstaterats var bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter problematisk ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. En precisering av lagtexten skulle därför generellt sett ha varit välkommen, 
men också ur ett regelefterlevnadsperspektiv.328  

Dataombudsmannens preciseringsförslag lär ha mottagits med föga entusiasm och ringa förståelse 
särskilt bland arbetstagarsidans representanter.329 Slutligen, vid sidan om de smärre lagtekniska 

                                                 
322 Om relevanskravet, se närmare Eklund 2017, s. 923–925.  
323 I RP 75/2000 rd används termen ”grund” för att hänvisa till syftet / ändamålet för insamlingen, se RP 75/2000 rd, s. 18. 
324 Om tolkningen av bestämmelsens innehåll, se Eklund 2018, s. 422. 
325 Eklund 2018, s. 421–426. 
326 Baseras på en inofficiell diskussion med en tjänsteman vid dataombudsmannens byrå i november 2018. Då man tolkar lagbestämmelser skall man i 
första hand utgå från ordalydelsen av lagbestämmelsen. I oklara fall tillämpas förarbetena som hjälp vid tolkning. Av förarbetena kan regeringens 
proposition anses utgöra den primära och viktigaste källan för tolkning av en lagbestämmelse. Se Huovila 2005, s. 36. Om förarbetens betydelse vid 
lagtolkning, se även Nuotio 2004, s. 1272. Givet diskrepansen som förblivit mellan ordalydelsen i själva lagbestämmelsen (4.1 §) och 
regeringspropositionen (RP 75/2000 rd) samt utskottsbetänkandet från 2001 (ApUB 3/2001 rd) är det förståeligt att gängse praxis för tolkningen av 
bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter varit den i linje med dataombudsmannens tolkning, inte minst med tanke på att 
utskottsbetänkandet hänvisar till behovet av arbetstagarens samtycke endast då det är fråga om tillförlitlighetsutredning av skyddspolisen, medan 
regeringens proposition också uppräknar andra situation och källor för utredning av arbetstagarens tillförlitlighet – situationer som är frekvent 
förekommande och vardagliga i arbetslivet.  
327 Språkkravet baseras på förvaltningslagens (434/2003) krav på gott språkbruk (9.1 §) och på de krav som i ljuset av förvaltningslagen ställs på 
lagberedarnas språkbruk, se lainkirjoittajan opas, avsnitt 24.2.2 och 24.2.3, publicerad på adressen: http://lainkirjoittaja.finlex.fi/24-lakikieli/24-2/#, 
besökt 20.4.2020. 
328 Eklund 2018, s. 425.  
329 Beredningen av ändringen till lagbestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter väckte en offentlig debatt, som dock tyvärr var rätt 
onyanserad givet att debatten gav bilden av att tillsynsmyndigheten velat justera lagbestämmelsen så att dess innehåll skulle bättre passa 
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justeringar som ansågs vara nödvändiga till följd av dataskyddsförordningen, godkände riksdagen en 
precisering av bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter enligt förslag från 
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.330 Den preciserade och numera tillämpliga bestämmelsen 
förutsätter att arbetsgivaren i första hand insamlar personuppgifter från arbetstagaren själv. Andra 
uppgiftskällor får användas endast med arbetstagarens samtycke därtill. Enligt bestämmelsen behövs 
arbetstagarens samtycke dock inte, när en myndighet lämnar ut uppgifter till arbetsgivaren för att 
denna skall kunna utföra en uppgift som i lag ålagts arbetsgivaren eller om det finns särskilda och 
uttryckliga bestämmelser i lag om insamling eller inhämtande av sådana uppgifter. (Preciseringen av 
bestämmelsen kursiverat här.)  

Lagförändringen och den preciserade bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas personuppgifter 
väckte mycket uppmärksamhet, särskilt bland arbetsgivare med interna rapporteringskanaler (sk. 
visselblåsarsystem). Till följd av den preciserade bestämmelsen om insamling av arbetstagarnas 
personuppgifter strider de flesta visselblåsarsystem mot lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 
eftersom det för närvarande finns relativt få särskilda och uttryckliga bestämmelser i lag som skulle 
tillåta eller förutsätta att arbetsgivaren insamlar eller inhämtar arbetstagarens personuppgifter från 
andra uppgiftskällor än arbetstagaren själv, och dylika bestämmelser begränsas främst till 
sektorspecifik lagstiftning.331 Finansbranschens reglering, som baseras på EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014332, och lagen om förhindrande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism (444/2017), som implementerar EU:s penningtvättsdirektiv 2015/849333, 
utgör exempel på dylik sektorspecifik reglering.334 Dessa regelverk förutsätter att arbetsgivare 
verksamma inom de berörda sektorerna inrättar interna rapporteringskanaler för arbetstagare för att 
dessa skall kunna rapportera om överträdelser av relevanta335 bestämmelser och föreskrifter (och 
dylik rapporteringen av eventuella överträdelser kan i praktiken omfatta att man angiver en kollega 
och att arbetsgivaren därmed får behandla personuppgifter som hänför sig till den angivna parten i 
enlighet med tillämplig lagstiftning). 

                                                 
tillsynsmyndighetens preferenser. Se intervju med Seppo Koskinen i Marko Junkkari: Kommentti: Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on lakia valvova 
viranomainen, mutta tulkitseeko hän itse pykäliä lainvastaisesti?, publicerad 6.9.2019 i Helsingin Sanomat. 
330 AjUB 12/2018 rd. Beaktansvärt är dock att arbetslivs- och jämställdhetsutskottet i sitt betänkande föreslog att riksdagen skall förutsätta att regeringen 
skyndsamt genom lagberedning på trepartsbasis utreder de eventuella ändringsbehoven i fråga om regleringen om utredning av en arbetstagares 
tillförlitlighet i lagen om integritetsskydd i arbetslivet och strävar efter att hitta en lämplig balans mellan integritetsskyddet för arbetstagare och 
arbetsgivarnas behov av informationsbehandling. Arbets- och näringsministeriet skall inleda en dylik lagberedning, men än så länge har beredningen 
inte på basis av allmänt tillgänglig information påbörjats. Se arbets- och näringsministeriets hemsida https://tem.fi/-/tyoelaman-tietosuojalakiin-
muutoksia, besökt 9.7.2020. Enligt mig borde samtliga bestämmelser i lagen om integritetsskydd i arbetslivet granskas på nytt i ljuset av 
dataskyddsförordningens nationella regleringsutrymme.  
331 Den reviderade lagbestämmelsen resulterar också i att arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke t.ex. får insamla respons från kunder eller 
arbetstagarens kolleger för syften som i sig kan vara legitima, t.ex. för utveckling av kundservice eller personalutvecklingssyften (performance review). 
Bland praktiserande advokater har man också ställt frågan vad förhållandet mellan arbetarskyddslagens (738/2002) 28 § och den ändrade bestämmelsen 
om insamling av arbetstagarens personuppgifter (4.1 §) i lagen om integritetsskydd i arbetslivet är. Arbetarskyddslagens 28 § föreskriver att ”[O]m det 
i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, skall 
arbetsgivaren sedan han fått information om saken med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet”. (Kursivering här.) 
Utgör arbetarskyddslagens 28 § en sådan särskild och uttrycklig bestämmelse om insamling eller inhämtande uppgifter på vilken behandling av 
personuppgifter som hänför sig till såväl den som blivit offer för trakassering som själva trakasseraren, eller förutsätts ett samtycke av bådadera part för 
att arbetsgivaren skall få behandla de relevanta parternas personuppgifter för att kunna vidta åtgärder? 
332 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, EUT L 
173, 12.6.2014, s. 1–61. 
333 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, EUT L 141, 5.6.2015, s. 73–117.  
334 Eklund 2018, s. 395–396.  
335 Eklund 2018, s. 396. 
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För ett flertal företag, och särskilt för sådana som är verksamma inom starkt reglerade branscher är 
bland annat interna visselblåsarsystem viktiga instrument för att övervaka företagsverksamheten och 
att tillämpliga regler efterlevs, och utgör en del av effektiv implementering av 
bolagsstyrningsprinciper (corporate governance). I brist på reglering med särskilda och uttryckliga 
bestämmelser om insamling eller inhämtande av arbetstagarnas personuppgifter är det i praktiken 
svårt, om inte omöjligt, för dylika företag, särskilt för sådana med flera hundra eller tusentals 
arbetstagare, att insamla samtycke av samtliga arbetstagare för att få tillstånd till att insamla och 
behandla dessas personuppgifter (från andra källor än dem själva och) som arbetsgivaren med ett 
visselblåsarsystem eventuellt kan få tillgång till i anslutning till interna rapporter om (eventuella) 
regelöverträdelser. Som konstaterats i avsnitt 2.21, ju större organisation, desto svårare är det att 
inhämta samtycke av alla arbetstagare. Likaså – som ovan konstaterats – kan det vara omöjligt att 
inhämta samtycke i situationer där arbetstagaren har något att dölja, samtidigt som motvilja hos en 
arbetstagare att ge samtycke av t.ex. principiella skäl kan leda till risk för negativ särbehandling. 

Mot bakgrunden av vad som presenterats i avhandlingens avsnitt 2.2.1 förutsätter den i Finland 
tillämpliga arbetslivets integritetsskyddsreglering i vissa fall arbetstagarens samtycke för att hens 
personuppgifter skall kunna behandlas till följd av att arbetsgivaren utnyttjar sin direktionsrätt, och i 
dessa fall utgör arbetstagarens samtycke grunden för behandling av personuppgifter. Därtill 
förutsätter den 2019 ändrade lagen om integritetsskydd i arbetslivet (att oavsett ändamålet för vilket 
personuppgifterna skall behandlas och vilken grunden för dylik behandling är) att arbetsgivaren 
inhämtar arbetstagarens samtycke ifall arbetstagarens personuppgifter skall insamlas från andra källor 
än arbetstagaren själv. I dylika fall utgör kravet på samtycke ett tilläggskrav för behandlingen som i 
övrigt kan baseras på någon annan behandlingsgrund. Till exempel den personuppgiftsbehandling 
som sker då ett företag inhämtar personuppgifter från sina interna visselblåsarsystem baseras ofta på 
arbetsgivarens berättigade intresse ifall kravet på att ha ett dylikt system inte baseras direkt på lag. 
Därtill, dvs. utöver arbetsgivarens berättigade intresse för behandling av personuppgifter för 
utredning av en eventuell överträdelse som angivits i en intern rapport, förutsätts i dylika fall att 
arbetstagarna samtycker till att arbetsgivaren skall kunna insamla deras personuppgifter från andra 
källor, dvs. från arbetstagarnas kolleger som lämnat in en intern rapport om en (eventuell) 
regelöverträdelse.  

Med tanke på de förändringar som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp ursprungligen föreslog 
att skulle göras i lagen om integritetsskydd i arbetslivet för att lagens bestämmelser skulle vara 
förenliga med dataskyddsförordningens bestämmelser samt de förändringar som riksdagen slutligen 
godkände kan man fråga sig hurudan roll sakkunniga inom EU-rätt haft i beredningen av 
ändringsförslagen. Denna fråga analyseras härnäst närmare. Eftersom den finska regleringen om 
arbetslivets integritetsskyddsreglering har en EU-rättslig grund är det viktigt att de EU-rättsliga 
aspekterna i tillräcklig och tillbörlig utsträckning beaktas då nationella regleringshelheter med stark 
EU-rättslig dimension eller grund granskas. 

I anslutning till detta är det intressant att notera att på basis av kommissionens hemsidor verkar 
Finland inte ha notifierat den senaste ändringen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet i enlighet 
med dataskyddsförordnigens artikel 88.3. Det förblir också något oklart huruvida Finland i enlighet 
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med denna bestämmelse notifierat själva lagen om integritetsskydd i arbetslivet, eftersom en dylik 
notifikation inte publicerats på kommissionens hemsida.336 

Grunden för behandling av arbetstagarnas personuppgifter  

Som konstaterats faller också behandling av arbetstagares personuppgifter inom 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde, samtidigt som dataskyddsförordningen möjliggör att 
EU-medlemsstaterna får fastställa mer specifika regler för behandling av anställdas personuppgifter. 
Dylika nationella regler skall dock vara i linje med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.337  

Som också konstaterats är svaret på frågan hur EU-medlemsstaterna får använda det nationella 
regleringsutrymmet än så länge inte helt klart. Givet ordalydelsen av artikel 88 kan man dock e 
contrario dra den slutsatsen att EU-medlemsstaterna med nationell reglering inte kan försämra den 
nivån av dataskydd som föreskrivs i dataskyddsförordningen.338  

All behandling av personuppgifter som faller inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde 
skall baseras på dataskyddsförordningens grunder för behandling. Eftersom behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter faller inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde, skall 
behandlingen baseras på dataskyddsförordningens grunder för behandling (artikel 6).339 Innan 
dataskyddsförordningen blev tillämplig fastställdes de allmänna förutsättningarna för behandling av 
personuppgifter, dvs. grunderna för behandling, i personuppgiftslagens 8 §, som baserades på 
personuppgiftsdirektivets artikel 7, som långt motsvarar dataskyddsförordningens artikel 6.  

För att behandling av arbetstagarnas personuppgifter skall anses vara laglig, skall behandling baseras 
på dataskyddsförordningens grunder för behandling av personuppgifter som fastställs i artikel 6.1, 
vilket också redogörs för i avhandlingens artiklar, samt givetvis också i övrigt vara förenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser.340 Ifall arbetsgivaren avser behandla uppgifter som hör till 
så kallade särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsorelaterade personuppgifter, skall 
behandlingen utöver en grund (eller flera grunder) i artikel 6.1, baseras på en grund i 
dataskyddsförordningens artikel 9.2.341  

                                                 
336 Däremot framgår det i en annan notifikation som lämnats in av justitieministeriet att arbets- och näringsministeriet 25.5.2018 skickat ett separat brev 
till kommissionen angående lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Justitieministeriets anmälan har publicerats på adressen: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi_notification_articles_51.4_83.9_84.2_85.3_90.2.pdf, besökt 24.4.2020. 
337 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234.  
338 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1234 och 1237. I ljuset av EU-domstolens rättspraxis kan man skönja att EU-
domstolen ansett (eller åtminstone antytt) att nationell reglering som förhindrar det fria flödet av personuppgifter (t.ex. genom att ställa krav som går 
utöver de som ställs i grunderna för behandling) också kan utgöra en försämring av de registrerades skyddsnivå. Se C 468/10 ASNEF, punkterna 28 och 
29. Se även mål C-101/01 Lindqvist, punkterna 95–96. 
339 Generellt om grunderna för behandling av arbetstagarnas personuppgifter, se Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 71–74.  
340 Eklund 2017, s. 928–929 och Eklund 2020, s. 554–559. 
341 Dataskyddslagen föreskriver när behandling av uppgifter som hör särskilda kategorier av personuppgifter får behandlas. Enligt artikel 9.2.b får 
särskilda kategorier av personuppgifter behandlas ifall behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd, i den omfattning 
detta är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella 
rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs. 
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Enligt dataskyddförordningen (artikel 6) är behandling av personuppgifter lagligt endast om och i den 
mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt342: 

”a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas 
för ett eller flera specifika ändamål. 

  b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part 
eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.343 

  c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 

  d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 
betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. 

  e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

  f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller 
en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av 
personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.” (Kursivering här.) 

