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HE 162/2003 vp / Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 

Yllä mainitun esityksen johdosta työministeriö esittää seuraavaa: 
 

1. Yleistä 
Eduskunta esitti hyväksyessään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
(477/2001) vastauksessaan (EV 43/2001) lausuman, jonka mukaan eduskunta 
edellyttää, että hallitus välittömästi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa 
valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka koskee alkoholi- ja huumetestien käyttöä 
sekä teknistä valvontaa ja sähköpostin käytön valvontaa työpaikoilla. Lakiehdotusten 
tulee sisältää selkeät säännökset siitä, millaisia huumetestejä ja missä tilanteissa 
työpaikoilla voidaan järjestää ja millaisilla edellytyksillä työntekijä on velvollinen 
niihin osallistumaan sekä siitä, millaista teknistä valvontaa työnantajalla on oikeus 
suorittaa ja miten sähköpostin käyttöä saadaan valvoa. Lausuma on merkitty 
valtioneuvoston istunnon pöytäkirjaan 7.6.2001, jolloin presidentti vahvisti lain 
tulemaan voimaan 1.10.2001. 
 

Myös pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan, että työelämän 
tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä täydennetään päihdetestausta ja teknistä valvontaa 
selvittävän työryhmän pohjalta lähtökohtana työntekijöiden yksityisyyden suojan 
toteutuminen. 
 

Esitys perustuu työministeriön johdolla toimineen kolmikantaisen työryhmän 
yksimielisiin ehdotuksiin. Työryhmässä olivat edustettuina keskeiset 
työmarkkinajärjestöt, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne ja 
viestintäministeriö sekä tietosuojavaltuutetun toimisto. Työryhmän muistiosta saatiin 
lausunto 23 eri taholta. Lausunnot olivat pääasiassa myönteisiä. Lausuntojen johdosta 
ehdotuksia on kuitenkin hiottu. Perusteiltaan ja ratkaisuiltaan esitys vastaa edelleenkin 
pääasiallisesti työryhmän ehdotuksia. 
 

HE 125/2002 vp 
Eduskunnalla on käsiteltävänä myös hallituksen esitys sähköisen viestinnän 
tietosuojalaiksi, joka koskisi työelämää. Ehdotuksilla on yhtymäkohtia nyt 
käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 
sääntelisi teletunnistetietojen käyttöä sähköisessä viestinnässä kuten sitä, miten 
työntekijöiden sähköisestä viestinnästä työnantajan tietojärjestelmiin jääviä 
tunnistamistietoja voidaan käsitellä. Laissa määriteltäisiin myös paikkatiedon käsite. 
Työnantajalla olisi oikeus kieltää liittymiensä käyttö paikkatietopalveluihin. Jos 
työnantaja ei ole kieltänyt liittymän käyttöä, työntekijä voisi ottaa suostumuksellaan 
käyttöön paikkatietoihin perustuvan palvelun. Siten työntekijä itse hallinnoisi 
paikantamista päätelaitteestaan taikka muulla tavoin annettavalla palvelukohtaisella 
suostumuksellaan. Laki sisältäisi myös säännökset tietoturvaloukkauksista, jotka 
työnantajalla tilaajana olisi oikeus poistaa, sekä tietoturvauhkista, joista tilaajalla olisi 
oikeus tietää. 

2. Kokonaan uusi laki 
Voimassa olevassa yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa on 13 pykälää. 
Ehdotetussa laissa olisi 26 pykälää. Koska uudet säännökset lisäisivät jo määrällisesti säännösten 
määrän kaksinkertaiseksi, nähtiin lähinnä "käyttäjäystävälliseksi" säätää kokonaan uusi laki, jossa 
asiat voitaisiin ryhmitellä asiakokonaisuuksittain luvuiksi. Voimassa olevia säännöksiä ei 
kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa vaan sijoittaa ja ryhmitellä ne sellaisenaan asiallisesti sopiviin 
lukuihin. Joitakin lähinnä viittaussäännöksiä ja sanonnallisia täsmennyksiä on jouduttu 
luonnollisesti tekemään. 



 

 

3. Voimassa olevat säännökset 
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 27/2001 vp on jo arvioitu perusoikeuksien merkitys 
seuraavista ehdotuksen pykälistä. 
 

1 luku, Yleiset säännökset 
/ § Lain tarkoitus, vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 1 §. 
2 § Soveltamisala, vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 2 §, tosin tarkennettu sanamuotoa 
ja uusi viittaussäännös 4 momentissa. 

2 luku, Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset 
3 § Tarpeellisuusvaatimus, vastaa voimassa olevan lain 3 §. 
4 § Työntekijän henkilötietojen yleiset edellytykset ja työnantajan tiedonantovelvollisuus, vastaa 
voimassa olevan lain 4 §, tosin otsikko tarkennettu. 
5 § Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely, vastaa voimassa olevan lain 8 §. Uusi 3 momentti 
vastaa työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 §, mikä siirto perustuu säännösten suhteiden 
uudelleenjärjestelyyn. 
 

4 luku, Testien ja tarkastusten suorittamista koskevat vaatimukset 
13 § Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit, vastaa voimassa olevan lain 5 §. 
14 § Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen, vastaa voimassa olevan lain 6 §. 
Säännöksen 2 momenttiin on kuitenkin lisätty lain perusteluissa aikaisemmin ollut 
maininta, että alkoholitestin suorittaminen puhalluskokeena ei edellytä terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttämistä. 

15 § Geneettinen tutkimus, vastaa voimassa olevan lain 7 §. 

7 luku, Erinäisiä säännöksiä 
21 § Menettelytavat teknisen valvonnan ja tietoverkon käytössä, vastaa voimassa olevan lain 9 §:n 
1 ja 2 momenttia. 3 ja 4 momentti ehdotetaan kumottavaksi uusien säännösten johdosta 
tarpeettomina. 
22 § Valvonta, vastaa voimassa olevan lain 10 §. 
23 § Nähtävänäpito, vastaa voimassa olevan lain 11 §. 
24 § Rangaistussäännös, vastaa voimassa olevan lain 12 § kuitenkin siten täydennettynä, että 
ehdotettujen uusien säännösten rikkomisesta ehdotetaan aikaisempaa vastaavia rangaistuksia. Lain 
yksityiskohtaisissa perusteluissa on pyritty kuvaamaan tämän rangaistussäännöksen suhdetta 
muihin ankarammin rangaistaviin tekoihin. 
 

4. Uudet säännökset 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annettavaan lakiin lisättäisiin uudet luvut: Huumausaineiden 
käyttöä koskevien tietojen käsittely (3 luku), Kameravalvonta työpaikoilla (5 luku) ja Työntekijän 
sähköpostiviestien hakeminen ja avaaminen (6 luku). 
 

4.1. Huumausainetestaus 
Lukuun on ehdotettu otettaviksi säännökset huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen 
käsittelystä.  Ehdotetuilla  säännöksillä  ei  välittömästi  puututtaisi  työnhakijan tai työntekijän 
ruumiilliseen koskemattomuuteen. Sääntely ei myöskään vaikuttaisi työntekijän ja 
terveydenhuollon yksikköjen välisiin suhteisiin eikä potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun 
lakiin (785/1992), jonka mukaan terveystarkastus suoritetaan yhteisymmärryksessä potilaan 
kanssa. 
 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että työnhakija tai työntekijä toimittaisi itse työnantajalle 
huumausainetestiä koskevan todistuksen. Työtehtävät, joissa huumausainetestiä koskevaa 



 

todistusta voisi pyytää työnhakijalta tai velvoittaa työnantaja sellainen esittämään, olisivat 
yksilöity sellaisten suojattavien intressien mukaan, joita lainsäädäntö muutoinkin suojaa ja joita 
työnantaja ei voi suojata yksinomaan ohjeiden ja neuvojen avulla. Useimmiten on kysymys myös 
rangaistaviksi säädetyistä teoista tai teoista, joista seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Lisäksi 
huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjen tietojen käsittelyn 
tarpeellisuusvaatimuksen toteutumista tehtäväkohtaisesti arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, että 
työnantajalla on muun lainsäädännön kuten työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön perusteella 
velvoitteita, joista hänen on huolehdittava monilla muillakin ja usein ensisijaisilla keinoilla. 
 