I likhet med personuppgiftsdirektivets artikel 7, omfattar dataskyddsförordningens artikel 6.1 om 
lagliga grunder för behandling av personuppgifter en uttömmande uppräkning av tillåtna 
behandlingsgrunder.344 EU-medlemsstaterna får inte avvika från eller precisera 
behandlingsgrunderna med nationell reglering ifall det inte uttryckligen tillåts i 
dataskyddsförordningen.  

I sin rättspraxis från tiden då personuppgiftsdirektivet ännu var tillämpligt har EU-domstolen fastställt 
att medlemsstaterna varken får införa ytterligare principer för tillåten behandling av personuppgifter 
utöver principerna som nämns i personuppgiftsdirektivets artikel 7 eller föreskriva ytterligare villkor 
som påverkar omfattningen av de sex principer som föreskrivs i nämnda artikel. Givet likheterna i 
ordalydelsen av personuppgiftsdirektivets artikel 7 och dataskyddsförordningens artikel 6 finns det 
för närvarande ingen orsak att utgå från att EU-domstolens slutsats inte fortfarande skulle gälla också 
vid tolkningen av dataskyddsförordningens behandlingsgrunder till den delen 
dataskyddsförordningen inte uttryckligen tillåter att EU-medlemsstaterna får avvika från 
behandlingsgrunderna som uppräknas i artikel 6.1. De behandlingsgrunder i dataskyddsförordningen 
gällande vilka EU-medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika (nationella) bestämmelser 
behandlar jag närmare i nästa avsnitt.  

Vad gäller tolkningen av grunderna för behandling av personuppgifter är EU-domstolens dom i målet 
C 468/10 ASNEF ett av de mest centrala avgörandena. I målet frågade den högsta domstolen i 
Spanien (Tribunal Supremo) ifall artikel 7f i personuppgiftsdirektivet skall tolkas som att den utgör 
                                                 
342 Behandling av personuppgifter kan baseras på mer än endast en behandlingsgrund, vilket framgår av ordalydelsen i dataskyddsförordningens artikel 
6.1 artikel (”[...] endast om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: [...]”).  
343 Om kollektivavtalet som grund för behandling av arbetstagarens personuppgifter i anslutning till övervakning, se avhandlingens avsnitt 2.2.1. 
344 Denna slutsats kan dras i ljuset av ordalydelsen i artikel 6.1: ”Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor 
är uppfyllt: [...]” (Kursivering här.) Se även Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 329. Gällande formuleringen ”endast om”, se C 468/10 
ASNEF, punkt 31. 
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ett hinder för nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs, utöver de villkor som föreskrivs i själva 
artikeln, att uppgifterna skall inhämtas från källor som är tillgängliga för allmänheten. I Spanien hade 
man nämligen stiftat nationell reglering om behandling av personuppgifter enligt vilken 
personuppgifter endast får behandlas på basis av den personuppgiftsansvariges (registeransvariges) 
eller tredje parts (tredje man) berättigade intressen förutsatt att den registrerades grundläggande fri- 
och rättigheter inte åsidosätts och förutsatt att uppgifterna finns i källor tillgängliga för allmänheten. 
I fallet fastställde EU-domstolen att EU-medlemsstaterna varken får foga ytterligare principer för 
tillåtligheten av behandlingen av personuppgifter till dem som nämns i personuppgiftsdirektivets 
artikel 7 (inklusive bestämmelsen om behandling på basis av berättigat intresse) eller föreskriva 
ytterligare villkor som påverkar räckvidden av de sex principer som föreskrivs i nämnda artikel. EU-
domstolen preciserade att i personuppgiftsdirektivets artikel 7 f (behandling på basis av berättigat 
intresse) föreskrivs att behandling av personuppgifter är tillåten om den ”är nödvändig för ändamål 
som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos den tredje man eller de tredje män 
till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen 
eller dennes grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd under artikel 1.1”. I artikel 7 f 
föreskrivs två kumulativa villkor för att behandling av personuppgifter skall vara tillåten, nämligen 
att i) behandlingen av personuppgifterna måste vara nödvändig för ändamål som rör berättigade 
intressen hos den registeransvarige eller hos den tredje man eller de tredje män till vilka uppgifterna 
har lämnats ut och ii) att dessa intressen inte uppvägs av den registrerades grundläggande fri- och 
rättigheter. Enligt EU-domstolen följer det härav att artikel 7 f, när det gäller behandling av 
personuppgifter, utgör hinder för nationell lagstiftning i vilken det uppställs ytterligare krav utöver 
dessa två kumulativa villkor.345 

Den registrerades rättigheter varierar beroende på vilken grund behandlingen baseras. 
Personuppgifter får enligt dataskyddsförordningen endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna 
och berättigade ändamål. Dessa ändamål skall tillsammans med grunden för behandling definieras av 
den personuppgiftsansvarige innan denne börjar behandla personuppgifter.346 Arbetsgivaren skall 
därför i egenskap av personuppgiftsansvarig, innan behandlingen av personuppgifter inleds, 
fastställa347 grunden/grunderna för behandling av arbetstagarnas personuppgifter och ändamålen för 
behandlingen. I denna kontext uppstår frågan huruvida en EU-medlemsstat i enlighet med 
dataskyddsförordningens bestämmelser har rätt att i lag (eller kollektivavtal) fastställa att endast en 
viss grund (t.ex. arbetstagarens samtycke) för behandling av arbetstagarnas personuppgifter kan 
användas vid personuppgiftsbehandling för ett visst ändamål och därigenom utesluta övriga 
behandlingsgrunder, såsom Finland gjort i t.ex. lagen om integritetsskydd i arbetslivet och lagen om 
tjänster inom elektronisk kommunikation (160 §).348 Likaså uppstår frågan huruvida en EU-
medlemsstat i ljuset av EU-domstolens rättspraxis i enlighet med dataskyddsförordningens 
bestämmelser har rätt att i lag (eller kollektivavtal) utesluta användningen av vissa uppgiftskällor i 
avsaknad av arbetstagarens samtycke, vilket man gjort i Finland då lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet ändrades 2019. I ljuset av C 468/10 ASNEF kan det finska kravet på arbetstagarens 
samtycke för användning av andra uppgiftskällor än arbetstagaren själv jämföras med den spanska 

                                                 
345 Se C 468/10 ASNEF, punkterna 31–32 och 37–39. Se även mål C-101/01 Lindqvist, punkterna 95–97.  
346 Vad gäller angivande av behandlingsändamål, se dataskyddsförordningen, artikel 5.1.b (ändamålsbegränsning). 
347 Grunden(a) för behandling skall givetvis motsvara realiteten, dvs. den personuppgiftsansvarige kan inte godtyckligt välja och fastställa grunden(a) 
för behandling. 
348 Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 340 
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regleringen, som utan den registrerades samtycke endast tillät användningen av publika 
uppgiftskällor. 

Tillämpningen av de enskilda behandlingsgrunderna i ett anställningsförhållande granskas och 
konkretiseras i avhandlingens artikel 4 gällande lokalisering av arbetstagare och en dylik granskning 
upprepas inte i detta sammanhang.349 Sammanfattningsvis kan dock konstateras att arbetstagarens 
samtycke fungerar dåligt som grund för behandling i ett anställningsförhållande givet obalansen i 
maktförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att de mest centrala 
behandlingsgrunderna i ett anställningsförhållande är fullgörande av ett arbetsavtal (artikel 6.1.b) och 
fullgörande av en rättslig förpliktelse som åvilar arbetsgivaren (6.1.c), såsom t.ex. arbetsgivarens 
lagstadgade förpliktelse att insamla, behandla och överlåta personuppgifter på sina anställda till 
beskattaren och arbetspensionsbolag.350 Behandling av arbetstagarnas personuppgifter kan också vara 
nödvändigt för att genomföra arbetsgivarens eller en tredje parts berättigade intresse, särskilt för 
ändamål med vilka arbetsgivaren avser förbättra arbetseffektiviteten, trygga sina 
verksamhetsförutsättningar och skydda sin egendom.351 Behandling för att skydda intressen som är 
av grundläggande betydelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse har däremot inte 
egentligen någon nämnvärd betydelse i ett anställningsförhållande.352 

Medlemsstaternas rätt att behålla eller införa mer specifika bestämmelser om 
dataskyddsförordningens behandlingsgrunder  

I princip har EU-medlemsstaterna inte behörighet att nationellt reglera sådana frågor som faller under 
tillämpningsområdet av en EU-förordning.353 Dataskyddsförordningen har dock drag av ett EU-
direktiv, eftersom den i vissa frågor tillåter EU-medlemsstaterna att reglera nationellt.  

Vad gäller grunderna för behandling av personuppgifter är det värt att notera att endast två av de 
behandlingsgrunder som räknas upp i dataskyddsförordningens artikel 6.1 kan preciseras med 
nationell reglering; Behandling av personuppgifter som i) är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1.c) eller ii) är nödvändig för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e) kan preciseras med nationell reglering.354 Särskilt den 

                                                 
349 Eklund 2020, s. 556–559. 
350 Om samtycke som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter, se Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1235–
1236. Givet att arbetstagarens samtycke allmänt sett anses fungera dåligt som grund för behandling av personuppgifter, vilket också indirekt framgår i 
dataskyddsförordningens skäl 43, som föreskriver att samtycket inte bör utgöra giltig rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall 
där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, kan dataskyddsförordningens skäl 155, i vilket det 
nationella regleringsutrymme som föreskrivs i artikel 88 preciseras, tolkas som så att ifall behandling av personuppgifter baseras på arbetstagarens 
samtycke kan medlemsstaterna föreskriva särskilda bestämmelser om detta (för att t.ex. i praktiken säkerställa att arbetstagarens personuppgifter 
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens principer och bestämmelser också om behandlingen baseras på arbetstagarens samtycke). (I 
dataskyddsförordningens skäl 155 föreskrivs enligt följande: ”En medlemsstats nationella rätt eller kollektivavtal, 
inbegripet ”verksamhetsöverenskommelser”, får föreskriva särskilda bestämmelser om behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det gäller villkoren för hur personuppgifter i anställningsförhållanden får behandlas på grundval av samtycke 
från den anställde, rekrytering, genomförande av anställningsavtalet, inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal stadgade skyldigheter, ledning, 
planering och organisering av arbetet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställningsförhållandet.” (Kursivering här.)) 
351 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1236. 
352 Se t.ex. Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 73. 
353 Se t.ex. Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 340 och Lenaerts – Van Nuffel 2011, s. 894–895. 
354 Finland har i en viss utsträckning använt sig av det nationella regleringsutrymmet och preciserat dessa behandlingsgrunder i dataskyddslagen.  
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personuppgiftsbehandling som genomförs av aktörer inom den offentliga sektorn borde som 
utgångspunkt kunna basera sin personuppgiftsbehandling på dessa grunder.355  

Utrymmet för nationell reglering preciseras uttryckligen i dataskyddsförordningen (artikel 6.2–
6.3).356 De övriga grunderna för behandling av personuppgifter som räknas upp i artikel 6 kan inte 
enligt bestämmelsen i fråga (och inte heller enligt någon annan bestämmelse i 
dataskyddsförordningen) preciseras med nationell reglering.357 I anslutning till detta har det i den 
akademiska diskursen explicit framförts att artikel 6.1.f gällande behandling på basis av berättigat 
intresse inte givits utrymme för nationell reglering.358 Även om dataskyddsförordningen föreskriver 
att medlemsstaterna får fastställa mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter och 
friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, verkar denna rätt till 
nationell reglering inte omfatta i) att EU-medlemsstaterna i lag eller kollektivavtal utesluter någon av 
de behandlingsgrunder som fastställs i dataskyddsförordningens artiklar 6.1 och 9.2 eller ii) ändrar 
på någon av behandlingsgrunderna genom att införa ytterligare principer för tillåtligheten av 
behandlingen av personuppgifter utöver  dem som nämns i dataskyddsförordningens artikel 6 eller 
iii) föreskriver ytterligare villkor som påverkar räckvidden av de principer som föreskrivs i nämnda 
artikel.359 

Som redogjorts för i avsnitt 2.2.1, hanteras i Finland frågor som berör arbetstagare som kollektiv ur 
ett arbetsrättsligt systemperspektiv som utgångspunkt antingen som samarbetsfrågor i enlighet med 
samarbetslagstiftningen (då det gäller en enskild arbetsgivare) eller genom kollektivavtal (då det 
gäller flera arbetsgivare). Vad gäller frågor gällande arbetstagarnas integritetsskydd är dessa enligt 
tillämplig finsk rätt samarbetsfrågor; till exempel de principer och den praxis som iakttas i företaget 
beträffande vilka uppgifter som samlas in om en arbetstagare i samband med att hen anställs och 
under anställningsförhållandet samt frågor gällande olika typer av övervakning av arbetstagare är 
samarbetsfrågor under finsk lagstiftning.360 Dessa frågor som vanligtvis berör arbetstagarna som ett 
kollektiv förutsätter dock också (dvs. utöver att de behandlas i samarbetsförfarande) i ett flertal fall 
(såsom granskats i avsnitt 2.2.1) den enskilda arbetstagarens samtycke, antingen för att lagstiftaren 

                                                 
355 Se betänkandet av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI), s. 101. Waltraut Kotschy framför i sin analys 
att syftet med det nationella regleringsutrymmet gällande artiklarna 6.1.c och 6.1.e är att möjliggöra att EU-medlemsstaterna så långt som möjligt kan 
behålla sin sektorspecifika dataskyddsreglering som tillämpas inom den offentliga sektorn, förutsatt att regleringen i övrigt är i linje med 
dataskyddsförordningen. Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 340. 
356 Se även dataskyddsförordningen, skäl 45. 
357 Detta har också fastställts i betänkandet av arbetsgruppen för genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning (TATTI). I betänkandet 
preciseras också att de övriga behandlingsgrunderna inte kan preciseras med nationell reglering och att man inte i övrigt heller kan ge annan reglering 
om behandlingsgrunderna samt att dessa grunder följder direkt av dataskyddsförordningen. (”[…] Muilta osin henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteesta ei voida antaa tarkempaa tai muutakaan kansallista sääntelyä, vaan käsiteltäessä henkilötietoja esimerkiksi suostumuksen tai 
rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, seuraa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste suoraan yleisestä tietosuoja-asetuksesta.” (Kursivering 
och understreckning här.)) Se TATTI-arbetsgruppens betänkande, s. 101.   
358 Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, s. 340. I sin analys framhäver Waltraut Kotschy EU-domstolens dom i C 468/10 ASNEF och C-582/14 
Breyer. Kotschy medger dock att givet det utrymme för nationell reglering som dataskyddsförordningens bestämmelser i kapitel IX (inklusive artikel 
88) möjliggör kan nationella bestämmelser som tillämpas på privata sektorns aktörer komma att påverka hur personuppgifter får behandlas i fall där 
behandlingen baseras på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. 
359 Dataskyddsförordningens artikel 88.1 föreskriver enligt följande: ”Medlemsstaterna får i lag eller i kollektivavtal fastställa mer specifika regler för 
att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, särskilt när det gäller 
rekrytering, genomförande av anställningsavtalet inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal stadgade skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet, jämställdhet och mångfald i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt skydd av arbetsgivarens eller kundens egendom 
men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och komma i åtnjutande av rättigheter och förmåner som är knutna till anställningen 
samt att avsluta anställningsförhållandet.” För en ex analogia tolkning av EU-medlemsstaternas möjlighet att med nationell reglering ändra på 
behandlingsgrunderna då dataskyddsförordningen inte uttryckligen tillåter nationell reglering, se C 468/10 ASNEF, punkterna 31 och 32. Se även mål 
C-101/01 Lindqvist, punkterna 95–97.  
360 Samarbetslagen, 15 § och lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 21 §.  
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uteslutit andra grunder för behandling eller för att samtycke förutsätts som ett tilläggskrav för 
behandling.  

Arbetsgivarens berättigade intresse som behandlingsgrund i Finland  

Som konstaterats motsvarar dataskyddsförordningens behandlingsgrunder, som fastställs i artikel 6.1, 
rätt långt personuppgiftsdirektivets artikel 7. Vad gäller berättigat intresse som behandlingsgrund är 
det dock skäl att notera att till skillnad från personuppgiftsdirektivets bestämmelse (7.1.f) är 
dataskyddsförordningens bestämmelse om berättigat intresse (6.1.f) tillämplig endast på aktörer inom 
den privata sektorn och tillämpningen av bestämmelsen på tredje parts berättigade intressen är inte 
längre bundet till situationer där personuppgifter överlåts till en dylik tredje part. Därtill innehåller 
dataskyddsförordningens bestämmelse en uttrycklig hänvisning till det särskilda behovet att skydda 
de registrerades intressen och behov i fall där de registrerade är barn.361 I övrigt motsvarar 
bestämmelserna om berättigat intresse i personuppgiftsdirektivet och dataskyddsförordningen 
varandra och i båda bestämmelserna föreskrivs att behandling förutsätter att i) behandlingen är 
nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade 
intressen och ii) att dessa intressen inte uppvägs av den registrerades grundläggande fri- och 
rättigheter.362  

Behandling på grundval av den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen 
kan anses utgöra en ny behandlingsgrund i Finland, eftersom den inte tidigare ingick i 
personuppgiftslagen i den bemärkelsen som personuppgiftsdirektivet föreskrev.363 Då den numera 
upphävda personuppgiftslagen, som ersatts av dataskyddsförordningen och -lagen, ännu tillämpades 
kunde behandling av personuppgifter i Finland baseras på berättigat intresse ifall 
datasekretessnämnden beviljat ett tillstånd för behandling för att genomdriva ett berättigat intresse 
hos den personuppgiftsansvarige (registeransvarige) eller tredje part (tredje man).364 Därtill 
tillämpande man i anställningsförhållande det så kallade anknytningskravet istället för arbetsgivarens 
berättigade intresse som grund för behandling. Enligt personuppgiftslagens anknytningskrav får 
personuppgifter behandlas om den registrerade på grund av ett kund-, eller tjänstgöringsförhållande, 
ett medlemskap eller något annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den 
personuppgiftsansvariges (registeransvariges) verksamhet.365 Ett anställningsförhållande uppfyllde 
ett dylikt anknytningskrav.366  

                                                 
361 Den upphävda personuppgiftsdirektivets (95/46/EG)  bestämmelse om berättigat intresse (artikel 7.1.f) lyder enligt följande: ”Medlemsstaterna skall 
föreskriva att personuppgifter får behandlas endast om [...] behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den 
registeransvarige eller hos den eller de tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen 
eller dennes grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd under artikel 1.1.” (Kursivering här.) 
362 Se C 468/10 ASNEF, punkt 38. 
363 Jfr med Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 73. Leena Alapuranen  framför att behandling för att genomföra ett berättigat intresse 
är en helt ny grund för behandling. Seppo Koskinen nämner däremot att behandling för att genomdriva ett berättigat intresse ingått tidigare i 
personuppgiftslagens bestämmelse om datasekretessnämndens rätt att bevilja tillstånd för behandling och det varit fråga om en mer detaljerad 
implementering av personuppgiftsdirektivets behandlingsgrund. Se Seppo Koskinen i Koskinen et al. (red.) 2018, s. 445. Beaktansvärt är dock att EU-
domstolen framhävt att all behandling av personuppgifter skall stå i överensstämmelse med bland annat de sex principer som gör att uppgiftsbehandling 
kan tillåtas i enlighet med personuppgiftsdirektivets artikel 7 (som motsvaras av dataskyddsförordningens artikel 6) och att skillnaderna mellan 
medlemsstaternas nationella lagar kan ha betydande negativ inverkan på upprättandet av den inre marknaden och det sätt på vilket denna fungerar. Se 
C 468/10 ASNEF, punkt 26–27 samt 29. 
364 Se personuppgiftslagen, 43.1 §. Se även RP 96/1998 rd, s. 42. I personuppgiftslagen använde man istället för personuppgiftsansvarig och tredje part 
begreppen registeransvarig och tredje man.   
365 Upphävda personuppgiftslagen, 8.1.5 §. Enligt förarbetena till personuppgiftslagen kunde personuppgiftsdirektivets artikel 7.1.f gällande behandling 
på grundval av berättigat intresse anses tillåta regleringen av den nationella bestämmelsen om anknytningskrav. Se RP 96/1998 rd, s. 41. 
366  Se t.ex. Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 71. 
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Utöver anknytningskravet förutsattes enligt personuppgiftslagen att relevanskravet i lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet uppfylls. Relevanskravet gäller fortfarande. De (berättigade) ändamål 
för vilka arbetsgivaren behandlar personuppgifter skall ha direkt relevans för arbetstagarens 
arbetsavtalsförhållande och som har att göra med hanteringen av rättigheter och skyldigheter för 
parterna i arbetsavtalsförhållandet eller med de förmåner arbetsgivaren erbjuder arbetstagarna eller 
med arbetsuppgifternas särskilda natur. Detta medförde då, och kan medföra även idag, att det kan 
uppstå situationer där arbetsgivaren skulle ha ett ur arbetsgivarens perspektiv berättigat intresse att 
behandla arbetstagarnas personuppgifter (som ett kollektiv) men inte får göra det p.g.a. relevanskravet 
som förutsätter att all behandling av (en enskild) arbetstagares personuppgifter skall vara direkt 
relevant för (den enskilde) arbetstagarens arbetsavtalsförhållande. I praktiken är det möjligt att det 
kan uppstå situationer där arbetsgivaren har ett i sig legitimt behov att behandla arbetstagarens 
personuppgifter i anslutning till övervakning som genomförs t.ex. för regelefterlevnadssyften eller 
för att skydda egendom, men relevanskravet förhindrar dylik behandling eftersom de personuppgifter 
som insamlas i anslutning till övervakningen (som omfattar hela personalen som ett kollektiv) och 
därmed behandlas inte nödvändigtvis kan anses ha direkt relevans för den enskilda arbetstagarens 
arbetsavtalsförhållande.367 

Relevanskravet kan betraktas som ett parallellt koncept till berättigat intresse, men relevanskravet är 
såtillvida snävare att det utesluter behandling av arbetstagarens personuppgifter på basis av 
arbetsgivarens berättigade intressen som inte är "direkt relevanta" för arbetstagarens 
arbetsavtalsförhållande. I vissa fall leder en avvägning mellan relevanskravet och ett berättigat 
intresse till samma slutresultat, men som utgångspunkt är relevanskravet klart striktare.368 Huruvida 
relevanskravet, som dels är ett parallellt koncept med dataskyddsförordningens behandlingsgrund 
berättigat intresse och dels med dataskyddsförordningens principer om såväl uppgiftsminimering 
som ändamålsbegränsning är i linje med dataskyddsförordningen och inom ramen för det tillåtna 
nationella regleringsutrymmet kan ifrågasättas och så har skett också i Finland.369 Likaså kan man 
ifrågasätta huruvida de sätt på vilket Finland i personuppgiftslagen implementerat 
personuppgiftsdirektivets berättigat intresse som behandlingsgrund med (ett tilläggs)krav på tillstånd 
av datasekretessnämnden eller anknytning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i kombination med 
relevanskravet var förenligt med personuppgiftsdirektivet i ljuset av EU-domstolens rättspraxis.370  

Till följd av att dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen, trädde ikraft 1.1.2019 
upphörde datasekretessnämndens verksamhet. Även de behandlingstillstånd som 
datasekretessnämnden beviljat och som var i kraft upphörde 1.1.2019.371 Till följd av att 
dataskyddsförordningen och -lagen blev tillämplig ersattes också personuppgiftslagens 
behandlingsgrunder och däribland anknytningskravet med dataskyddsförordningens 
behandlingsgrunder, som i en viss utsträckning (inom ramen för det nationella rörelseutrymmet) 
preciseras i dataskyddslagen. Således, i Finland har den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts 

                                                 
367 Om relevanskravet och dess förhållande till berättigat intresse som behandlingsgrund, se Eklund 2017, s. 923–925.  
368 Eklund 2017, s. 923–925.  
369 Nyyssölä 2018, s. 76. 
370 Se C 468/10 ASNEF, punkterna 32 och 37–39. 
371 Till följd av att datasekretessnämndens verksamhet upphörde har den personuppgiftsansvarige själv varit ansvarig för att avgöra huruvida 
behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. 
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berättigade intressen inte egentligen förrän dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen 
tillämpats som behandlingsgrund i anställningsförhållanden.  

Berättigat intresse som behandlingsgrund i stället för samtycke 

En omdebatterad fråga gällande behandling av arbetstagarnas personuppgifter är valet (eller närmare 
bestämt arbetsgivarens val) av den mest lämpliga behandlingsgrunden och huruvida arbetstagarens 
samtycke överhuvudtaget skall kunna användas som behandlingsgrund.372 I Finland har valet av 
samtycke som behandlingsgrund (eller som ett tilläggskrav för behandling) i vissa frågor gjorts av 
lagstiftaren som begränsat arbetsgivarens möjlighet att själv avgöra lämplig behandlingsgrund – som 
noterats har arbetstagarens samtycke givits en särskild betydelse i den finska regleringen. 

Arbetstagarens samtycke anses dock allmänt sett vara en oändamålsenlig behandlingsgrund. 
Eftersom fullgörande av ett arbetsavtal eller en rättslig förpliktelse som åvilar arbetsgivaren vanligtvis 
endast omfattar det mest grundläggande aspekterna av den behandling av personuppgifter som 
arbetsgivarens verksamhet förutsätter, har berättigat intresse blivit den primära grunden för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter på en europeisk nivå.373 Behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter för ändamål med vilka arbetsgivaren avser förbättra arbetseffektiviteten, trygga sina 
verksamhetsförutsättningar och skydda sin egendom kan ofta motiveras med arbetsgivarens 
berättigade intresse.374 Detta framgår även indirekt ur dataskyddsförordningen som föreskriver att ett 
berättigat intresse kan finnas till exempel när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande 
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, vilket är fallet t.ex. i sådana situationer då 
den registrerade arbetar för den personuppgiftsansvarige och att ett konkret exempel på berättigat 
intresse är behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier.375 
Behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier kan (eller borde 
åtminstone kunna) jämföras med behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att 
förhindra (grova) regelöverträdelser. 

Enligt dataskyddsförordningen förutsätter ett berättigat intresse under alla omständigheter en 
noggrann bedömning, som inbegriper huruvida den registrerade vid tidpunkten för inhämtandet av 
personuppgifter och i samband med detta rimligen kan förvänta sig att en uppgiftsbehandling för 
detta ändamål kan komma att ske.376 Behandling av personuppgifter som baseras på arbetsgivarens 
berättigade intresse förutsätter således alltid att arbetsgivaren i egenskap av personuppgiftsansvarig 
genomför en noggrann intresseavvägning och transparent informerar sina arbetstagare om 
behandlingen och dess ändamål så att dessa rimligen kan förvänta sig en behandling av deras 
personuppgifter. Dataskyddsförordningens krav på att de registrerade rimligen skall kunna förvänta 
sig att deras personuppgifter behandlas har klara likheter med Europadomstolens doktrin om skäliga 
integritetsförväntningar.377  

                                                 
372 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1235–1236. Beaktansvärt är att Patrick Van Eecke och Anrijs Šimkus i sin analys 
tar ställning till frågan som om valet av lämplig grund för behandling vore arbetsgivarens och inte lagstiftarens. 
373 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1236. Jämför med Nyyssölä 2018, s. 97. Att samtycket utgör en oattraktiv grund för 
behandling fastställs även i avhandlingens samtliga artiklar. Se även EDPB:s riktlinjer om samtycke, s. 9. Om fullgörande av avtal som grund för 
behandling av personuppgifter, se Waltraut Kotschy i Kuner et al. (red.) 2020, 331. 
374 Patrick Van Eecke – Anrijs Šimkus i Kuner et al. (red.) 2020, s. 1236. 
375 Dataskyddsförordningen, skäl 47. 
376 Dataskyddsförordningen, skäl 47.  
377 Gällande doktrinen om skäliga integritetsförväntningar, se t.ex. Eklund 2019a, s. 124. 
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En intresseavvägning innebär i praktiken att arbetsgivarens eller en tredje parts intressen vägs mot 
arbetstagarnas intressen och rättigheter.378 För att en arbetsgivare framgångsrikt skall kunna basera 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter på arbetsgivarens berättigade intresse förutsätts 
arbetsgivaren i egenskap av personuppgiftsansvarig vid behov kunna påvisa att denne genomfört en 
dylik avvägning. Ifall det är fråga om behandling som pågår en längre tid bör arbetsgivaren, för att 
uppfylla dataskyddsförordningens samtliga behandlingsprinciper, med jämna mellanrum granska att 
intresseavvägningen fortfarande gäller och vid behov genomföra en ny intresseavvägning.379  

En intresseavvägning, som skall göras innan personuppgifter behandlas för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utesluter inte behovet att 
eventuellt genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd och ifall behandlingen också 
omfattar personuppgifter som hör till de särskilda kategorierna förutsätts en i artikel 9.2 fastställd 
behandlingsgrund.380 Dataskyddsförordningen förutsätter att en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd görs ifall en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande 
av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter.381 En hög risk kan anses uppstå då personuppgifter som hör till de 
särskilda kategorierna behandlas. Syfte med konsekvensbedömningen är att identifiera riskerna som 
behandlingen medför och värdera hur riskerna kan minimeras eller uteslutas. Även 
konsekvensbedömningen bör i praktiken göras skriftligt och upprepas med jämna mellanrum ifall 
behandlingen av personuppgifter fortgår över en längre tid.  