Luvussa säädettäisiin huumausainetestiä koskevasta todistuksesta (6 §), huumausainetestiä 
koskevan todistuksen toimittamisesta työhön otettaessa (7 §), velvollisuudesta toimittaa 
huumausainetestiä koskeva todistus työsuhteen aikana (8 §), työnantajan 
tiedonantovelvollisuudesta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta (9 §), kustannuksista 
todistuksen hankkimisesta (10 §), suhteesta terveystarkastuksia koskeviin säännöksiin (11 §) sekä 
säännösten soveltamisesta ammattiurheilijaan (12 §). 
 

Lisäksi yhteistoimintamenettelyyn ehdotetaan muutoksia, joiden mukaan työtehtävät, joissa 
aiotaan pyytää huumausainetestiä koskevaa todistusta tai velvoittaa työntekijä esittämään sellainen 
todistus, olisi käsiteltävä yt-menettelyssä. Työterveyshuoltolaissa taasen säädettäisiin huumeiden 
vastaisen ohjelman laatimisvelvoitteesta ja huumausainetestistä ja sitä koskevasta todistuksesta ja 
testitulosten laadusta. 
 

Perusoikeuksien arviointi: 
Perustuslain 6 §:n 2 momentissa on säädetty kielto asettaa ketään ilman hyväksyttävää syytä eri 
asemaan terveydentilan tai muun henkilöön käyvän syyn perusteella. Sääntelyä puoltavat tärkeät 
syyt ennakolta ehkäistä huumausaineiden käytöstä ja siitä riippuvaisena toimimisesta työelämässä 
aiheutuvat seuraukset. Huumausainetestiä koskevassa määritelmässä on myös otettu huomioon 
huumausaineiksi luettavien aineiden käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin ja testien 
laatuvaatimukset, minkä vuoksi ehdotuksen perusteella ei ketään aseteta terveydentilansa 
perusteella huonompaan asemaan. Myöskään työsuhteessa olevia ei aseta nimenomaan 
terveydentilansa johdosta huonompaan asemaan, koska ehdotettu säännös mahdollistaa vain sen 
selvittämisen, pystyvätkö työntekijät terveydentilansa puolesta suoriutumaan työtehtävistään 
vahingoittamatta itseään tai muita tai vaarantamatta muita merkittäviä etuja. Siten valmistelussa 
on katsottu, että ehdotus ei olisi ongelmallinen perustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetyn 
yhdenvertaisuussäännöksen kannalta. 
 

Sääntelyn tavoitteet liittyvät myös perustuslain 7 §:n 1 momentissa jokaiselle turvattuun 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen sekä omaisuuden suojaan (perustuslain 
15 §). Sääntelyn tavoitteena on vähentää huumausaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä työpaikoilla 
ja työliikenteessä samoin kuin estää huumausaineina käytettävien aineiden laitonta leviämistä. 
Huumausaineiden käyttö on rangaistavaa rikoslain osoittamalla tavalla. Sääntelyä voidaan siten 
pitää hyväksyttävän tarpeen vaatimana. 
Perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen yksityiselämä ja edellytetään, että 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain lakiviittaus henkilötietojen 
suojasta edellyttää lain säännöksiä tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat 
lainsäätäjän harkintaan. Tämän harkinnan liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen 
suoja osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän piiriin (PeVL 25/1998 vp, s. 
2/1, PeVL 21/2001 vp, s. 2/1). Terveydentilaa koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä 
säädetyn käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. Perustuslakivaliokunta on katsonut 
tällaisten tietojen käsittelyn sallimisen koskettavan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen 
suojan ydintä (PeVL 25/1998 vp, s. 3, PeVL 21/2001 vp, s. 3/II). 
 



 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittäminen työnantajalle ja sitä koskevien tietojen 
käsittelyoikeus on ehdotuksessa rajattu koskemaan työ- tai virkasuhteeseen kuuluvia laissa 
tarkemmin osoitettavia tilanteita, joissa henkilön toimiminen huumausaineen vaikutuksen alaisena 
tai hänen riippuvuuteensa huumeesta on omiaan normaalin arvioinnin perusteella aiheuttamaan 
tietynlaisia vahinkoja. Menettelyt ovat erilaiset työnhakijan ja jo työsuhteessa olevien osalta. 
 

Lievemmät kriteerit koskevat työ- tai virkasuhteeseen otettavaa sekä sitä, jolle ensi kerran 
annetaan laissa tarkoitettuja tehtäviä. Työnhakijoista vain tehtävään valittu toimittaisi 
huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle itse ja työnantajalla olisi velvollisuus 
etukäteen ilmoittaa työnhakijoille oikeudestaan huumausainetestiä koskevien tietojen käsittelyyn. 
Huumausainetestiä koskevan todistuksen tietosisältö rajattaisiin ehdotetussa laissa 
välttämättömimpään. Lisäksi ne tehtävät, joita täytettäessä huumausainestestejä koskevia tietoja 
voitaisiin pyytää, käsiteltäisiin yhteistoimintamenettelyssä ja työnantajalla olisi oltava 
työterveyshuoltolaissa tarkoitettu huumeiden vastainen ohjelma. Tämän vuoksi on katsottu, että 
ehdotus on suhteellisvaatimuksen mukainen ja että ehdotus ei olisi ongelmallinen perustuslain 10 
§:n 1 momentissa säädetyn yksityisyyden suojan kannalta. 
 

Laissa tarkoitettu menettely antaisi kuitenkin työnantajalle oikeuden työnhakijasta poiketen 
velvoittaa jo työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, 
jos hän tekee laissa tarkoitettuja tehtäviä. Tällöin tietojen käsittelystä aiheutuvat seuraamukset 
työntekijälle voivat olla työhönottotilannetta ankarammat. 
 

Velvoite esittää huumausainetestiä koskeva todistus koskisi ensinnäkin tilannetta, jossa työnantaja 
perustellusta syystä epäilee työntekijän olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena työpaikalla. 
Toiseksi todistuksen esittämisvelvoite koskisi vain sellaista työntekijää, jonka työnantaja epäilee 
perustellusta aiheesta olevan huumeriippuvainen ja joka toimii selvästi työnhakijaa koskevia 
tilanteita ankarammin osoitetuissa tilanteissa, joissa työntekijän toimiminen huumausaineista 
riippuvaisena voi normaalin arvioinnin perusteella aiheuttaa vakavaa vaaraa tai merkittävää 
vahinkoa. Tällöinkin työntekijä toimittaisi todistuksen työnantajalle itse. Työnantajalla olisi myös 
velvollisuus jo ennen työsuhteen alkamista työnhakuvaiheessa ilmoittaa työntekijälle 
huumausainetestiä koskevien tietojen käsittelystä kyseisessä tehtävässä. Tämän vuoksi on katsottu, 
että ehdotus tältäkin osin olisi suhteellisuusvaatimuksen mukainen ja ettei se olisi ongelmallinen 
perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yksityisyyden suojan kannalta. 
 

Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on työnhakijaa 
koskevaa ehdotusta vastaava menettely, jossa tehtävään valittu itse toimittaa työnantajalle 
rikosrekisteriotteen. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa mainitun lain säätämisvaiheessa 
katsottiin, että rikostaustan selvittämismenettely ei ollut ongelmallinen työn ja ammatin valinnan 
vapautta suojaavan perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta. Huumausainetestiä koskeva todistus 
on lisäksi kertaluontoinen eivätkä sen mahdolliset vaikutukset ulotu yhtä työhönottotilannetta 
laajemmalle. 
 