Om behandlingen av personuppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse 
har den registrerade också omfattande rättigheter. Till skillnad från de övriga behandlingsgrunderna 
har den registrerade i de fall då behandlingen av hens uppgifter baseras på berättigat intresse rätt att 
när som helst göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter. Den 
personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såtillvida denne inte kan påvisa 
att berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och 
friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.382 För att den 

                                                 
378 Att berättigat intresse förutsätter en intresseavvägning kan utläsas redan på basis av själva bestämmelsen, se dataskyddsförordningen, artikel 6.1.f. 
Se även dataskyddsförordningen, skäl 47. Dataombudsmannen har också givit instruktioner om vilka faktorer som den personuppgiftsansvarige i 
praktiken skall beakta vid genomförandet av en intresseavvägning, se https://tietosuoja.fi/sv/ett-berattigat-intresse-hos-den-personuppgiftsansvarige, 
besökt 21.4.2020. (Dataombudsmannen kallar intresseavvägningen för ett jämviktstest, vilket kan karaktäriseras som en mindre lyckad översättning.) 
Om behandling av arbetstagarens personuppgifter på grundval av tredje parts berättigade intresse och intresseavvägning, se dom av Sveriges 
arbetsdomstol, AD 2010 nr 87. 
379 Artikel 29 arbetsgruppen har i sina riktlinjer i anslutning till ett exempel på behandling av arbetstagarnas loggdata för övervakningsändamål framhävt 
att som god praxis bör dylik övervakning utvärderas regelbundet, minst en gång om året, för att undersöka om den valda övervakningslösningen ger 
avsett resultat, och om det finns andra, mindre integritetskränkande verktyg eller metoder som kan användas för att uppnå samma ändamål. Se WP249, 
s. 15.  
380 Artikel 29 arbetsgruppen har i sina riktlinjer i anslutning till exempel på övervakning av arbetstagarnas elektroniska kommunikation, som baseras 
på arbetsgivarens eller tredje parts berättigade intresse, framhävt att arbetsgivaren innan denne tar i bruk dylik övervakning bör överväga om 
övervakningen är proportionerlig och ifall integritetsskyddsvänligare alternativ finns till förfogande. Arbetsgruppen har ansett att som exempel på god 
praxis kan arbetsgivaren göra dessa övervägningar inom ramen för en konsekvensbedömning avseende dataskydd innan de påbörjar teknisk 
övervakning. Se WP249, s. 14–15.  
381 Vikten och betydelsen av att utföra en konsekvensbedömning fastställdes i ett av de tre första besluten gällande påföljdsavgifter för 
dataskyddsöverträdelser som utfärdades av påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå 18.5.2020. Påföljdskollegiet påförde bolaget Kymen Vesi 
Oy en påföljdsavgift på 16 000 euro till följd av att bolaget inte utfört en konsekvensbedömning innan bolaget börjat behandla sina anställdas 
lokaliseringsuppgifter genom att lokalisera fordonen som de anställda körde med. Lokaliseringsuppgifter som används bland annat för 
arbetstidsuppföljning förutsätter enligt dataombudsmannen utförande av en konsekvensbedömning. Dataombudsmannens och påföljdskollegiets beslut 
(Dnr 531/161/20) av 18.5.2020. 
382 Om rätten att göra invändningar föreskrivs i dataskyddsförordningen, artikel 21. Om den registrerades övriga rättigheter, se dataskyddsförordningen, 
kapitel III.  
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personuppgiftsansvarige i praktiken skall kunna påvisa att berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre förutsätts att intresseavvägningen gjorts skriftligen.383 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att behandling av personuppgifter som baseras på den 
personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intresse är en administrativt rätt betungande 
behandlingsgrund för den personuppgiftsansvarige, vilket i sig är väl motiverat givet att det rör sig 
om en intresseavvägning. För att den personuppgiftsansvarige skall kunna basera behandlingen av 
personuppgifter på berättigat intresse förutsätts omfattande planering, intresseavvägning och 
eventuellt genomförande av en konsekvensbedömning samt att alla dessa åtgärder är 
väldokumenterade i enlighet med principen om den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet. 
Brister och försummelser att uppfylla de samtliga administrativa kraven kan resultera i såväl 
administrativa, straffrättsliga som (direkta och indirekta) ekonomiska påföljder. 

Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv vore berättigat intresse ändå ett klart bättre och naturligare 
alternativ som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter än samtycke, ifall 
behandlingen av arbetstagarnas personuppgifter inte kan baseras på lag eller fullgörande av 
arbetsavtalet. Ifall arbetsgivaren kunde ty sig till berättigat intresse som grund för behandling för att 
utnyttja sin direktionsrätt och genomföra proportionerliga övervakningsåtgärder för nödvändiga och 
legitima ändamål skulle detta också lösa den inbyggda spänningen i den nuvarande finska regleringen 
mellan kollektiva arbetsrättsliga normer och det individuella integritetsskyddet, som granskats och 
analyserats närmare i avhandlingens avsnitt 2.2.1, utan att äventyra transparensen i behandlingen, 
som skulle tryggas genom samarbetslagstiftningen. Likaså skulle berättigat intresse också vara ett 
naturligare alternativ som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter än samtycke i ljuset 
av doktrinen om skäliga integritetsförväntningar. 

Några sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan den finska regleringen om 
integritetsskydd i arbetslivet och dataskyddsförordningen 

Mot bakgrunden av analysen ovan är det uppenbart att det finns inbyggda spänningar – eller en 
konflikt – mellan den finska regleringen om integritetsskydd i arbetslivet och dataskyddsförordningen 
till följd av att man i den finska lagstiftningen i vissa situationer uteslutit andra i 
dataskyddsförordningen fastställda behandlingsgrunder än arbetstagarens samtycke. Ytterligare 
spänningar – eller en ytterligare konflikt – uppstår till följd av den 2019 ändrade lagen om 
integritetsskydd i arbetslivet som förutsätter arbetstagarens samtycke som tilläggskrav för 
behandling. Därför är det är uppenbart att den finska integritetsskyddsregleringen för arbetslivet 
borde granskas på nytt, inte enbart vad gäller de frågor som diskuterats och analyserats i detta 
avhandlingsavsnitt, utan i sin helhet, och eftersom regleringen ifråga har en EU-rättslig grund vore 
det särskilt viktigt att sakkunniga inom EU-rätt är delaktiga i en dylik granskning för att trygga att 
EU-rätten beaktas i en tillräcklig och tillbörlig grad redan vid lagberedningen.  

I övrigt vore det skäl att reflektera över hur omfattande det nationella regleringsutrymmet för 
behandling av arbetstagarnas personuppgifter sist och slutligen är.384 I avhandlingens avsnitt 1.3 
konstateras att dataskyddsförordningens artikel 88 lämnar, åtminstone till synes, ett rätt omfattande 

                                                 
383 Se t.ex. Leena Alapuranen i Alapuranen et al. (red.) 2020, s. 73.  
384 Justitieministeriet har också rätt nyligen framhävt vikten av att alltid grundligt utreda utrymmet för nationell reglering särskilt då det gäller reglering 
som är av betydelse för våra grundrättigheter. Se Justitieministeriets förstudie angående skyddet för hemfriden i grundlagen och inskränkningar i 
Europeiska unionens lagstiftning, Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar 2020:11, publicerad 14.10.2020. 
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nationellt regleringsutrymme för behandling av arbetstagarnas personuppgifter. Givet att 
dataskyddsförordningen är omfattande och inte möjliggör nationell reglering av sådana frågor som 
fastställs i förordningen utan att det uttryckligen föreskrivs att nationell reglering får ges, ter sig det 
faktiska utrymmet för nationell reglering sist och slutligen rätt snävt.385 Dess slutliga omfattning är 
dock som tidigare konstaterats en fråga för EU-domstolen att avgöra.  

Den inbyggda spänningen, eller konflikten, mellan den finska regleringen och 
dataskyddsförordningen får ytterligare en tilläggsdimension av de tilltagande kraven som ställs i såväl 
EU-rättslig som nationell reglering och soft law instrument på bedrivande av företagsverksamhet och 
som förutsätts och förväntas bli beaktade vid bedrivande av företagsverksamhet. Samtycke som grund 
för behandling av personuppgifter eller som ett tilläggskrav för behandling av personuppgifter i ett 
anställningsförhållande är problematiskt, inte bara med tanke på dataskyddsförordningens 
bestämmelser, men också ur ett regelefterlevnadsperspektiv. Förhållandet och spänningarna mellan 
den finska regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd och kraven på företagens regelefterlevnad 
granskas och analyseras härnäst närmare.  

2.2.3 Arbetslivets integritetsskyddsreglering och dess förhållande till krav på regelefterlevnad 

Den omgivning i vilken företagsverksamhet bedrivs idag är mer reglerad än någonsin tidigare och 
företagens regelefterlevnad och affärsetik (business ethics)386 har fått en allt större betydelse. I sig är 
detta en i grunden positiv utveckling som främjar företagens samhällsansvar, men samtidigt har 
riskerna i att bedriva företagsverksamhet blivit allt större; följs inte reglerna riskerar företagen, dess 
ägare, ledning och anställda att drabbas av allt från negativ publicitet och badwill (med indirekta 
negativa ekonomiska påföljder) till ekonomiska, administrativa eller straffrättsliga sanktioner. 

För att trygga en effektiv regelefterlevnad och förebygga (eventuella) missbruk och regelöverträdelser 
har preventiva regelefterlevnadsåtgärder fått en allt större betydelse. Effektiv regelefterlevnad 
förutsätter ofta i praktiken ett strukturerat system och processer för regelefterlevnad (compliance) 
omfattande bland annat interna koder och direktiv, personalskolning samt lämpliga övervaknings- 
och uppföljningsmekanismer. Vad gäller t.ex. övervakningsmekanismer har flertal företag i praktiken 
infört system för intern rapportering – visselblåsarkanaler – som möjliggör att (bland annat) anställda 
har en möjlighet att rapportera (eventuella) missbruk och regelöverträdelser som kan skada företaget.  

De tilltagande kraven på regelefterlevnad och den tillämpliga regleringen gällande arbetstagarnas 
integritetsskydd medför dock en inbyggd konflikt. Särskilt reglering som förutsätter arbetstagarens 
samtycke eller administrativt sett tunga processuella krav (såsom Lex Nokia regleringen) för att 
arbetsgivaren skall kunna leda och övervaka arbetstagarnas arbete och arbetsgivarens verksamhet ter 

                                                 
385 Frank Hendrickx anser att behandling av arbetstagarnas personuppgifter redan nu, på en europeisk nivå, är rätt detaljerat reglerat, men att 
dataskyddsförordningens artikel 88 med det nationella regleringsutrymmet indikerar att mer detaljerad reglering är möjlig. Hendrickx ordval (”[...] 
suggests more is possible”) indikerar att även han eventuellt ifrågasätter huruvida så de facto är fallet. Se Frank Hendrickx i Dorssemont et al. (red.) 
2019, s. 307. 
386 Affärsetik (business ethics) är ett begrepp som funnits länge för att beskriva den etiska dimensionen av affärsverksamhet och -institutioner. Under 
de senaste 50 åren har affärsetik utvecklats till ett eget akademiskt forskningsområde. Detta forskningsområde approcheras traditionellt sett ur två olika 
perspektiv – ur ett filosofiskt perspektiv och ur näringslivets perspektiv. Det filosofiska perspektivet omfattar analys av morala problem och fallstudier 
i ljuset av bland annat juridik, de olika intressenternas rättigheter och skyldigheter samt effektivitet. Affärsetik ur näringslivets perspektiv fokuserar 
däremot ofta på morala problem som uppstår i olika förhållanden såsom mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och mellan förmän och dessas 
underordnade. Ofta approcheras problemen med utgångspunkt i vad man kunnat göra för att undvika de problem som uppstått. Närmare bestämt frågor 
såsom huruvida problemet kunnat undvikas och om så, till följd av vems åtgärder och med vilka åtgärder, granskas ofta inom affärsetiken ur 
näringslivets perspektiv. Affärsetik approcherat ur näringslivets perspektiv är således ofta mer konkret och baseras på empirisk forskning och fakta. De 
affärsetiska frågor som tangeras i detta avsnitt granskas främst ur näringslivets perspektiv. Se George G. Brenkert och Tom L. Beauchamp i Brenkert – 
Beauchamp (red.) 2009, s. 3–4.  



 

82 
 

sig problematiskt ur ett regelefterlevnadsperspektiv. Samma gäller den senaste ändringen av lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet som medförde att arbetstagarens samtycke krävs ifall uppgifter om 
hen insamlas från andra källor än arbetstagaren själv. Vad gäller till exempel visselblåsning, 
rapportering av (eventuella) missbruk och regelöverträdelser är det i praktiken inte nödvändigtvis 
möjligt att införa en dylik övervakningsmekanism ifall arbetsgivaren inte får insamla och behandla 
uppgifter om eventuella missbruk som arbetstagararen gjort sig skyldig till bara för att arbetstagaren 
ifråga inte samtyckt till att hens uppgifter kan insamlas från andra källor än hen själv.  

Mot denna bakgrund och för att illustrera spänningen mellan kraven på regelefterlevnad och den 
finska regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd redogör jag kort för utvecklingen som medfört 
att företagens regelefterlevnad och ansvarsfullt agerande fått en allt större betydelse under de senaste 
decennierna för den nuvarande regleringsomgivningen. Granskningen utgör inte en detaljerad 
genomgång av någon särskild sektor- eller industrispecifik reglering, vilket skulle vara ett alltför 
omfattande åtagande inom ramen för denna avhandling. Granskningen avser snarare mer allmänt 
belysa den regleringsomgivning inom vilken företagen idag är verksamma och vad ansvarsfullt 
företagande generellt kan anses omfatta. Efter denna granskning analyserar jag kort 
övervakningsmekanismernas betydelse för tryggandet av regelefterlevnad och förebyggandet av 
regelöverträdelser, samt förhållandet mellan de tilltagande kraven på regelefterlevnad och den 
tillämpliga regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd. Jag avslutar den tredje och sista slutsatsen 
med några sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan den finska regleringen om 
arbetstagarnas integritetsskydd och kraven på företagens regelefterlevnad. 