Työnantaja voisi pyytää työnhakijaa toimittamaan huumetestiä koskevan todistuksen väljempien 
kriteerien täyttyessä kuin kysymyksen ollessa jo työsuhteesta. Perustuslain 18 §:n 3 momentin 
laittoman irtisanomisen kielto koskee vain työstä erottamisen perusteita, minkä vuoksi 
työhönottotilanteissa voidaan soveltaa erilaisia säännöksiä kuin mitä sovelletaan työssä oleviin. 
Työnantajan oikeus vapaasti valita työntekijänsä on laajempi kuin oikeus erottaa työntekijä. 
Näissä tilanteissa perusteet ja seuraamukset ovat myös varsin erilaiset. Huumeiden käyttö 
työpaikalla on esimerkki työsuhteen purkuoikeuteen vaikuttavasta käyttäytymisestä. Ehdotuksella 
ei siten laajenneta työssäolevien osalta työnantajan oikeutta irtisanoa työntekijä, minkä vuoksi sitä 
ei myöskään ole pidetty ongelmallisena perustuslain 18 §:n 3 momentin kannalta. 
 

4.2. Kameravalvonta 



 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että erityisesti työntekijöihin kohdennettu kameravalvonta rajoittuisi 
välttämättömään ottaen huomioon tiettyjen etuisuuksien suojelemisen tarve ja, että valvonta olisi 
mahdollisimman avointa. Kameravalvonnalla tarkoitettaisiin kaikenlaisia laitteita, joilla voidaan 
tuottaa henkilöstä näköiskuvaa. Siten sellaiset internetiin tai puhelimiin liitetyt toiminnot, joiden 
kautta voi välittyä näköiskuvaa henkilöstä, olisivat myös tämän säännöksen piirissä. Laissa 
säädettäisiin kameravalvonnan edellytyksistä (16 §) ja kameravalvonnan avoimuudesta (17 §). 
 

Kameravalvonnan edellytyksiä koskevassa pykälässä ehdotetaan säädettäväksi niistä tilanteista, 
joissa työnantajalla olisi oikeus käyttää kameraa käytössään olevissa tiloissa valvontaan. 
Kameravalvonnassa on työntekijän yksityisyyden suojan kannalta erilaisia tilanteita. Erityisesti 
työntekijän yksityisyyden suojan kannalta ongelmallisina ei pidetä esimerkiksi yleisellä paikalla 
tapahtuvaa kameravalvontaa. Lakiehdotuksessa on erilaiset tilanteet otettu huomioon. Ehdotetun 
lain 16 §:n 1 momentissa säädetään työpaikan yleisestä kameravalvonnasta, jota työnantaja 
toteuttaa muun muassa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien turvallisuuden 
varmistamiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi. Säännösehdotukseen sisältyy myös kameran 
valvonnassa työpaikalla noudatettava pääsääntö, jonka mukaan kameravalvontaa ei saa käyttää 
tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Tästä pääsäännöstä 
tehtävistä poikkeuksista säädettäisiin pykälän 2 momentissa. 
 

Lakiehdotuksessa esitetyt yleiset valvonnan edellytykset merkitsisivät kokonaisharkintaa, jossa on 
otettava huomioon työnantajalle muutoin laissa säädetyt velvoitteet ja yksityisyyden suojan muut 
vaatimukset. Kuvaamisen tarkoitusta olisi tarkasteltava aina kussakin tapauksessa erikseen. Laissa 
säädettäisiin myös kameravalvonnan avoimuudesta, vähemmän yksityisyyteen puuttuvista 
keinoista ja kameravalvonnalla saatujen tietojen suojasta. 
 

Perusoikeuksien arviointi 
Kameravalvontaa koskevien säännösehdotusten arvioinnissa on otettava huomioon perustuslain 
10 §:n 1 momentti, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Koska se ei ole selkeästi 
erotettavissa esimerkiksi henkilökohtaisen koskemattomuuden, kunnian ja kotirauhan suojasta, on 
pidetty tarpeellisena, että tällaisessa perusoikeuksien konkurrenssitilanteessa 
perusoikeusrajoitukset täyttävät perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten lisäksi erityiset 
rajoitusedellytykset. Lisäksi ehdotuksella on liittymä perustuslain 7 §:n 1 momentissa jokaiselle 
turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen sekä ¡5 §:ssä tarkoitettuun omaisuuden 
suojaan. 
Ehdotuksessa säädettäisiin nimenomaan lailla kameravalvonnan perusteista, Ehdotuksella 
tarkennettaisiin mutta ei korvattaisi rikoslain salakatselua koskevia säännöksiä ja sillä pyrittäisiin 
määrittämään nimenomaan kameravalvonnalle rajat työelämässä. Sääntelyn tavoitteet liittyvät 
henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden suojan toteuttamiseen. Tämän vuoksi ehdotuksia 
on pidetty hyväksyttävän tarpeen vaatimina. Myös sääntelyn oikeusturvan on katsottu toteutuvan 
siihen sisältyvään rangaistussäännökseen. 
 

Työnantajan työpaikalla toteuttama kameravalvonta on ehdotuksessa jaoteltu perusteiltaan siten, 
että enemmän työntekijän yksityisyyteen puuttuvat keinot on tarkkarajaisesti määritelty 
edellyttäen sekä valvonnan välttämättömyyttä että työhön liittyviä erityisiä työoloja tai 
työtehtäviä. Sääntelyssä on otettu huomioon myös kameravalvonnan avoimuus, vähemmän 
yksityisyyteen puuttuvien keinojen ensisijaisuus, kameravalvonnalla saatujen henkilötietojen suoja 
ja tallenteiden säilytysaika. Lisäksi kameravalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettävät 
menetelmät kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Tämän vuoksi on katsottu, että ehdotus on 
suhteellisuusvaatimuksen mukainen ja ettei se olisi ongelmallinen perustuslain 10 §:n 1 
momentissa säädetyn yksityisyyden suojan kannalta. 
 

4.2. Sähköposti 



 

Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset työntekijän sähköpostin esille hakemisesta ja avaamisesta 
tiettyjen tarkkarajaisten edellytysten vallitessa. Ehdotettujen säännösten tavoitteena on, että 
työntekijän luottamuksellisten sähköpostiviestien salaisuus ei vaarantuisi ja että työnantajalle 
kuuluvat, tämän toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät viestit voitaisiin työntekijän 
estyneenä ollessa saada työnantajan käyttöön. Sääntelyllä pyritään siihen, et+ä työntekijän 
luottamukselliset viestit erotettaisiin työnantajalle selvästi kuuluvista viesteistä. Sääntelyn 
erityisenä tavoitteena on ohjata siihen, että työntekijälle lähetettyjen tai tämän lähettämien 
työnantajaorganisaatiolle kuuluvien viestien sekä selville saaminen että niiden avaaminen 
perustuisi työntekijän suostumukseen. Laki antaisi kuitenkin työnantajalle mahdollisuuden saada 
selville sen toimintaan kuuluvat viestit niissä tilanteissa, joissa suostumukseen perustuvat 
menettelyt eivät eri syistä olisi käytettävissä ja joissa tiedonsaanti on välttämätöntä työnantajan 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. 
 

Ehdotetuilla menettelytavoilla pyritään turvaamaan samanaikaisesti sekä työntekijän 
luottamuksellisten viestien sisältö, että työnantajan toiminnan häiriöttömään jatkumiseen liittyvät 
välttämättömät edut työntekijän poissa ollessa. 
 

Laissa säädettäisiin työnantajan huolehtimisvelvollisuudesta (18 §), työnantajalle kuuluvien 
sähköisten viestien esille hakemisesta (19 §) ja työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien 
avaamisesta (20 §). Yleiset menettelytavat tietoverkon käytön järjestelyistä olisi käsiteltävä 
työpaikalla yhteistoimintamenettelyssä lain 21 §:n mukaisesti. 
 

Ensin säädettäisiin työnantajan yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta hänen suunnitellessaan ja 
järjestäessään työntekijän sähköpostiosoitteeseen lähetettyjen tai tämän lähettämien 
sähköpostiviestien suojaa. Tämän huolehtimisvelvollisuuden noudattaminen olisi edellytys sille, 
että työnantaja voisi käyttää laissa tarkoitettuja oikeuksiaan hakea esille työnantajalle kuuluvat 
viestit ja sen jälkeen avata tällaiset viestit. 
 

Jos sähköpostiosoite on muotoa työntekijän etunimi.sukunimi@vTitys.fi, tulevat viestit 
työntekijälle tämän hallinnoimaan sähköpostiin, jonka avaamisessa tarvittavat tunnus- ja salasanat 
ovat hänen tiedossaan. Työnantaja voi periaatteessa edellyttää, että hänen omistamansa laitteet on 
tarkoitettu pelkästään työasioiden hoitoon ja että niitä ei käytetä yksityiseen viestintään. 
Käytännössä työnantajat usein sallivat työntekijöiden hoitaa yksityisiä asioitaan kohtuullisessa 
määrin työnantajan omistamilla sähköisen viestinnän laitteilla. Näistä tilanteista ei kuitenkaan 
suoraan seuraa, että työnantaja olisi oikeutettu lukemaan työntekijän luottamuksellisia viestejä. 
Työntekijälle voidaan myös lähettää työnantajan kiellosta huolimatta yksityisluonteisia viestejä, 
joita työnantaja ei ole oikeutettu lukemaan. Työntekijän luottamuksellisen viestinnän piiriin 
kuuluvat työntekijän muuhun kuin työtehtävien hoitoon liittyvät viestit, myös sellaiset työtehtäviin 
liittyvät viestit, jotka on tarkoitettu yksinomaan työntekijälle itselleen. 
 

Työnantaja voi erilaisin teknisin järjestelyin, kuten sähköpostiosoitteilla, erottaa luottamukselliset 
ja työnantajalle kuuluvat sähköpostiviestit. Työnantajalla voi olla esimerkiksi yleinen 
sähköpostiosoite sellaisia viestejä varten, joihin vastaaminen edellyttää työnantajan päätöstä tai 
vastausta. Tämän vaihtoehdon merkitystä luottamuksellisen viestinnän turvaamisen kannalta voi 
kuitenkin heikentää se, ettei työnantaja voi tosiasiallisesti ohjeillaan ja määräyksillään vaikuttaa 
työyhteisön ulkopuolisiin tahoihin. Tosin työntekijä itsekin voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa 
luottamuksellisten viestien erotteluun ja niiden luottamuksellisuuden turvaamiseen. 
 

Perusoikeuksien arviointi 
Ehdotuksen arvioinnissa on huomiota kiinnitetty perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädettyyn 
viestin luottamuksellisuuteen. Säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on suojata luottamuksellisen 
viestin sisältö ulkopuolisilta. Säännös antaa kuitenkin turvaa sellaisillekin luottamuksellista viestiä 
koskeville tiedoille, joilla voi olla merkitystä viestin säilymisenä luottamuksellisena. Tällaisia ovat 
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esimerkiksi puhelujen tunnistetiedot (PeVL 3/1992 vp. HE 309/1993 vp). Luottamuksellisten 
viestien suoja on suljetun viestin avaamista ja hävittämistä vastaan. Säännös ei suojaa vain viestin 
lähettäjää, vaan myös sen vastaanottajaa. 
 

Perustuslain 10 §:n 3 momentissa määritellään tyhjentävästi ne tilanteet, joissa luottamuksellisen 
viestin salaisuutta voidaan rajoittaa. Rajoittaminen on mahdollista, jos se on välttämätöntä 
oikeudenkäynnissä taikka yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta tai kotirauhaa vaarantavien 
rikosten tutkinnassa, turvallisuustarkastuksessa tai vapaudenmenetyksen aikana. 
 

Luottamuksellisten viestien suojan ydinsisältönä on turvata tällaisen viestin sisältö. 
Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu, että myös luottamuksellisen viestinnän 
osapuolia koskevat tiedot kuuluvat suojan piiriin, vaikkakaan eivät kuulu sen ydinalueeseen. 
Liittymästä otettujen teleyhteyksien täydellisten tunnistamistietojen antamista laskun maksajalle ei 
katsottu olevan mahdollista sallia esimerkiksi tilanteissa, joissa laite on luvallisesti toisen 
hallinnassa palvelussuhteen perusteella. 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä ei näyttäisi otetun kantaa siihen, milloin kysymys on 
perustuslain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetusta luottamuksellisesta viestinnästä. 
Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todettiin, ettei säännös pyri järjestämään 
viestinnän osapuolten keskinäisiä suhteita tai heidän käyttäytymistään (HE 309/1993 vp, s. 54). 
 

Sähköpostin käyttö on voimakkaasti lisääntynyt työelämässä. Sähköpostilla lähetettävien ja sen 
kautta saatavien viestien merkitys näyttää olevan erilainen erilaisissa toiminnoissa. Esimerkiksi 
valtionhallinnolla on yleinen, henkilöön liittymätön sähköpostiosoite virallisten asioiden vireille 
saattamista varten. Julkishallinnossa on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaan noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa, mihin sisältyy muun muassa velvoite 
pitää asiarekistereitä vireillä olevien asioiden kirjaamista ja seurantaa varten. Siten 
valtionhallinnossa sähköpostien kautta lähetettävät viestit ovat joko puheluja korvaavia 
epävirallisia viestejä tai sellaisten asiakirjojen toisintoja, jotka ovat pääasiassa löydettävissä ja 
tunnistettavissa asiarekisterien ja asiainhallintajärjestelmien kautta. Yksityissektorilla sen sijaan 
näyttää olevan toimintoja, joissa yksittäinen työntekijä toimii itsenäisesti työnantajan lukuun 
esimerkiksi sopimusosapuolena ja joissa työntekijä hoitaa sähköpostin avulla suoraan tehtäviään 
ilman, että asiat kirjataan muihin järjestelmiin. 
 

Ehdotuksia laadittaessa lähtökohtana on ollut, että työnantajalle ehdotetut oikeudet ottaa selville 
työntekijälle lähetetyt tai tämän lähettämät työnantajalle kuuluvat sähköpostiviestit laissa 
tarkemmin ja rajatusti yksilöitävällä tavalla eivät puutu luottamuksellisen viestinnän suojan 
ydinsisältöön. 
 

Laissa säädettäisiin ensinnäkin ne keinot, joita työnantajan olisi toteutettava viestinnän suojan 
toteuttamiseksi. Viestin suojaa koskevat kysymykset käsiteltäisiin myös 
yhteistoimintamenettelyssä. Sääntelyn tavoitteena on, että työntekijälle lähetettyjen tai tämän 
lähettämien työnantajaorganisaatiolle kuuluvien viestien selville saaminen perustuisi työntekijän 
suostumukseen tai muihin lakiehdotuksessa tarkoitettuihin keinoihin. Käytännössä voi kuitenkin 
syntyä tilanteita, joissa mainittujen keinojen käytöstä huolimatta työnantaja ei voi saada selville 
hänelle kuuluvia viestejä. Näitä tilanteita varten lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset, joka 
määrittelevät edellytykset viestin esiin hakemiselle sekä säännökset, jotka sisältävät edellytykset 
esille haetun viestin esille hakemiseksi ja viimesijaisesti avaamiseksi. 
 