Ansvarsfullt företagande i en reglerad omgivning 

Omgivningen i vilken företagen agerar har blivit allt mer reglerad. En bidragande faktor till detta är 
att man i allt större utsträckning kommit att uppmärksamma och identifiera den inverkan och de risker 
som bedrivande av företagsverksamhet kan medföra olika intressenter samt omgivningen. Som jag 
granskat i avhandlingens avsnitt 2.2.1 utgör tillkomsten och utvecklingen av arbetsrättslig reglering 
ett exempel på reglering som ursprungligen till stor del stiftats till följd av de problem som 
avtalsfriheten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren medförde. Som konstaterats har tvingande 
arbetsrättslig reglering stiftats långt till förmån för arbetstagaren för att arbetsgivaren inte 
(godtyckligt) skall kunna diktera villkoren i arbetsförhållandet samt för att säkerställa mänskliga och 
trygga arbetsförhållanden. Också reglering som avser förebygga och förhindra korruption samt 
konkurrensrättslig reglering som avser trygga en sund konkurrens utgör exempel på reglering som 
uppstått för att åtgärda och förebygga identifierade problem.387 Dataskyddsregleringen utgör ett 
modernare exempel på reglering som med tiden kommit att påverka bedrivande av 
företagsverksamhet till följd av bland annat den snabba utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologin, digitaliseringen och globaliseringen som skapat nya utmaningar för 
individens integritetsskydd.388 

                                                 
387 I EUF-fördraget, artikel 83, fastställs att unionen (Europaparlamentet och rådet) genom direktiv får fastställa minimiregler om fastställande av 
brottsrekvisit och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag till följd av brottens karaktär eller 
effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder. Dylik brottslighet är bland annat penningtvätt och korruption. För att 
trygga en sund konkurrens på den inre marknaden fastställs i EUF-fördraget, avdelning VII, att unionen skall ha gemensamma regler om konkurrens. 
388 Om de bakomliggande orsakerna till dataskyddsregleringen, se dataskyddsförordningen, skäl 6. Huruvida dataskyddsregleringen beaktar de frågor 
som kan anses utgöra en utmaning eller ett hot för individens integritet har ifrågasatts av bland annat Sandra Wachter och Brent Mittelstadt. Wachter 
och Mittelstadt analyserar ifall dataskyddsförordningen skyddar individen för de nya risker som automatiserat beslutsfattande drivet av Big Data analys. 
Se Wachter  –  Mittelstadt 2019. 
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De regler som företagen idag förutsätts efterleva kan grovt sett indelas i två kategorier: i) regler som 
gäller oavsett bransch eller affärsmodell, såsom arbets- och skatterättslig reglering och regler 
avseende redovisning samt dataskydd och ii) regler som blir tillämpliga till följd av företagets 
verksamhet, bransch och / eller affärsmodell. Den först nämnda kategorin kallas härnäst för allmänna 
regler och den senare kategorin för specifika regler. (Frågor gällande tillämpningen av de specifika 
reglerna brukar ofta kallas för regulatoriska frågor.) De tillämpliga allmänna och specifika reglerna 
fastställs i såväl lagstiftning som i myndighetsdirektiv och branschspecifika koder (ofta baserade på 
självreglering389) samt i form av internationellt erkända principer och riktlinjer.390 Ur ett finskt 
perspektiv kan noteras att en stor del av den nya regleringen som introducerats under de senaste 
decennierna har sitt ursprung i EU-rätten.391 

Att efterleva tillämplig reglering – regelefterlevnad – utgör en del av ansvarsfullt företagande (eng. 
responsible business conduct; RBC).392 Ansvarsfullt företagande omfattar också att företag i sin 
verksamhet beaktar samhälleliga aspekter och krav som ställs av andra aktörer än lagstiftaren, såsom 
mellanstatliga organisationer (till exempel FN och ILO), fackföreningar och anställda samt media. 
Strävan efter att uppfylla dylika krav som går utöver de minimikrav som ställs i tillämplig lag faller 
ofta under benämningen företagets sociala ansvar (eng. corporate social responsibility; CSR)393.394  

Företagets sociala ansvar utgör en dimension av ansvarsfullt företagande och omfattar idén att företag 
skall bära ett ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt 
perspektiv.395 Företagen förväntas således beakta andra intressenter än bara sina direkta intressenter 
                                                 
389 Jukka Mähönen och Seppo Villa betonar vikten av koder för bolagsstyrning som baseras på självreglering och nämner Finska koden för 
bolagsstyrning Corporate Governance 2020 (fi. Hallinnointikoodi), som utges av Värdepappersmarknadsföreningen rf, som ett exempel på en dylik 
kod. Se Mähönen – Villa 2019, s. 1. Ieke van den Burg har också betonat vikten och betydelsen av självreglering och intern övervakning av 
självreglering. Se Ieke van den Burg i Vitols (red.) 2015, s. 226. 
390 I sitt meddelande från 2011 uppmanade kommissionen att i) alla europeiska storföretag senast år 2014 åtar sig att beakta minst en av de följande 
uppsättningar principer och riktlinjer när de utvecklar sin strategi för ansvarsfullt företagande: FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag eller den vägledande ISO-standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000), och att ii) alla multinationella företag baserade i 
EU senast år 2014 åtar sig att följa ILO:s trepartsförklaring om principer för multinationella företag och socialpolitik. Se KOM(2011) 681, s. 14.  
391 Att upprätta och utveckla en fungerande intern marknad inom EU med fri rörlighet av tjänster, personer och kapital förutsätter gemensam och 
harmoniserad reglering inom EU. Att såväl de allmänna som specifika reglerna ofta har en EU-rättslig grund kan skönjas av visselblåsardirektivets 
materiella tillämpningsområde. Se visselblåsardirektivets artikel 2.  
392 Ansvarsfullt företagande är ett begrepp som kan anses ha utvecklats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). OECD 
har fastställt innehållet i ansvarsfullt företagande genom sina riktlinjer för multinationella företag. Dessa riktlinjer är rekommendationer som riktas till 
multinationella företag av de regeringar i 48 länder, vilka förbundit sig att främja riktlinjerna. De ursprungliga riktlinjerna förhandlades fram år 1976 
och har sedermera omförhandlats, senast år 2011. Riktlinjerna tillhandahåller principer och normer för ansvarsfullt bedrivande av affärsverksamhet 
(ansvarsfullt företagande) som är förenliga med tillämpliga lagar. Riktlinjerna omfattar följande helheter: arbets- och anställningsförhållande, mänskliga 
rättigheter, informationshantering som berör företagsverksamheten, miljö, bekämpning av mutor och utpressning, konsumentskydd, konkurrens, 
beskattning samt vetenskap och teknik. Företagens efterlevnad av riktlinjerna är frivillig och kan inte åberopas juridiskt. Vissa av de frågor som omfattas 
av riktlinjerna kan emellertid vara reglerade i nationell lagstiftning eller enligt internationella åtaganden. Se OECD:s reviderade riktlinjer för 
multinationella företag. Se även arbets- och näringsministeriets hemsida gällande riktlinjer och principer för samhällsansvar på adressen: 
https://tem.fi/sv/riktlinjer-och-principer-for-samhallsansvar. ILO:s trepartiska principdeklaration om multinationella företag och socialpolitik 
(publicerad 1977 och uppdaterad 2017) kompletterar OECD:s riktlinjer och beaktar dessa i sitt reviderade utförande. ILO:s principer erbjuder 
multinationella företag, regeringar samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna anvisningar om förfarandesätt i frågor som berör anställning, 
utbildning, arbets- och livsförhållanden samt förhållanden i arbetslivet. Se arbets- och näringsministeriets hemsida gällande riktlinjer och principer för 
samhällsansvar på adressen: https://tem.fi/sv/riktlinjer-och-principer-for-samhallsansvar och ILO:s trepartiska principdeklaration om multinationella 
företag och socialpolitik (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) på adressen: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.  
393 Europeiska kommissionen har 2001 definierat företagens sociala ansvar som ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. Se KOM (2001) 366, s. 20. Företagens sociala ansvar avser 
företagens insatser utöver deras rättsliga skyldigheter gentemot samhället och när det gäller miljön. Enligt kommissionen kan vissa regleringsåtgärder 
bidra till att skapa förutsättningar för att företagen frivilligt tar sitt sociala ansvar. År 2011 definierade kommissionen företagens sociala ansvar 
som ”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället”. Se KOM(2011) 681, s. 4 och 7.  
394 Krav på företagens sociala ansvar ställs också uttryckligen i EU-reglering, se t.ex EU:s direktiv 2003/51 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 
83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra finansinstitut samt 
försäkringsföretag, EUT L 178, 17.7.2003, s. 16–22. 
395 I ljuset av de principer och normer för ansvarsfullt företagande som redogörs för i OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella företag kan man 
säga att företagets sociala ansvar (som kan anses vara ett EU-begrepp) omfattas av ansvarsfullt företagande eller utgör en dimension av ansvarsfullt 
företagande. Trots detta används begreppen ofta parallellt eller som varandras synonymer. Se OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella företag, 
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(corporate stakeholders), såsom ägare och arbetstagare.396 Därför anses det i stor utsträckning inte 
längre vara tillräckligt att företagen enbart strävar efter att maximera vinsten för sina ägare och 
erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter till sina arbetstagare mot ersättning som tryggar en anständig 
levnadsstandard. Denna diskussion har särskilt tagit fart efter finanskrisen 2008 och till följd av den 
ökade medvetenheten om klimatförändringen och tilltagande social ojämlikhet.397 Till följd av den 
pågående coronakrisen som resulterat i att ett flertal företag permitterat och sagt upp sina anställda 
har den allmänna diskussionen kring företagens sociala ansvar i Finland emellertid blivit rätt 
politiserad och främst kretsat kring huruvida ett företag som (för närvarande) är lönsamt kan 
permittera / säga upp arbetstagare och ändå bära sitt ”samhällsansvar”.398 

Ansvarsfullt företagande (RBC) och företagets sociala ansvar (CSR) har en nära anknytning till 
bolagsstyrning (corporate governance).399 Med corporate governance avses de regler, metoder och 
processer som används för att styra ett företag. Corporate governance kan också definieras som ett 
system för kontroll och styrning.400 

Enligt den klassiska aktieägateorin (eng. stockholder paradigm / theory eller shareholder paradigm 
/ theory) kan corporate governance uttryckas genom tre teser: i) aktieägarna bör ha kontroll, ii) 
bolagsledningen har inom ramen för sin omsorgs- och lojalitetsplikt (eng. fiduciary duty) en 
skyldighet att tillgodose enbart aktieägarnas intressen och iii) bolagets målsättning bör vara att 
maximera aktieägarvärdet. På en tidsperiod på dryga 50 år har det skett ett skifte i den allmänna 
uppfattningen om hur ett bolag bör fastställa sina målsättningar. Det är också under denna tidsperiod 
som ansvarsfullt företagande och företagets sociala ansvar utvecklats och vunnit allt starkare fotfäste 
i affärsvärlden.401 Utvecklingen har medfört ett skifte från aktieägarteorin till en så kallad 
intressentteori (eng. stakeholder paradigm / theory) enligt vilken företagets målsättning bör vara att 
tillgodose alla sådana intressenters intressen som påverkas av företagets verksamhet och inte bara 
ägarnas intressen.402 Då bolagets målsättning fastställs enligt intressentteorin beaktas ansvarsfullt 

                                                 
s. 7–8 och European Commission: Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business & Human Rights Overviews of 
Progress March 2019, s. 6. Ansvarsfullt företagande omfattar också att de internationellt erkända mänskliga rättigheterna respekteras i verksamheten. 
Se OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella företag, s. 7. I anslutning till detta kan nämnas att år 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Dessa principer omfattar tre pelare: 
i) Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, ii) företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att deras 
verksamhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att företagen skall agera för att förhindra sådana samt iii) möjlighet att få sin sak 
prövad om rättigheterna inte respekteras. 
396 Norman E. Bowie framhäver att man inom vetenskapen för affärsetik (Business Ethics) allmänt anser att företagen i sin verksamhet också bör beakta 
andra intressenter än bara sina egna. Se Norman E. Bowie i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 703.  
397 Sigurt Vitols i Vitols – Kluge (red.) 2011, s. 20–23.  
398 Denna diskussion fick sin början av att Finlands statsminister, Sanna Marin (SDP), kritiserade skogsbolaget UPM:s beslut att lägga ner 
pappersfabriken i Kaivola. Se Talouselämä: Sanna Marin: ”Nyt punnitaan, löytyykö yrityksiltä yhteiskuntavastuuta vai eikö sitä löydy”, publicerad 
25.9.2020. 
399 Enligt OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella företag bör företagen stödja och upprätthålla principer för god bolagsstyrning och utveckla 
och tillämpa god praxis i styrningen av hela koncernen. Se OECD:s reviderade riktlinjer för multinationella företag, s. 7.  
400 Närmare bestämt, corporate governance omfattar de regler som tillämpas på delning av förmögenhet, makt, uppgifter och ansvar i ett bolag mellan 
de grundläggande intressenterna, dvs. aktieägarna, bolagets ledning och bolagets borgenärer. De mest centrala reglerna fastställs i aktiebolagslagen. 
Därtill spelar soft law instrument, såsom diverse (myndighets)direktiv, en central roll för regleringen av corporate governance. Se Mähönen – Villa 
2019, s. 1. 
401 De allra första spåren av tankesätt kring företagens sociala ansvar anses ha uppkommit redan i medlet av 1800-talet i samband med industrialiseringen, 
då företagen kom till insikt om de sociala implikationerna som deras verksamhet hade på minderåriga, arbetarhushållens konsumtion, kvinnornas arbete 
och på arbetsförhållanden generellt. Tankesätt kring företagens sociala ansvar tog dock egentlig fart först långt senare. 1960-talet anses utgöra en viktig 
period för utvecklingen av företagens sociala ansvar eftersom de första miljörörelserna (också karaktäriserad som den gröna rörelsen; eng. the green 
movement) uppstod i Europa och Nordamerika till följd av politiska och sociala fronter som kämpade mot exploatering av naturresurser och den 
efterkrigstida industrikulturen. Det var dock först på 1970-talet då företagen introducerade konkreta program för verkställande av det sociala ansvaret. 
Se Mosca – Civera 2017, s. 18 och Lisa H. Newton i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 657–658.  
402 Kenneth E. Goodpaster i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 132. Se även Sigurt Vitols i Vitols – Kluge 2011 (red.), s. 24–25 och OECD:s 
reviderade riktlinjer för multinationella företag, s. 7.  
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företagande och företagets sociala ansvar. I ljuset av detta kan corporate governance ses som ett 
paraplybegrepp under vilket ansvarsfullt företagande och företagets sociala ansvar faller.  

Ansvarsfullt företagande omfattar strävan att undvika regelöverträdelser – en strävan efter att agera 
rätt. Att regelöverträdelser kan leda till påföljder är givet. Påföljderna kan vara av varierande slag – 
allt från administrativa, straffrättsliga och ekonomiska påföljder till badwill (med indirekta 
ekonomiska förluster).403 Inom fokus för denna avhandling kan noteras att till exempel brott mot 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen eller lagen om integritetsskydd i arbetslivet kan resultera 
i dylika påföljder.404 

Överträdelser av regler som fastställs i internationellt erkända principer resulterar främst i badwill, 
dålig publicitet och försämrat rykte, viket ofta resulterar i indirekta ekonomiska förluster. I många 
fall kan de indirekta ekonomiska förlusterna (i t.ex. form av minskad försäljning) dock medföra 
ekonomiskt sett allvarligare konsekvenser än en straffrättslig sanktion i form av böter som fastställs 
av domstol.  