Nämä viestit voitaisiin erottaa työnantajalle tarkoitetuista viesteistä lakiehdotuksessa säädettävien 
edellytysten vallitessa ja siinä osoitettavilla tavoilla. Työntekijän nimellä lähettyjä tai tämän 
lähettämiä sähköpostiviestejä ei kuitenkaan voida teknisesti erottaa työnantajalle kuuluvista 
viesteistä ilman, että samalla nähtäviksi tulevat myös luottamuksellisiksi viesteiksi tarkoitettujen 



 

viestien osapuolia ja asian otsikkoa koskevat tiedot, jotka eivät kuulu luottamuksellisen viestinnän 
suojan ydinsisältöön. Ehdotusta laadittaessa tavoitteena on ollut laatia säännökset siten, että 
mainittujen tietojen suojaa voidaan rajoittaa vain välttämättömistä syistä. Tämän vuoksi 
säännösehdotukset on pyritty kirjoittamaan varsin tarkkarajaisiksi ja siten, että rajoituksesta 
aiheutuvat vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
 

Säännösehdotuksessa on eroteltu kaksi eri tilannetta työnantajalle kuuluvien viestien esille 
hakemiseksi. Ehdotetun 19 §:n 1 momentissa säänneltäisiin tilannetta, jossa työntekijä on 
tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteesta, jossa 
työntekijä on kuollut tai hän on pysyvänluonteisesti, esimerkiksi onnettomuuden johdosta estynyt 
hoitamasta tehtäviään. Viimeksi mainitussa tilanteessa lähtökohtana on työntekijän suostumuksen 
hankkiminen. Säännöksen mukaista menettelyä voitaisiin soveltaa, jos suostumusta ei voida saada 
esimerkiksi työntekijän tajuttomuuden vuoksi. Työntekijän tilapäisen poissaolon aikana 
työnantajalle kuuluvien viestien haku olisi rajattu vain niihin tilanteisiin, joissa se on välttämätöntä 
työnantajan laissa määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi. Sekä tilapäisen että pysyvän poissaolon 
ollessa kysymyksessä työntekijän nimellä lähetettyjä viestejä ei saisi avata tai niiden tietoja 
käsitellä laajemmin kuin on välttämätöntä työnantajalle kuuluvien viestien erottamiseksi muista 
viesteistä. 
 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi sähköpostiviestien esille hakemiseen ja 
avaamiseen osallistuneista henkilöistä ja heitä koskevasta vaitiolovelvollisuudesta, avatun viestin 
käytöstä ja säilyttämisestä sekä toimenpiteiden tiedottamisesta työntekijälle. Lisäksi sähköpostin 
käyttö kuuluisi yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn piiriin ja työnantajan olisi tietodettava 
sähköpostin käytöstä työntekijöille. 

 

Tämän vuoksi on katsottu, että ehdotus on suhteellisuusvaatimuksen mukainen ja että 
ehdotus ei olisi ongelmallinen perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädetyn luottamuksellisen 
viestin suojan kannalta. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

HE 162/2003 vp laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
 

Tarkastelun rajaus 
 

Keskityn seuraavassa lausunnossa niihin kysymyksiin, jotka ovat nyt käsillä 
olevassa lakiesityksessä uusia aineksia verrattuna tällä hetkellä voimassa 
olevaan lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001). Nämä uudet 
ainekset ovat perusteiltaan kolmenlaisia: Esityksessä ehdotetaan, että 
voimassa olevaan yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin 
lisättäisiin säännökset 

 

(i) huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä 



 

(ii) kameravalvonnasta työpaikoilla 
(iii) työntekijän sähköpostin hakemisesta ja avaamisesta. 

 

Lakiin lisättävien säännösten johdosta laki ehdotetaan 
uudistettavaksi kokonaisuudessaan.' 

Ehdotuksen huumausaineiden käyttöä koskevien esitysten tavoitteena 
olisi huumeeton työpaikka. Kameratarkkailun tarkoituksena olisi taas 
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden 
varmistaminen, omaisuuden suojaaminen tai tuotantoprosessien 
asianmukaisen toiminnan valvonta. Sähköpostin hakemista ja avaamista 
koskevien säännösten tavoitteena olisi, että työntekijän luottamuksellisten 
sähköpostiviestien salaisuus ei vaarantuisi ja että työnantajalle kuuluvat, 
tämän toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät viestit voitaisiin 
työntekijän estyneenä ollessa saada työnantajan käyttöön. 
 

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtia ja perusteita 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti lakiesitystä on ennen muuta arvioitava 
yksityiselämän suojasta säätävän perustuslain 10 §:n säännösten kannalta. 
Tällöin erityisen merkityksellisiä ovat säännöksen määräykset henkilötietojen 
suojasta (1 mom.). 
 

Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan erityislainsäädännön säätäminen on kangerrellut. Yhtenä 
kiistanalaisena asiana on ollut jo se, onko yksityisyyden suojasta työelämässä tarpeellista lainkaan 
säätää erillislaki vai tarjoaako la insäädäntö jo muutoin riittävästi lain ta soista sääntelyä työelämänkin 
tarpeisiin. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta ei ollut yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan 
ensimmäisen lakiesityksen osalta a ikoinaan vakuuttunut siitä, oliko työelämää silmällä pitäen tarpeen 
säätää erillislaki (ks. HE 12l/I998vpja PeVL 27 ja 27a/1998vp). Vuonna 1998 tehty ensimmäinen 
lakiehdotus tulikin hylätyksi. Nyt käsillä oleva lakiehdotus taas sisältää osin sellaisia työelämää 
koskevia kysymyksiä, jotka aikoinaan jätettiin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
ulkopuolelle juuri kiistanalaisuutensa takia. Eduskunta edellytti vastauksessaan (EV 43/2001) 
hyväksyessään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (477/2001), että haliitus välittömästi 
valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka koskee alkoholi-ja huumetestien käyttöä sekä teknistä 
valvontaa ja sähköpostin valvontaa työpaikoilla. Nyt käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä on kysymys 
näistä eduskunnan vaatimista ehdotuksista. 

luottamuksellisen viestin salaisuudesta (2 mom.) sekä sitä koskeva kvalifioitu lakivaraus (3 
mom.). 

Esitys on kuitenkin merkityksellinen myös eräiden muiden perusoikeussäännösten 
näkökulmasta, kuten esityksen säätämisjärjestystä koskevasta kohdasta (s. 66-70) tarkemmin 
ilmenee. 

Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on yhtenä yleisenä seikkana 
otettava huomioon se, että lakiehdotuksessa on kysymys yksityisyyden suojasta työelämässä 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lakiehdotus saisi siten merkitystä, paitsi 
perusoikeuksien tavanomaisessa rajoitustilanteessa, so. yksityisen ja julkisen vallan (tässä 
julkinen työantaja), myös yksityisten (työntekijä-yksityinen työnantaja), välisissä suhteissa 
(horisontaalivaikutus). 

Työelämässä työnantajien ja työntekijän väliset suhteet jäsentyvät enemmän tai 
vähemmän hierarkkisesti niin, että työntekijä on käytännössä monin tavoin heikommassa 
asemassa työnantajaan nähden. Työnantajan työnjohto-ja valvontaoikeuteen kuuluu oikeus 
määrätä, miten, missä ja milloin työ suoritetaan sekä oikeus valvoa työn tekoa ja työn 
lopputulosta. Työnantajalla on myös oikeus päättää teknisten laitteidensa käyttämisestä. 

Ehdotuksissa mainittua kameravalvontaa, huumetestitietojen käsittelyä tai 
sähköpostin esiin hakemista ja avaamista ei kuitenkaan voida arvioida äsken esitetyistä 
lähtökohdista. Sen sijaan perustuslain 10 §:n säännöksistä johtuu, että työelämässä(kin) on 
ensisijassa turvattava työntekijän yksityiselämän suoja sekä luottamuksellisten viestien 



 

salaisuus. Tähän liittyen esitystä ei voida arvioida esimerkiksi työnantajan työnjohto-ja 
valvontaoikeuden tai teknisten välineiden omistusoikeuden kautta muutoin kuin siltä osin 
kuin se on mahdollista perustuslain 10 §:n 1 momentin nojalla. Myöskään luottamuksellisten 
viestien salaisuutta ei poista esimerkiksi se, että työntekijä olisi sinänsä käyttänyt 
työnantajan teknisiä laitteita yksityisiin tarkoituksiin työantajan määräysten vastaisesti. 
 

Lakiehdotuksen horisontaalivaikutuksella on muutamia merkittäviä vaikutuksia 
lakiehdotuksen arviointiin. 