En annan orsak till att regelefterlevnad och interna system som avser trygga regelefterlevnad samt 
identifiera (eventuella) regelöverträdelser är viktiga och blir allt viktigare är de krav och förväntningar 
som investerare och kapitalmarknaden ställer. Förväntningarna på regelefterlevnad ställs således inte 
enbart av tillsynsmyndigheter och kunder, utan också av såväl investerare som långivare.405 
Beaktansvärt är att t.ex. Europeiska kommissionen i sitt meddelande från 2011 uppmanade samtliga 
europeiska kapitalförvaltare och kapitalägare, särskilt pensionsfonder, att ansluta sig till FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar (eng. United Nations Principles for Responsible Investment, 
UNPRI)406.407 Detta har i praktiken resulterat i att investerare (såsom pensionsfonder), som förbundit 
sig att följa UNPRI kan vara förhindrade att investera i företag som inte lever upp till vissa 
standarder.408 Särskilt principer för hållbar utveckling som iakttas genom så kallade ESG-kriterier 
(eng. environmental, social, and governance; ESG) har fått en allt större genomslagskraft.409 

                                                 
403 Ett praktexempel på påföljder som regelöverträdelser och överträdelser av CSR-principer kan ha utgörs av t.ex. Volkswagens utsläppsskandal som 
uppdagades 2015. Skandalen resulterade i ett flertal negativa påföljder för bolaget, allt från bland annat ekonomisk förlust i form av bland annat utebliven 
och förminskad försäljning av bilar, uppsägningar, permitteringar, anställningsförbud, interna och externa undersökningar till ett flertal åtal, av vilka 
somliga avgjorts och resulterat i massiva sanktioner. Vad gäller det ansvar som ett bolags ledning kan komma att bära i dylika fall kan nämnas att 
Volkswagens koncernchef, som avgick till följd av skandalen, blivit åtalad i Tyskland för bedrägeri, vilket kan resultera i att koncernchefen kan dömas 
till fängelse i upp till 10 år. Se Crête 2016 och Thomas Silén: Volkswagenchefen Martin Winterkorn åtalas i samband med utsläppsskandal - 10 års 
fängelse hotar, publicerad av 15.4.2019 av Yle. 
404 Till följd av dataskyddsförordningen infördes administrativa sanktionsavgifter som en ny sanktionsform. I Finland kan administrativa 
sanktionsavgifter påföras av ett påföljdskollegium vid dataombudsmannens byrå. De tre första sanktionsbesluten av påföljdskollegiet gavs 18.5.2020. 
Överträdelserna som föranledde sanktionsavgifter gällde bristfällig information om dataskyddsrättigheter, underlåtenhet att utföra 
konsekvensbedömning och onödig insamling av personuppgifter. Den högsta sanktionsavgiften uppgick till 100 000 euro och påfördes till följd av att 
företaget givit bristfällig information om dataskyddsrättigheter till de registrerade.  
405 Vad gäller förväntningar på regelefterlevnad kan noteras att OECD har betonat att länder i vilka lagstiftningen möjliggör och sporrar ansvarsfullt 
företagande är mer benägna att såväl behålla som attrahera investerare. Därtill har OECD betonat att bolag som lever upp till höga standarder för 
ansvarsfullt företagande mera sannolikt skapar bestående mervärde för såväl sina arbetstagare och kunder som de samhällen i vilka de är verksamma. 
Se OECD 2011, s. 2.  
406 FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment) lanserades 2006 som ett öppet globalt 
initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG (Environmental, Social and Governance). 
407 KOM(2011)681, s. 12. Mer än 2 300 företag globalt har förbundit sig att följa UNPRI principerna enligt UNPRI:s egen hemsida, se 
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri, besökt 23.5.2020. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det intressant att notera att det blivit trendigt bland privata 
aktörer att hänvisa till ILO:s principer i sina CSR-koder för att på ett synligt sätt påvisa att principerna efterlevs. Denna trend utgör en del av arbetsrättens 
nya grundrättsdimension, som granskas och analyseras i avhandlingens avsnitt 2.2.1. Niklas Bruun noterar att emedan dessa hänvisningar till ILO:s 
principer indikerar aktörernas goda avsikt att efterleva principerna berättigar de ändå inte arbetstagarna eller fackförbunden till rättigheter som skulle 
kunna verkställas. Se Niklas Bruun i Ahlberg – Bruun (red.) 2017, s. 25. 
408 Gällande pensionsfondernas investeringsbeslut och den tilltagande trenden att investera i ansvarsfulla och hållbara bolag, se Ieke van den Burg i 
Vitols (red.) 2015, s. 222–223.  
409 Ieke van den Burg i Vitols (red.) 2015, s. 222–223.  
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Investerare granskar i allt större utsträckning hur ett potentiellt investeringsobjekt i sin verksamhet 
beaktat miljöfrågor410 och sociala aspekter samt bolagsstyrning.411  

Beaktansvärt är också att man kunnat påvisa att företag (investeringsobjekt) som i sin verksamhet 
beaktar ESG-kriterier genererar bättre långsiktig avkastning, vilket i praktiken beror på bland annat 
lägre kapitalkostnader och bättre lönsamhet och produktivitet.412 Detta fungerar således också som 
ett incentiv till att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser.  

Att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser förutsätter aktiva åtgärder, även 
införande av övervakningsmekanismer 

Att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser samt att vid behov kunna utreda 
(eventuella) regelöverträdelser förutsätter aktiva åtgärder av företag (arbetsgivaren). Att identifiera 
de allmänna och specifika regler som företaget förutsätts eller förväntas efterleva utgör endast ett 
första steg. Som en del av identifieringsprocessen förutsätts bland annat en riskbedömning som 
helhetsmässigt beaktar olika aspekter av företagets verksamhet, såsom branschen, geografiskt 
verksamhetsområde, affärsmodell, behovet att skydda företagshemligheter, olika typer data 
(inklusive personuppgifter), antalet arbetstagare samt arbetskulturen. 

Regelefterlevnad förutsätter i praktiken ett strukturerat system (ofta kallat för compliance program), 
som i större företag leds och övervakas av en skild avdelning för regelefterlevnad (compliance 
avdelning) och som omfattar interna koder och direktiv, (intern och eventuellt även extern) 
personalskolning samt lämpliga övervakningsmekanismer.  

Karaktäristiskt för compliance avdelningar i större företag är att de vanligtvis leds av en specifikt 
utnämnd person (en s.k. compliance officer). Inom fokus för denna avhandling kan noteras att till 
exempel dataskyddsförordningen under vissa förutsättningar förutsätter att företaget utnämner ett 
dataskyddsombud (data protection officer) för att (bättre) trygga efterlevnaden av 
dataskyddsförordningens bestämmelser.413  

Uppförandekoder (sk. code of conduct) i vilka företagen ofta redogör för såväl sina principer som för 
de regler som företaget följer har blivit väletablerade inom företagsvärlden. Dylika koder brukar 
vanligtvis baseras på de tillämpliga allmänna och specifika regler som företaget förutsätts och 
förväntas efterleva. Ett företag kan också ha ett antal andra koder och direktiv som avser trygga 
regelefterlevnad. Oavsett om dylika andra koder och direktiv uttryckligen klassificeras som en del av 
företagets regelefterlevnadsprogram kompletterar dessa de grundläggande förväntningarna på hur 
företaget – såväl dess arbetstagare som ledning – bör agera för att bedriva verksamheten på ett 
ansvarsfullt och tillbörligt sätt.414 Även dataskyddsförordningen uppmuntrar till utarbetandet av 
uppförandekoder för behandling av personuppgifter. Därtill förutsätter dataskyddsförordningen 
uttryckligen att ett antal aktiva åtgärder vidtas för att trygga att förordningens bestämmelser efterlevs. 

Dataskyddsförordningen förutsätter också uttryckligen att den personuppgiftsansvarige 
(arbetsgivaren) inte bara ansvarar för utan också kan visa att personuppgifter behandlas i enlighet 
                                                 
410 Med miljöfrågor avses i praktiken t.ex. företagets energikonsumtion, utsläpp, föroreningar samt användning av naturresurser och behandling av djur.  
411 Gällande pensionsfonder som investerare och faktorer som påverkar dessas investeringsbeslut, se Ieke van den Burg i Vitols (red.) 2015, s. 223. 
412 Eccles et al. 2014, se särskilt s. 23–24 och Khan et al. 2016. Se även McKinsey 2019.  
413 Dataskyddsförordningen, artikel 37. 
414 Wales 2009, s. 34. 
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med dataskyddsförordningens principer (ansvarsskyldighet).415 För att den personuppgiftsansvarige 
i praktiken skall kunna visa att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig reglering 
förutsätts bland annat att företaget kartlagt samtliga persongrupper (arbetstagare, kunder, 
leverantörer mm.) vars personuppgifter behandlas, identifierat grunden för behandlingen, bedömt att 
samtliga personuppgifter som behandlas är nödvändiga och proportionerliga i förhållande till de 
lagliga ändamålen för vilka de behandlas, att behandlingen i övrigt är förenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser och att allt detta dokumenterats i enlighet med 
dataskyddsförordningens krav. 416  

Effektiv regelefterlevnad tryggas dock inte enbart med en uppförandekod. Uppförandekoder samt 
eventuellt andra koder och direktiv som ett företag uppsatt för att trygga regelefterlevnad tenderar 
sakna genomslagskraft ifall företaget saknar ett strukturerat system för att följa upp att koderna de 
facto efterlevs och uppdateras. Som konstaterats förutsätts också lämpliga övervakningsmekanismer 
för detta ändamål. Därtill förutsätts givetvis att företaget i övrigt har en kultur417 som uppmuntrar till 
att agera rätt.418  

Uppförandekoder som baseras på tillämpliga allmänna och specifika regler utgör ingen garanti för att 
företaget, dess anställda och dess ledning de facto efterlever de tillämpliga reglerna. Det är därför 
skäl att göra en distinktion mellan förekomsten av interna koder samt direktiv och de sätt på vilket 
reglerna följs i praktiken samt vilka faktorer som påverkar de anställdas och ledningens vilja att följa 
reglerna.419 Även om det vore intressant att granska detta närmare nöjer jag mig med att här notera 
detta och välkomnar mer akademisk forskning kring frågor som bidrar till bättre förståelse kring 
faktorer som påverkar hur företag och dess anställda agerar.420  

Med övervakningsmekanismer kan bland annat avses diverse (skriftliga) test som genomförs för att 
följa upp personalskolningar, certifieringsmekanismer421, interna rapporteringskanaler 
(visselblåsarkanaler), tekniska övervakningsmetoder, såsom lokalisering och passerkontroller samt 
såväl interna som externa auditeringar. Införande av övervakningsmekanismer av något slag för att 
trygga regelefterlevnad kan förutsättas antingen uttryckligen eller indirekt i tillämplig reglering eller 
rättspraxis.  

                                                 
415 Dataskyddsförordningen, artikel 5.2. 
416 Dataskyddsförordningen förutsätter i vissa fall uttryckligen att den personuppgiftsansvarige dokumenterar sina åtgärder som hänför sig till behandling 
av personuppgifter. Till exempel artikel 30 föreskriver att varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare skall föra ett register 
över behandling som utförts under dess ansvar. Även ordalydelsen i artikel 5.2, som föreskriver om den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet, 
förutsätter indirekt (genom kravet på att den personuppgiftsansvarige skall kunna visa att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen 
principer) att den personuppgiftsansvarige dokumenterar sina processer för behandling av personuppgifter. Likaså förutsätts i praktiken att 
intresseavvägningen, som ligger i grunden för behandling som baseras på dataskyddsförordningens artikel 6.1.f (berättigat intresse), och 
konsekvensbedömningen enligt artikel 35 dokumenteras.   
417 Norman E. Bowie framhäver vikten av en företagskultur med moral anda (moral climate) för vilket det är karaktäristiskt att beakta alla dem som 
berörs av företagets verksamhet och beslut. Ett företag med en dylik kultur har en delad uppfattning bland dem som arbetar i företaget om vad som 
utgör tillbörligt agerande och processer för att vidta åtgärder då (etiska) problem uppstår. Se Norman E. Bowie i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 
702.  
418 Andrew J. Felo i Brink (red.) 2011, s. 283 och Norman E. Bowie i Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, s. 712. Se även Wales 2009, s. 35–36. 
419 I praktiken förekommer det en diskrepans mellan vad ett företag (enligt de tillämpliga reglerna) borde göra och vad företaget i praktiken gör. Se 
Brenkert – Beauchamp (red.) 2009, 2018, s. 918.  
420 Det finns indikationer på att företag med (väl implementerade) CSR-koder har en positiv inverkan på arbetstagarnas prestation i den bemärkelsen att 
dylika koder kan minska på arbetstagarnas oetiska beteende. Se Burbano – Chiles 2018.  
421 Implementering av olika ISO standarder, såsom ISO 9000 och 14000 (standarder inom området kvalitetsledningssystem och miljöledning) samt 
ISO 26 000 (standard för socialt ansvarstagande) utgör exempel på certifieringsmekanismer. 
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Även dataskyddsförordningen uppmuntrar till införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd 
och sigill samt märkningar för dataskydd som syftar till att visa att personuppgiftsansvarigas eller 
personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling är förenlig med dataskyddsförordningen. Överlag 
förutsätter efterlevnad av dataskyddförordningens bestämmelser att den personuppgiftsansvarige 
(arbetsgivaren) har en strukturerad process för att regelbundet kunna följa upp att 
dataskyddsförordningens bestämmelser efterlevs.  

Användning av diverse övervakningsmekanismer för tryggande av regelefterlevnad associeras inte 
sällan med syften som gynnar (enbart) arbetsgivaren, vilket också noteras i avhandlingens 
introduktionsavsnitt. Beaktansvärt är dock att övervakningsmekanismer som avser trygga 
regelefterlevnad också kan, och i vissa fall skall finnas till för att skydda arbetstagarens rättigheter 
och intressen, vilket EU-domstolen uttryckligen fastställt i sitt avgörande C-55/18 CCOO.422 I detta 
avgörande fastställde EU-domstolen att EU-medlemsstaterna skall (i nationell lagstiftning) ålägga 
arbetsgivarna att inrätta ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system för registrering av arbetstid 
för att säkerställa att rättigheterna i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88)423 och artikel 31.2 i 
grundrättighetsstadgan får sin ändamålsenliga verkan.424 

Övervakning för att trygga effektiv regelefterlevnad vs. arbetstagarnas integritetsskydd 

Användningen av övervakningsmekanismer kan förutsätta behandling av arbetstagarnas och 
eventuellt andra parters personuppgifter. Övervakningsmetoder som granskats närmare i 
avhandlingens artiklar, dvs. interna rapporteringskanaler (visselblåsarkanaler), e-post- och 
internetövervakning samt lokalisering av arbetstagare, som är en teknisk övervakningsmetod, 
förutsätter som utgångspunkt behandling av arbetstagarnas personuppgifter.  

Vad gäller övervakning av dataskyddsförordningens bestämmelser är det skäl att notera att det i EU:s 
visselblåsardirektiv uttryckligen förutsätts att juridiska personer på den privata sektorn inrättar interna 
rapporteringskanaler för att bland annat arbetstagare i enlighet med visselblåsardirektivet skall kunna 
rapportera om (eventuella) överträdelser av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (som kan ha 
förorsakats av en annan arbetstagare).425 Dylik rapportering förutsätter behandling av personuppgifter 
som hänför sig till såväl arbetstagaren som rapporterar internt om en (eventuell) överträdelse som till 
arbetstagaren vars ageranden rapporten anger. EU:s visselblåsardirektiv har dock inte ännu 
implementerats i Finland och för närvarande kan arbetsgivaren i Finland inte införa interna 
rapporteringskanaler för dylik intern rapportering utan arbetstagarnas samtycke (förutom ifall 
skyldigheten att upprätta interna rapporteringskanaler och behandla personuppgifter i anslutning till 
rapporter som fås via kanalen uttryckligen förutsätts i lag eller rättspraxis)426. 