Ensinnäkin sääntelyn horisontaalivaikutuksesta seuraa, että perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedeilytysten täyttymiselle on syytä asettaa korostetun tiukat vaatimukset sääntelyn 
arvioinnissa, koska lakiehdotusta eivät soveltaisi vain virkavastuulla toimivat virkamiehet 
työnantajan ominaisuudessa, vaan myös yksityiset työnantajat. Esimerkiksi lailla säätämisen 
vaatimukseen olennaisesti sisältyvä sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus 
mielestäni entisestään korostuu tämän kaltaisen sääntelyn arvioinnin yhteydessä. 

Äsken lailla säätämisen vaatimuksesta todettu koskee myös hyväksyttävyys-ja 
suhteellisuusvaatimuksia, joiden täyttymistä on nähdäkseni arvioita korostuneen tiukasti 
juuri horisontaalivaikutuksen vuoksi. Jäljempänä kyseenalaistankin sen, onko työnantajan 
oikeudelle hakea esiin ja avata työntekijöiden sähköposteja perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttäviä ja painavia syitä. 
 

Lain nimikkeen ja sisällön epätasapaino 
 

Lakiehdotuksessa kiinnittyy huomio siihen, että lakiehdotuksessa on nimikkeensä mukaan 
kysymys "yksityisyyden suojasta työelämässä". Tosiasiassa sääntelyssä on kuitenkin 
suurelta osin kysymys yksityiselämän tai luottamuksellisen viestin suojan rajoittamisesta. 
Lakiehdotuksen nimike ei siten asiallisesti vastaa esityksen sisältöä, vaan se on itse asiassa 
jopa harhaanjohtava. 

 

Yksi keino poistaa jossain määrin lain nimikkeen ja sisällön välistä epäsuhtaa 
voisi olla lain tarkoitussäännoksen (1 §) kehittäminen. Kun otetaan huomioon 
erityisesti lakiesityksen horisontaalivaikutus, mielestäni olisi muutoinkin 
välttämätöntä, että laissa tuotaisiin alussa selvästi esiin tarve tulkita ja soveltaa lakia 
perusoikeusmyönteisesti. 

Lakiesityksen 1 §:ään voisi siten lisätä esimerkiksi toisen momentin, joka 
kuuluisi vaikkapa seuraavasti: 

 

"Tätä lakia sovellettaessa ei yksityiselämän suojaan ja luottamuksellisen viestin 
salaisuuteen saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä (toimenpiteiden 
tarkoituksen saavuttamiseksi) ottaen huomioon yksityiselämän suoja ja 
luottamuksellisen viestin salaisuus perusoikeute»*.' 

 

Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset (2 luku) sekä huumausaineiden käyttöä 
koskevien tietojen käsittely (3 luku) 
 

Lakiin ehdotettavat säännökset huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen 
käsittelystä ovat merkityksellisiä perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta. Tässä 
perustuslain säännöksessä on ensinnäkin turvattu "jokaisen yksityiselämä", minkä 
lisäksi siinä edellytetään, että "henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla." (1 
moni.). 



 

Perustuslain lakiviittaus henkilötietojen suojasta edellyttää lain säännöksiä 
tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. 
Tämän harkinnan liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja 
osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän piiriin (ks. PeVL 
25/1998 vp , s. 2/1, PeVL 21/2001 vp , s. 2/1). Lisäksi on huomattava, että 
terveydentilaa koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn käsittelykiellon 
piiriin kuuluvia tietoja, joiden käsittelyn salliminen koskettaa yksityiselämään 
kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan 
(PeVL 25/1998 vp , s. 3, PeVL 21/2001 vp , s. 3/II). 

T rl li r\ r\ \r c a n i l-\ / A  t~\ f 1  in   s~\ »A   t r l  Qifan+i    /\++na«   l  rarnt -̂v ST S-* 1 /\ 

i-vcuivacuvatiii ^uuuiuo un ^it-io^au vjiiatu vaiaui uiigciiiianjii 

perusoikeusnäkökulmasta. Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä 
koskevalle lainsäädännölle on perusoikeusjärjestelmän kannalta riittävän hyväksyttävät 
perusteet ja ehdotus olisi toteutuessaan askel parempaan suuntaan, koska se selkiyttäisi 
huumausaineiden käyttöä koskevan tiedon käsittelyä työpaikoilla verrattuna nykyiseen 
oikeustilaan. 
 

Ehdotuksessa on kuitenkin muutamia ongelmia perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin 
kuuluvan täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta. 

Ensinnäkin on ongelmallista, että lakiesityksen 3 ja 5 §:ssä sekä yleisesti 3 
luvussa operoidaan tulkinnanvaraisella termillä käsittely ("terveydentilaa koskevien 
tietojen käsittely, huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely", jne.). 
Ongelmaa korostaa, että lakiesityksessä olisi kysymys nimenomaan terveydentilaa 
koskevista arkaluontoisista tiedoista, jotka kuuluvat yksityiselämän suojan 
"ydinalueeseen" edellä selostetulla tavalla. 

Lakiesitykseen ei sisälly määritelmää siitä, mitä käsittely tarkoittaa, mutta 
ilmeisesti tätä keskeistä käsitettä käytetään niissä samoissa merkitysyhteyksissä kuin 
henkilötietolaissa, joka yleislakina soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jollei nyt 
käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä toisin säädettäisi. 

Henkilötietolain 3 §:n mukaan termillä käsittely on peräti kaksitoista yksilöityä 
merkitysyhteyttä niin, että henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan "henkilötietojen 
keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, 
säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista". 
Lisäksi käsittelyllä voidaan tarkoittaa "muita henkilötietoihin kohdistuvia 
toimenpiteitä". 

On huomattava, että terveydentilaa koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 
§:ssä säädetyn käsittelykieilon piiriin kuuluvia tietoja lain 12 §:ssä säädetyin 
poikkeuksin. - Huumausaineiden käyttöä koskevat testitiedot ovat terveydentilaa 
koskevia tietoja ja että ne siten kuuluvat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn 
käsittelykieilon piiriin, josta voidaan kuitenkin poiketa 12 §:ssä säädetyin edellytyksin. 

Mielestäni olisi täsmällisyys-ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta 
perustellumpaa käyttää yleisluontoisen käsittely —termin sijasta aina sitä termiä, joka 
täsmällisirnmin ilmaisisi, mistä "käsittelyssä" on kulloisessakin sääntelykontekstissa 
loppujen lopuksi kysymys (esimerkiksi "keräämisestä", "säilyttämisestä", 
"tuhoamisesta", tms. 

Nähdäkseni henkilötietojen ja varsinkin terveydentilaa koskevien tietojen 
"käsittelyssä" edellytyksenä pitää olla, että tiedot ovat "välttämättömiä" johonkin 
tarkoitukseen. Lakiehdotuksen 3 §:ää olisi siten tarkistettava ("työnantaja saa käsitellä 
vain välittömästi työntekijän työsuhteen kanalta välttämättömiä [tarpeellisia] 
henkilötietoja."(Samansuuntaisesti olisi tarkistettava lakiehdotuksen 5 §:n 1 momenttia 
(".. .käsittely on välttämätöntä [on tarpeen]") 
 

Kameravalvonta työpäikoUla 
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Nähdäkseni ehdotus on kameravalvontaa työpaikoilla koskevilta osiltaan jokseenkin 
ongelmaton valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Mielestäni sääntelylle on 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet ja on askel parempaan 
suuntaan, koska se selkeyttää kameravalvonnan edellytyksiä ja rajoituksia Suomen 
oikeudessa. 
 

Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen (6 luku) 
 

Tässä on mielestäni lakiesityksen kaikkein arveluttavin kohta, koska en ole lainkaan 
vakuuttunut siitä, että ehdotetulle sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävät ja painavat perusteet. Perustelen kantaani seuraavasti: 

Arvioinnin lähtökohtina on ensinnäkin huomattava, että sähköpostiviestinnässä 
on kysymys "muusta luottamuksellisesta viestistä" perustuslain 10 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. Näin ollen sähköpostiviestintä saa samanlaista perusoikeussuojaa 
kuin esimerkiksi kirjeet tai puhelut. On myös huomattava, että säännös ei suojaa vain 
viestin lähettäjää tai saajaa vaan että kyseessä on molempien viestinnän osapuolten 
perusoikeus. Sen sijaan säännös ei sääntele viestinnän osapuolten keskinäisiä oikeuksia 
eikä heidän käyttäytymistään. 

Säännös turvaa ennen muuta luottamuksellisen viestin sisällön, mutta sen 
piiriin kuuluvat myös muut tiedot, joilla voi olla merkitystä viestin säilymiselle 
luottamuksellisena. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot viestin lähettäjästä ja 
vastaanottajasta ja viestin otsikosta, jotka eivät ole kuitenkaan sillä tavoin 
perusoikeussäännöksen ydinalueella kuin itse viestin sisältö. Tähän liittyen niiden 
suojaan voidaan perusoikeussäännöksen estämättä puuttua enemmän kuin viestin 
sisältöön. 

Lopuksi on huomattava, että luottamuksellisen viestin salaisuutta koskee 
perustuslain 10 §:n 3 momentin kvalifioitu lakivaraus. Säännöksen mukaan lailla 
voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestinnän salaisuuteen yksilön tai 
yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 
oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. 
Säännöksessä ei siis eräiden muiden kvalifioitujen lakivarausten tavoin (ks. esim. PL 9 
§ 2 momentti tai PL 12 § 1 momentti) luetella hyväksyttäviä rajoitusperusteita, vaan 
sallitut rajoitnstilanteet, minkä lisäksi olennaista on kaikissa yksilöidyissä tilanteissa 
vielä välttämättömyysvaatimuksen täyttyminen. 
 

Nähdäkseni lakiesityksessä ei ensinnäkään kyetä kunnolla perustelemaan, miksi 
työnantajille pitäisi antaa - tosin aika hyvin rajoitettu — oikeus hakea ja avata 
työntekijöiden sähköposteja. Mikä perustelee sähköpostien asettamista eri asemaan 
kuin kirjeet ja puhelut? Miksi ei sallittaisi myös työnantajan oikeus avata ja lukea 
työpaikalle tulleita, mutta (ensisijassa) työntekijöille osoitettuja kirjeitä? 

Yksi ongelma syntyy myös perustuslain 10 §:n 3 momentin sisältämästä 
kvalifioidusta lakivarauksesta. En oikein näe, ehdotuksilla hakea esiin ja varsinkin 
avata sähköposteja olisi kytkentä perustuslain 10 §:n 3 momentissa mainittuihin 
tilanteisiin, ja vieläpä niin, että säännökseen sisältyvä välttämättömyyden vaatimus 
täyttyisi. 

Suomalaisessa työelämässä on "pärjätty" tähän asti aivan hyvin ilman tällaista 
lainsäädäntöä, eikä työpaikoille ole näytetty syntyneen ainakaan merkittävässä määrin 
yksityiselämän tai luottamuksellisen viestin suojan kannalta ongelmallisia käytäntöjä 
tms. Rikoslaki antaa jo nyt varsin hyviä mahdollisuuksia puuttua työpaikoilla 
mahdollisesti syntyviin laittomiin käytäntöihin. 

Ehdotettu sääntely voisikin vain helposti synnyttää työnantajissa sen väärän 
käsityksen, että heillä on "oikeus" hakea ja avata työntekijöiden sähköposteja. Vaikka 
lakiehdotuksessa on varsin hyvin asetettu sähköpostien hakemiselle ja varsinkin 



 

avaamiselle edellytyksiä ja reunaehtoja, ehdotetun sääntelyn kohdalla riski sen 
noudattamatta jättämisestä on kuitenkin tavallista perusoikeuksien rajoitustilannetta 
merkittävästi suurempi. Nyt käsillä olevaa lakia eivät näe soveltaisi vain virkavastuulla 
toimivat virkamiehet (työnantajien ominaisuudessa), vaan lakia soveltaisivat kenties 
kaikkein eniten erilaiset yksityiset työnantajat, jotka toimivat pk-yrityksistä aina 
monikansallisiin suomalaisiin suuryrityksiin. 
 

Jos kuitenkin katsotaan, että ehdotetuille säännöksille sähköpostien hakemisesta ja 
avaamisesta on perusoikeusjärjestelmän kannalta, ehdotus on jokseenkin ongelmaton 
perusoikeusnäkökulmasta. Sähköpostien esiin hakemiselle ja avaamiselle asetettaisiin 
kokonaisuutena arvioiden varsin tiukat kriteerit: työnantajalle asetettaisiin 
huolehtimisvelvollisuuksia ennen kuin hän edes voisi hakea esille tai avata työntekijän 
sähköposteja (18 §). Lisäksi esiin hakemista (19 §) ja avaamista (20 §) koskisivat vielä 
joukko erityisiä edellytyksiä lopputuloksella, että varsinkin sähköpostien avaamisen 
pitäisi olla selvästi vasta äärimmäinen toimenpide. 

Silti en ole vakuuttunut, että ehdotuksessa omaksuttu ratkaisumalli takaa 
käytännössä tehokkaasti luottamuksellisen viestinnän sekä viranomaisten että 
varsinkaan toisten yksityisten tahoilta tulevilta loukkauksilta. Ehdotuksessa on 
ensisijassa säännelty työnantajan mahdollisuuksia puuttua luottamukselliseen 
viestintään. Vaikka tämän oikeuden käytölle on asetettu useita edellytyksiä ja 
rajoituksia, suurena vaarana kuitenkin on, että oikeutta käytännössä sovellettaisiin 
paljon laajemmin kuin nyt esitetään yksinkertaisesti siitä syystä, että ehdotuksen 
mukaisia lakisääteisiä edellytyksiä ja rajoituksia sähköpostien esiin hakemiselle ja 
avaamiselle ei onnistuta asianmukaisesti soveltamaan suomalaisen työelämän 
arkipäivässä varsinkaan yksityisellä sektorilla. 

Lisäksi perustuslain 10 §:n 2 momentti olisi ensisijassa pikemminkin 
edellyttänyt työntekijän luottamuksellisten viestin suojaamista ja tähän liittyen yleisesti 
ottaen nimenomaan sellaista sääntelyä, joka velvoittaisi työnantajan toimimaan siten, 
että työnantajan toiminnan kannalta välttämättömät sähköpostiviestit saataisiin selville 
puuttumatta lainkaan yksittäisen työntekijän viestintään (esimerkiksi työnantajan 
kannalta tärkeät viestit ohjataan jo a priori työpaikan yleisiin sähköpostiosoitteisiin 
työntekijän henkilökohtaisen osoitteen sijasta). Nähdäkseni ehdotuksen laatiminen tältä 
pohjalta olisi paremmin turvannut yksityiselämän ja luottamuksellisten viestin suojan 
työelämässä. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 162/2003 vp laiksi yk-

sityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta esitän kohte-

liaimmin seuraavan. 
 
 

Lakiehdotusten sisältö 
 

Ehdotuksella tavoitellaan huumeetonta työpaikkaa. Ehdotuksen lähtökohtana on, että työnhakija tai 

työtekijä toimittaa itse työnantajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen. Ehdotus sisältää 

säännökset huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjen tietojen käsittelystä sekä sään-

nökset työnantajan velvollisuudesta laatia huumeidenvastainen ohjelma. Ehdotus sisältää myös 

säännökset työpaikalla tapahtuvasta kameravalvonnasta sekä säännökset siitä, millä edellytyksillä 

työntekijän sähköpostista voi hakea viestejä ja avata ne. 
 
 

Perustuslaki 
 

Ehdotukset liittyvät perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun yksityiselämän suojaan. Perusoi-

keussäännökseen ei sisälly yksityiselämän suojaa koskevaa erityistä rajoituslauseketta. Sen vuoksi 

siihen puuttumista on arvioitava yleisten perusoikeuksien rajoitusedellytysten valossa. 
 