                                                 
422 Mål C-55/18 CCOO.  
423 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, EUT L 299, 18.11.2003, 
s. 9–19. 
424 C-55/18 CCOO, punkt 60. Den finska arbetstidslagen (872/2019) verkar inte uttryckligen ställa dylika krav på arbetsgivaren. Särskilt bestämmelserna 
om registrering av flexitid ter sig problematiska i ljuset av EU-domstolens avgörande. För att uppfylla EU-domstolens krav förutsättas en granskning 
av arbetstidslagens bestämmelser. Ifall domstolens krav skall uppfyllas innan en uttrycklig bestämmelse om arbetsgivarens skyldighet att inrätta ett 
objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system för registrering av arbetstid införs i lag verkar arbetsgivaren, i ljuset av lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet (4.1 §), vara förpliktad att insamla arbetstagarens samtycke för insamling av uppgifter på arbetstagarens arbetstid från ett dylikt system 
(eftersom källan till uppgifterna inte är arbetstagaren, utan ett system för registrering). 
425 EU:s visselblåsardirektiv, artiklarna 2 samt 7 och 8.  
426 Se avhandlingens avsnitt 2.2.2 gällande ändringen av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och Eklund 2018, s. 395–399.  
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Med beaktande av detta, dvs. att krav på regelefterlevnad tilltagit och att tillämplig reglering eller 
rättspraxis antingen uttryckligen eller indirekt kan förutsätta införande av diverse 
övervakningsmekanismer, och mot bakgrunden av analysen som framförts i avhandlingens avsnitt 
2.2.1 och 2.2.2 är det uppenbart att förhållandet mellan de tilltagande kraven på företagens 
regelefterlevnad och den tillämpliga regleringen om arbetstagarnas integritetsskydd är laddat med 
spänningar. Å ena sidan förutsätter regelefterlevnad att företag tar ibruk lämpliga 
övervakningsmekanismer som oundvikligen kan förutsätta behandling av (åtminstone) arbetstagarnas 
personuppgifter, å andra sidan förutsätter integritetsskyddsregleringen att så lite personuppgifter som 
möjligt behandlas och att behandling i vissa fall, enligt nuvarande finsk reglering (som borde vara i 
linje med dataskyddsförordningen), är beroende av arbetstagarens samtycke.  

I en situation där arbetsgivaren överväger införa övervakning av något slag avvägs traditionellt sett 
huruvida arbetstagarens integritetsskydd väger tyngre i förhållande till arbetsgivarens rättigheter och 
intressen, vilka ofta har sitt ursprung i en annan grundrättighet, nämligen egendomsskydd.427 Själva 
valet av övervakningsmekanism, ifall införande av övervakning i ett specifikt fall kan anses vara 
befogat, baseras i praktiken ofta på en helhetsbedömning. Bland annat syftet med övervakningen, 
antalet anställda som omfattas av övervakningen, övervakningsmekanismens säkerhet (till exempel 
sårbarhet för intrång från tredje part) samt de risker som hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter i anslutning till övervakningen skall beaktas.428  

Användning av övervakning skall vara befogat och tjäna ett legitimt syfte. Vidare skall behandling 
av personuppgifter som sker i anslutning till övervakningen vara proportionerlig i förhållande till 
övervakningens syfte. Att införa övervakning för att trygga regelefterlevnad och förebygga samt 
utreda (eventuella) regelöverträdelser kan i många fall anses vara befogat och utgöra en del av 
ansvarsfullt företagande.429 Därför har många företag som en del av sina regelefterlevnadsprogram 
infört någon form av övervakningsmekanismer, eftersom dessa anses förebygga regelöverträdelser 
och, åtminstone i vissa jurisdiktioner, kan existensen av övervakningsmekanismer lindra de 
sanktioner som tilldelas till följd av regelöverträdelser.430  

Som konstaterats i avhandlingens avsnitt 2.2.1 och i avhandlingens artiklar, förutsätter övervakning 
av arbetstagare i en finsk kontext i vissa fall arbetstagarens samtycke. I alla händelser förutsätts 
samtycke som utgångspunkt ifall arbetsgivaren avser insamla arbetstagarens personuppgifter från 

                                                 
427 Anna Kuokkanen och Anne Alvesalo-Kuusi konstaterar att i en klassisk avvägningssituation vägs arbetstagarens integritetsskydd mot arbetsgivarens 
egendomsskydd eller arbetsgivarens rätt till effektivitet och produktivitet. Se Kuokkanen – Alvesalo-Kuusi 2014, s. 36. Beaktansvärt är dock att 
övervakning av t.ex. arbetstagarens elektroniska kommunikation också kan påverka arbetstagarnas förenings- och mötesfrihet negativt, vilket noterats 
av artikel 29 arbetsgruppen. Se WP249, s. 10.  
428 Vad gäller övervakningsmekanismens säkerhet samt de risker som hänför sig till behandlingen av personuppgifter i anslutning till övervakningen 
hänvisas till dataskyddsförordningens artiklar 25 gällande inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt 35 gällande konsekvensbedömning 
avseende dataskydd.  
429 Att t.ex. införa interna rapporteringskanaler för att trygga efterlevnaden av unionsrätten anses enligt EU:s visselblåsardirektiv vara befogat. Se 
visselblåsardirektivet, skäl 2. Också artikel 29 arbetsgruppen anger i sina riktlinjer ett antal övervakningsmetoder, vars införande under vissa 
förutsättningar kan vara befogat, bl.a. för att förhindra att företagets register med personuppgifter läcks utanför organisationen, vilket skulle kunna 
resultera i en personuppgiftsincident. Se WP249. I oktober 2020 uppdagades en av Finlands största personuppgiftsincidenter hittills. Till följd av att en 
hacker fått tillgång till psykoterapicentret Vastaamos kunduppgifter, inklusive innehåll från kundernas patientjournaler, torde företagens medvetenhet 
om vikten av såväl lämpliga datasäkerhetsåtgärder som övervakningsmekanismer för att förhindra och uppdaga dylika fall ha ökat. Om 
personuppgiftsincidenten och Vastaamo, se Anna Näveri: Vastaamon tietomurrosta poliisille jo 25 000 rikosilmoitusta, publicerad 9.11.2020 på 
adressen: http://yle.fi/uutiset/3-11637719, besökt 10.12.2020. 
430 Ifall ett företag kan påvisa att det har ett tillbörligt program för efterlevnad av EU:s konkurrensregler kan detta i flera EU-medlemsstater utgöra en 
orsak som bidrar till att lindra de administrativa sanktioner som konkurrensmyndigheterna kan påföra. Se Ottow 2015, s. 176–177. Se även avgörande 
265/16 från den tyska federala domstolen (Bundesgerichtshof), som gällde givande av muta, där domstolen konstaterade att existensen av ett effektivt 
compliance system är av betydelse vid fastställandet av nivån av administrativa sanktioner och även att åtgärder som vidtagits efter att en överträdelse 
uppdagats för att förbättra compliance systemet för att förhindra framtida överträdelser skall beaktas vid fastställandet av administrativa sanktioner. 
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andra uppgiftskällor än arbetstagaren själv. Därtill kan noteras att förutsättningarna för arbetsgivaren 
att övervaka arbetstagarens användning av e-post och internet för att förebygga och utreda olovligt 
brukande av informationssamhällstjänster, kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller 
röjande av företagshemligheter är så strikta (och övervakningen förknippad med risk för badwill) att 
arbetsgivarna i praktiken åtminstone till pappers låtit bli att använda dessa övervakningsmetoder.431 
Givet de allt mer tilltagande kraven på regelefterlevnad kan den finska regleringen om 
integritetsskydd med sina särdrag anses vara särskilt utmanande ur ett regelefterlevnadsperspektiv, 
eftersom regleringen i vissa fall (särskilt då det är fråga om ett stort, multinationellt företag) i 
praktiken gör det omöjligt att införa övervakningsmekanismer som bland annat i andra EU-
medlemsstater, som i övrigt har en likartad regleringsomgivning som Finland, utgör en vedertagen 
del av företagens regelefterlevnadsprogram.432 

Till slut kan ännu noteras att den finska regleringen om arbetstagarens integritetsskydd utgör en 
ytterligare utmaning för krav på regelefterlevnad i globala koncerner där utländska regler är 
tillämpliga. Typiskt sett härstammar de främsta exemplen på utländska regler som är relevanta för 
globala koncerner från USA. Bland annat dotterbolag i koncerner som är börsnoterade i USA 
förutsätts tillämpa den amerikanska sk. Sarbanes Oxley lagstiftningen (”SOX”)433. SOX-
lagstiftningen stiftades till följd av Enron och WorldCom skandalerna i USA och trädde ikraft 2006. 
Lagstiftningen förutsätter bland annat att företagsledningen skall ha ett fungerande system för interna 
kontroller som avser säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen. SOX-lagstiftningen 
förutsätter också att företag, som faller inom SOX-lagstiftningens tillämpningsområde, skall införa 
system för intern rapportering, inklusive skydd för personer som rapporterar om (eventuella) 
regelöverträdelser.  

Ett annat exempel på amerikansk lagstiftning, som geografiskt också omfattar områden utanför USA 
är lagen om utländsk korruption, FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). FCPA omfattar dels 
mutlagstiftning, dels regler om redovisning och förutsätter införande av övervakningsmekanismer 
och interna kontroller. FCPA förbjuder bolag baserade i USA, inklusive deras dotterbolag (oavsett 
var de är etablerade) och samtliga arbetstagare till dessa, från att ge mutor (eller därmed jämförbara 
incentiv) till utländska tjänstemän eller politiskt exponerade personer. Brott mot FCPA är 
straffrättsligt sanktionerat i USA. Både SOX och FCPA är exempel på utländska regler som är 
relevanta för globala koncerner, inklusive finska bolag. Dylika utländska regler utgör dock inte ur ett 
finskt / EU-rättsligt perspektiv i sig en sådan juridisk förpliktelse som skulle utgöra en legitim grund 
för behandling av personuppgifter.434 Tillspetsat kan man dock säga att i fall ett företag i Finland är 

                                                 
431 Eklund 2019b, s. 147. Direktiv om företagshemligheter förutsätter att innehavaren av företagshemligheter bör vidta rimliga åtgärder för att skydda 
sina företagshemligheter för att åtnjuta av direktivets skydd för företagshemligheter. Huruvida rimliga åtgärder kan anses omfatta övervakning av 
arbetstagarnas användning av e-post och internet är en intressant fråga som i brist på rättspraxis från EU-domstolen än så länge inte har ett svar. Se 
Eklund 2019a, s. 8–10.  
432 Att insamla och administrera arbetstagarsamtycken – förutsatt att arbetstagarna över huvud taget är villiga att ge sådana – i en organisation med flera 
hundra arbetstagare är i praktiken svårt, om inte omöjligt. 
433 Syftet med Sarbanes Oxley Act, förkortad SOX, är att skärpa den interna kontrollen av börsnoterade företags finansiella rapportering. Lagen gäller 
även för utländska företag som är noterade på börser i USA och som regleras av SEC (Securities and Exchange Commission – amerikansk myndighet 
som utövar tillsyn över värdepappershandel), eller som har upplåningsprogram i USA under SEC:s tillsyn. 
434 Enligt artikel 6.1.c får personuppgifter behandlas ifall behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
den personuppgiftsansvarige. En dylik rättslig förpliktelse kan inte baseras på amerikansk lag. Se t.ex. WP117, s. 8. Artikel 29 
arbetsgruppen har dock framhävt att t.ex. upprättandet av interna visselblåsarkanaler kan i en EU-medlemsstat baseras på nationell 
reglering med motsvarade tillämpningsområde som SOX-lagstiftningen har. Artikel 29 arbetsgruppen vidhåller dock att i de EU-
medlemsstater där dylik nationell lagstiftning inte finns kan upprättande av interna visselblåsarkanaler och behandling av 
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förpliktat att följa SOX-lagstiftningen eller FCPA kan företaget i praktiken vara tvunget att avväga 
vilkendera reglering – SOX/FCPA eller den tillämpliga dataskyddslagstiftningen – företaget väljer 
följa respektive bryta mot. 

Några sammanfattande reflektioner kring förhållandet mellan den finska regleringen om 
arbetstagarens integritetsskydd och krav på regelefterlevnad 

Mot bakgrunden av analysen ovan är det uppenbart att det finns inbyggda spänningar mellan den 
finska regleringen om arbetstagarens integritetsskydd och de tilltagande kraven som ställs på 
företagens regelefterlevnad. Det existerar en inbyggd konflikt redan mellan blotta syftet med 
regleringen som avser trygga arbetstagarens integritetsskydd och behandling av personuppgifter som 
sker i anslutning till användningen av olika övervakningsmekanismer som används för att trygga 
regelefterlevnad. Regleringen som avser trygga arbetstagarens integritetsskydd, som 
dataskyddsreglering överlag, utgår från att så lite personuppgifter som möjligt skall behandlas medan 
de tilltagande kraven på regelefterlevnad, som i praktiken kan förutsätta användning av olika 
övervakningsmekanismer, kan förutsätta behandling av (till och med rätt omfattande mängder och 
typer) av personuppgifter och behandlingen begränsar sig nödvändigtvis inte bara till behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter. Den inbyggda konflikten får en tilläggsdimension av den finska 
regleringen som förutsätter arbetstagarens samtycke (som behandlingsgrund eller tilläggskrav för 
behandling) för att hens personuppgifter skall kunna behandlas i anslutning till övervakning, som i 
vissa fall kan vara nödvändig för att trygga regelefterlevnad (och i vissa fall i framtiden kommer att 
förutsättas till exempel till följd av den nationella implementeringen av EU:s visselblåsardirektiv).  

Med å ena sidan de tilltagande kraven och förväntningarna på såväl regelefterlevnad som införande 
av övervakningsmekanismer för att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser och å 
andra sidan finsk reglering som gör det utmanande, om ej till och med omöjligt, för arbetsgivare 
(företag) att införa och använda dylika övervakningsmekanismer har det uppstått en situation där man 
vill äta kakan och ändå ha den kvar. För stora företag med hundratals eller tusentals arbetstagare och 
i vilka användningen av övervakningsmekanismer mot bakgrunden av företagets riskbedömning 
anses vara nödvändiga (t.ex. till följd av den strängt reglerade branschen inom vilket företaget är 
verksamt), utgör kravet på arbetstagarens samtycke ett direkt hinder för behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter i anslutning till (genomförande av) övervakningsmekanismer, eftersom insamling av 
och administrering av insamlade samtycken i praktiken är utmanande, om inte omöjligt. Detta beror 
på att alla nödvändigtvis inte vill ge sitt samtycke och vilken arbetstagare som helst kan när som helst 
återkalla sitt samtycke. Att rikta övervakning bara mot dem som gett sitt samtycke och lämna de 
övriga som inte gett det eller återkallat samtycket utanför går nödvändigtvis inte att genomföra i 
praktiken och kunde innebära otillbörlig särbehandling, eftersom dylik övervakning skulle resultera 
i att arbetstagarna behandlas olika på basis av vem som gett / inte gett eller återkallat sitt samtycke. 
Dessa utmaningar skulle emellertid inte finnas ifall det nationella kravet på samtycke skulle slopas 
och arbetsgivaren (företaget) hade möjlighet att ty sig till de grunder för behandling som föreskrivs i 
dataskyddsförordningen (utan nationella tilläggskrav), särskilt arbetsgivarens berättigade intresse. 

                                                 
personuppgifter i anslutning till användningen av dylika kanaler möjligen åstadkommas genom att basera behandlingen på berättigat 
intresse. Se WP117, s. 8.  
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3 Slutord 

I en ideal värld skulle arbetsgivaren inte behöva övervaka sina arbetstagare och det arbete som utförs. 
Det skulle räcka att arbetsgivaren leder sina arbetstagare och det skulle råda full tillit i förhållandet 
mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsinsatsen skulle motsvara arbetsgivarens direktiv och 
instruktioner, och alla i organisationen skulle efterleva de tillämpliga reglerna. Denna beskrivning 
motsvarar dock en realitet som inte är alla arbetsplatser förunnad, särskilt inte i en värld av tilltagande 
komplexitet och krav på regelefterlevnad.  
 
Att införa och använda övervakningsmekanismer som förutsätter behandling av arbetstagarnas (eller 
andra personers) personuppgifter är inget självändamål och borde inte vara det första alternativet för 
att trygga regelefterlevnad ifall andra, mer integritetsskyddsvänliga alternativ står till förfogande. Ifall 
införande av dylika övervakningsmekanismer emellertid är nödvändigt – den enda utvägen – skall de 
tjäna ett legitimt syfte. De personuppgifter som behandlas i anslutning till eller i samband med 
användning av övervakningsmekanismer skall vara nödvändiga och proportionerliga i förhållande till 
övervakningens syfte. Behandling av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till införande och 
användning av övervakningsmekanismer skall också baseras på en legitim behandlingsgrund – en i 
dataskyddsförordningen fastställd grund för behandling.  
 
Mot bakgrunden av denna avhandling, i vilken jag forskat i arbetsgivarens rätt och behov att behandla 
arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till eller som en del av användning av olika 
övervakningsmetoder för att skydda arbetsgivarens egendom och trygga arbetsgivarens 
regelefterlevnad, och därigenom trygga och skydda arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar, med 
beaktande av arbetstagarens rätt till skydd för privatliv, har jag kunnat fastställa följande centrala 
slutsatser: 
 
i) Den finska regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd verkar vara oförenlig med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Den finska regleringen som i vissa fall förutsätter 
arbetstagarens samtycke, antingen som grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter eller 
som ett tilläggskrav till behandling som baseras på någon annan behandlingsgrund, för att 
arbetsgivaren skall kunna behandla arbetstagarens personuppgifter i anslutning till övervakning av 
arbetstagaren, verkar vara oförenlig med dataskyddsförordningens bestämmelser och det utrymme 
för nationell reglering som dataskyddsförordningen tillåter i detta avseende. Också relevanskravet 
som fastställs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet verkar vara oförenligt med 
dataskyddsförordningens bestämmelser. 
 
ii) Det existerar en uppenbar inbyggd spänning mellan den finska regleringen avseende arbetstagarnas 
integritetsskydd och övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt. Närmare bestämt existerar 
spänningen mellan arbetsgivarens direktionsrätt och de lagstadgade kraven på arbetstagarens 
samtycke för att arbetsgivaren skall kunna behandla arbetstagarens personuppgifter i anslutning till 
övervakning av arbetstagaren. Å ena sidan har arbetsgivaren en lagstadgad rätt att leda och övervaka 
det arbete som arbetstagaren utför, å andra sidan förutsätter behandling av arbetstagarens 
personuppgifter i anslutning till vissa typer av övervakning arbetstagarens samtycke.  
 
Arbetsgivarens övervakning för syften som avser skydda egendom eller trygga regelefterlevnad 
omfattar ofta arbetstagare som ett kollektiv. Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv hanteras frågor 
som berör arbetstagare som kollektiv, som utgångspunkt, antingen som samarbetsfrågor i enlighet 
med samarbetslagstiftningen eller genom kollektivavtal. I detta avseende utgör krav på de enskilda 
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arbetstagarnas samtycke en klar och ur ett praktiskt perspektiv problematisk avvikelse från den 
arbetsrättsliga systematiken då en fråga av kollektiv natur hanteras på ett individuellt plan. Denna 
avvikelse kan åtminstone delvis förklaras med integritetsskyddets individuella natur samt vikten och 
betydelsen av individens självbestämmanderätt i den finska rättstraditionen. Därtill har även 
regleringens uppkomsthistoria spelat in. 

Ur ett arbetsrättsligt systemperspektiv skulle det falla sig naturligt att komma överens om 
arrangemang för kontroll- och övervakningsåtgärder som berör alla arbetstagare eller grupper av 
arbetstagare på ett kollektivt plan, antingen genom samarbetsförfarande eller genom kollektivavtal. 
Samarbetslagen förutsätter redan nu att behandling av arbetstagarnas personuppgifter i anslutning till 
bland annat övervakning behandlas i samarbetsförfarande. De formkrav som dataskyddsförordningen 
ställer på ett samtycke och den information som arbetstagaren skall förses med innan ett samtycke 
kan inhämtas omfattar samma element som samarbetsförfarandets ”agenda”. Inhämtande av 
samtycke och ordnandet av ett samarbetsförfarande verkar delvis uppfylla samma funktion – att 
trygga transparens – och därmed överlappa varandra. Detta är något som kunde beaktas i samband 
med den pågående revideringen av samarbetslagen.  

iii) Det existerar en uppenbar spänning mellan den finska regleringen om arbetslivets integritetsskydd 
och de tilltagande kraven på regelefterlevnad som förutsätts och förväntas bli beaktade vid bedrivande 
av företagsverksamhet. Att trygga regelefterlevnad och förebygga regelöverträdelser samt att vid 
behov kunna utreda (eventuella) regelöverträdelser förutsätter aktiva åtgärder av företag 
(arbetsgivare). Regelefterlevnad förutsätter i praktiken ett strukturerat system omfattande bland annat 
lämpliga övervakningsmekanismer. Samtycke som grund eller som ett tilläggskrav för behandling av 
arbetstagarnas personuppgifter är emellertid problematiskt, eftersom arbetstagaren genom att inte ge 
sitt samtycke eller återkalla det kan förhindra att arbetsgivaren tar i bruk eller använder 
övervakningsmekanismer som kan anses vara nödvändiga för att trygga regelefterlevnad och 
förebygga regelöverträdelser. 

Avhandlingens centrala slutsatser och existensen av de olika spänningarna kan illustreras med följande 
figur: 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att den finska regleringen om arbetslivets integritetsskydd 
med krav på arbetstagarens samtycke i situationer där arbetstagaren inte är i position att ge ett sådant 
frivilligt samtycke som dataskyddsförordningen förutsätter är problematiskt ur flera olika perspektiv, 
inklusive arbetstagarens perspektiv, och därtill oförenligt med dataskyddsförordningens 
bestämmelser, vilket utgör det mest grundläggande problemet med regleringen.  
 
Mot bakgrunden av avhandlingen ter det sig uppenbart att den finska regleringen om arbetslivets 
integritetsskydd i sin helhet borde granskas i ljuset av dataskyddsförordningen för att säkerställa att 
dess bestämmelser är inom ramen för det nationella regleringsutrymmet som förordningen tillåter. En 
dylik granskning och anpassning av den finska regleringen med dataskyddsförordningens 
bestämmelser och utrymme för nationell reglering skulle antagligen lösa på den inbyggda spänning 
som för närvarande existerar mellan den finska regleringen avseende arbetstagarnas integritetsskydd 
och övrig finsk arbetsavtals- och kollektivavtalsrätt. De spänningar som i nuläget präglar den finska 
regleringen om arbetslivets integritetsskydd med krav på arbetstagarens samtycke skulle till många 
delar antagligen inte finnas ifall arbetsgivaren kunde ty sig till andra i dataskyddsförordningen 
fastställda behandlingsgrunder då arbetstagarnas personuppgifter behandlas i anslutning till 
övervakning. En lämpligare grund för behandling av personuppgifter i anslutning till övervakning 
vore i många fall utan tvekan arbetsgivarens berättigade intresse. Ifall arbetsgivaren hade möjligt att 
tillämpa t.ex. berättigat intresse som grund för behandling av personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen torde frågor som berör arbetstagare som kollektiv ur ett arbetsrättsligt 
systemperspektiv kunna behandlas som samarbetsfrågor i enlighet med samarbetslagstiftningen. En 
anpassning av den finska regleringen med dataskyddsförordningens bestämmelser skulle antagligen 
också lösa på den spänning som existerar mellan den finska regleringen om arbetslivets 
integritetsskydd och de tilltagande kraven på regelefterlevnad vid bedrivande av företagsverksamhet. 
Till slut vill jag ännu framföra några avslutande tankar. 
 
Under det senaste decenniet har man i europeisk rättsvetenskaplig litteratur ställt frågan huruvida den 
klassiska arbetsrätten försatts i kris till följd av de ändrade omständigheterna inom vilka arbete utförs 
och för att arbetsrätten nödvändigtvis inte är anpassad och tillämplig på de nya former av arbete som 
uppkommit till följd av informations- och kommunikationsteknologins utveckling och AI. På 
motsvarande sätt kan man mot bakgrunden av denna avhandling ställa sig frågan ifall den finska 
regleringen om arbetstagarens integritetsskydd med krav på arbetstagarens samtycke, relevanskravet 
och krav som i praktiken inte går att förverkliga försatts i kris till följd av främst 
dataskyddsförordningen, men också till följd av de tilltagande kraven på företagens regelefterlevnad, 
vilket ytterligare framhävt regleringens problematiska förhållande till övrig finsk arbetsavtals- och 
kollektivavtalsrätt. 
 
För att uppnå dataskyddsförordningens syfte, också vad gäller behandling av arbetstagarnas 
personuppgifter, borde man i nationell reglering, i den mån sådan tillåts av dataskyddsförordningen, 
generellt sträva efter en allmänt accepterad europeisk nivå. I anslutning till detta kan noteras att 
Finlands första dataombudsman för närmare 20 år sedan ställde frågan vad individen berättigat kan 
förvänta sig av privatlivet på arbetsplatsen.435 Denna fråga omfattas av doktrinen om skäliga 
integritetsförväntningar som har fått föga – om någon – uppmärksamhet inom den finska akademiska 
diskursen. Frågan vad arbetstagaren skäligen kan förvänta sig vad gäller hens integritetsskydd på 
arbetsplatsen är fortfarande värd att begrunda idag och svaret på frågan kunde eventuellt härledas 
från dataskyddsförordningens bestämmelser och Europadomstolens rättspraxis samt den finska 

                                                 
435 Se Kuopus 2003.  
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samarbetsregleringen för att undvika eventuella farhågor om att ändringar till nuläget skulle leda till 
att de finska arbetsplatserna får en orwelliansk övervakningskultur.  
 
Regleringslösningarna borde anpassas för att lösa kärnproblemen istället för aspekterna kring dem. 
Arbetslivets integritetsskyddsfrågor tenderar dock lätt resultera i en polariserad diskussion i vilken 
förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren approcheras ur ett orwellianskt ”individen mot 
staten” perspektiv. Att likställa arbetsgivaren med staten vid beredning av arbetslivets 
integritetsskyddsreglering resulterar inte i en nyanserad regleringslösning. För att uppnå ett mera 
balanserat resultat borde man i praktiken noggrant avväga och begrunda vilka element av 
arbetstagarens privatliv som behöver skyddas och i vilken utsträckning samt i vilken kontext givet de 
problem som kan uppstå utan skyddet. På detta sätt kan man eventuellt komma vidare från tanken om 
att alla arbetsgivare använder sin tid till att övervaka enskilda arbetstagare och läser deras privata 
korrespondens istället för att t.ex. främja företagets konkurrenskraft.436 

 
Med tanke på den tid vi lever i med snabb teknologiutveckling som resulterat i att individens 
integritetsskydd med fog etablerat en stark ställning inom juridiken är det givetvis i sig värdefullt att 
ha reglering som ger arbetstagaren som individ ett starkt skydd och förtroende genom att tröskeln för 
att arbetsgivaren skall kunna göra intrång i arbetstagarens privatliv är hög. Det ter sig dock rimligt att 
det har betydelse för arbetstagarnas skäliga integritetsförväntningar ifall arbetsgivaren transparent 
och detaljerat i förväg informerat arbetstagarna om att deras personuppgifter behandlas i anslutning 
till övervakning (som uppfyller alla lagliga krav) för ett särskilt legitimt ändamål och hur denna 
behandling av personuppgifter, inklusive övervakning, påverkar arbetstagarnas rättigheter. Krav på 
den enskilda arbetstagarens samtycke till insamling och behandling av personuppgifter illustrerar 
dock att man i Finland ställt arbetstagarens skäliga integritetsförväntningar på arbetsplatsen på en 
klart högre nivå än vad man gjort i t.ex. Europadomstolens rättspraxis och i bland annat Europeiska 
dataskyddsstyrelsens senaste riktlinjer gällande samtycke.  

Informations- och kommunikationsteknologins utveckling, digitalisering samt AI har ändrat och 
ändrar fortgående på de sätt hur vi arbetar och de risker som arbetsgivaren bemöter i sin verksamhet. 
Givetvis har också andra – såväl förutsebara som mindre förutsebara – faktorer påverkat denna 
utveckling. Det mest aktuella exemplet på detta utgörs av coronapandemin som markant ökat på 
distansarbete och ytterligare bidragit till att gränsen mellan hem och arbete, som för mången redan 
länge varit otydlig, blivit ännu otydligare. Ändrade förhållanden, oavsett vad som föranlett dem, 
resulterar oundvikligen i att arbetsgivarens direktionsrätt, och särskilt rätten att övervaka sina 
arbetstagare, tar nya former och behöver utvärderas för att dels möjliggöra effektiv övervakning av 
regelefterlevnad, men också att arbetsgivaren inte otillbörligen eller i otillbörlig utsträckning gör 
intrång i arbetstagarens privata sfär. 

I finsk rättsvetenskaplig litteratur har det framförts att övervakning av arbetstagare är passé och inte 
förenligt med den moderna arbetsplatsen. Ett dylikt tankesätt ter sig verklighetsfrämmande, särskilt 
för stora, ofta multinationella företag och för både nationella och multinationella företag verksamma 
inom reglerade branscher. Visserligen är det lätt hålla med om att övervakning av arbetstagare i den 
bemärkelsen som arbetsgivare utförde under och före tiden för samhällets industrialisering hör till det 
förgångna. Tyngdpunkten i diskussionen om tillbörlig övervakning av arbetstagare och därtill 
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tillämplig reglering borde dock snarast skiftas till vad som utgör en balanserad reglering av 
övervakning som platsar i den tid vi lever i och de omständigheter i vilka arbete utförs, utan att 
förglömma de risker som den nya teknologin medför. Ifall det inte finns klara gränser för behandling 
av personuppgifter i anslutning till övervakning, och ifall behandlingen inte genomförs transparent, 
finns det risk för att arbetsgivarnas berättigade intressen av att trygga regelefterlevnad och förebygga 
regelöverträdelser samt skydda företagets tillgångar och verksamhetsförutsättningar leder till 
otillbörlig och integritetskränkande övervakning. 
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