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Säännös 

edellyttää lain säännöksiä tästä oikeudesta, mutta jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän 
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harkintaan. Harkintaa rajoittaa se, että kysymys on myös yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista. 

Lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjär-

jestelmän kannalta. Arkaluontoisten tietojen käsittelyn perustuslakivaliokunta on katsonut kosketta-

van yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä, minkä vuoksi tällaisien tietojen käsit-

telyn sallivien säännösten on oltava täsmällisiä (PeVL 25/1998 vp, PeVL 21/2001 vp, PeVL 9/2002 

vp, PeVL 14/2002 vp, PeVL 51/2002 vp, 6/2003 vp). 
 

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus 

on loukkaamaton. Säännöksen tarkoituksena on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö 

ulkopuolisilta. Turvan piiriin kuuluvat myös erilaiset viestiin liittyvät tunnistamistiedot. Säännöksen 3 

momentin mukaan viestin salaisuuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia muun muassa 

yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkinnassa (PeVL 36/2002vp). 
 

Perustuslain 7 §:ssä turvataan jokaisen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. 

Tähän oikeuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Tämän perus-

oikeuden suojan piiriin kuuluvat henkilöön kohdistuvat tarkastukset ja vastoin tahtoa suoritetut lää-

ketieteelliset toimenpiteet samoin kuin suoja teknistä tarkkailua vastaan. Henkilökohtaiseen koske-

mattomuuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. 
 

Perusoikeuksien rajoituksia tulee tarkastella perusoikeuksien rajoittamisen yleisten edellytysten ja 

kunkin perusoikeussäännöksen erityisten edellytysten valossa. Perusoikeusrajoitusten hyväksyttä-

vyysvaatimuksen vuoksi sääntelyn taustalla tulee olla painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoike-

usjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. Lisäksi rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimusten 

mukaisia. 
 

Hallituksen esityksessä on omaksuttu näkemys, jonka mukaan sekä kameravalvonnan avulla työn-

tekijästä kerättävät tiedot että työnantajan sähköpostipalvelimelle kerääntyvä tieto työntekijöiden 

viestinnästä ovat henkilötietoja. Nämä saattavat muodostaa myös henkilörekisterin. Huumetestien 

tulokset ovat terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja. 
Huumausainetestit 
 

a) Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa 7 §. Ehdotuksen mukaan 

työnhakijalla ei olisi velvollisuutta toimittaa todistusta huumetestistä, mutta työnantajan ei tarvitsisi 

ottaa työnhakijaa huomioon, jos todistuksen toimittamista koskevat edellytykset olisivat olemassa. 

Testiä koskeva todistus voitaisiin pyytää, kun työtehtävät edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, 

itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi edellytetään, että työtehtävien 



 

suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena voisi vaarantaa työntekijän tai jonkin muun henkilön 

hengen, terveyden tai työturvallisuuden, vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta, 

vaarantaa liikenneturvallisuutta, lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä sekä vaarantaa 

ehdotuksessa luetellulla tavalla eräitä yrityksen toimintoja. Työnantajan oikeus on ehdotuksessa 

luetelluissa tilanteissa työnhakijan suostumuksen perustella vielä laajempi. 
 

b)Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työsuhteen aikana 8 § Työntekijä olisi 

velvollinen toimittamaan huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle määräajassa, jos on 

perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisuudessa työssä. 

Työnantajalla olisi oikeus käsitellä todistukseen merkittyjä tietoja, mikäli on olemassa perusteltu 

epäilys, että työntekijällä on jonkin asteinen riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytetään, että 

työntekijä toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä har-

kintakykyä tai hyvää reagointikykyä sekä että työtehtävien suorittaminen huumeista riippuvaisena 

joko vakavasti vaarantaisi henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa merkittävää vahinkoa. 
 

Pykälän mukaan työnantaja voisi velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen työ- 

ja virkasuhteen aikana. Ehdotusta perustellaan sillä, että sen tarkoituksena on edistää perustuslain 7 

§:n 1 momentissa turvattua henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta sekä 15 §:ssä 

tarkoitettua omaisuudensuojaa. 
 
 

Huumetestillä puututaan perustuslain 7 §:n ja 10 §:n tervaamiin,vapauteen, koskemattomuuteen ja 
f V 

yksityiselämään. Sääntely liittyy myös perustuslain 18 §:n 1 montentin turvaaman oikeuteen valita 

työnsä ja ammattinsa, joka ei ole absoluuttinen oikeus, ja 3 momentissa turvattu suoja laitonta irti-

sanomista vastaan. 
 

Merkittävää ehdotuksessa on se, että ehdotuksessa luetellaan täsmällisesti ne tilanteet, joissa todistus 

voidaan pyytää, että henkilö hankkii itse todistuksen testistä, ja että sitä koskevien tietojen käsittelystä 

on laissa tarkat säännökset. Sääntelyn tarkoituksena on turvata muita perusoikeuksia. Ehdotetulle 

sääntelylle on nähdäkseni perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja painavat perusteet. 

Nähdäkseni järjestelyn tavoite on hyväksyttävä eikä sitä liene mahdollista toteuttaa muulla tavoin, 

siten rajoitusta voitaneen pitää välttämättömänä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena. 
 

Työnhakijan ja työntekijän oikeusturvan kannalta on merkillepantavaa, että ensimmäisen lakiehdo-

tuksen 14 §:n mukaan testin saa tehdä vain terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä huumetestiä voida 

tehdä ilman henkilön omaa suostumusta. 
 



 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt tärkeänä, ettei positiivinen testitulos johda pelkästään ne-

gatiivisiin seurauksiin työntekijän kannalta (StVL 12/2000 vp). Valiokunnan mukaan tulisi huolehtia 

myös hoitoonohjauksesta ja päihdevierotuksen riittävistä resursseista. Testeihin liittyvät ongelmat 

tulisi kartoittaa huolella ja ottaa osaksi työterveydenhuollon lainsäädännön uudistamista. Toisen 

lakiehdotuksen 11 §:n mukaan huumausainetestin toteuttamisen edellytyksenä on, että työnantajalla 

on huumeiden käytön ehkäisemistä koskeva ohjelma, jossa on myös tiedot käytettävissä olevista 

huumeongelmaisten hoitopaikoista ja hoitomuodoista. Sääntely toteuttaa perustuslain 19 §:n 3 

momentissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta huolehtia riittävistä sosiaali- ja terveyspalve-

luista ja edistää väestön terveyttä. Olisi välttämätöntä, että ohjelma sisältäisi myös suunnitelman niistä 

työnantajan ja työterveyshuollon toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos testissä tulee positiivinen 

tulos. 
 

Toisen lakiehdotuksen 19 § on testattavan oikeusturvan kannalta tärkeä. Sen mukaan positiivinen 

testitulos on varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa. Koska testit ovat toistaiseksi suhteellisen 

epäluotettavia, tulisi laissa säätää myös menettelystä, jolla huolehditaan siitä, että tieto varmista-

mattomasta testituloksesta pysyy salassa. 
 

Huumausainetestien laatuun liittyy vaikeita oikeusturvaongelmia, eikä niillä ole tietojeni mukaan 

vielä yhtenäistä laatujärjestelmää. Virtsatestien oikeellisuus on vain noin 96 %. Sylkitestit ovat 

huomattavasti epäluotettavampia. Keskeistä niiden käyttöön oton yhteydessä olisi, että on selvää, mitä 

aineita testataan ja miksi sekä mille aineille käytettävä testi reagoi. Tästä tulisi lisätä säännökset 

lakiin. Testit saattavat tunnistaa vain joitakin aineita ja monet huumekäyttöön sopivat samaan 

ryhmään kuuluvat aineet saattavat jäädä tunnistamatta (esim. opiaattiryhmän huumeet). Hallusino-

geeniset huumeet eivät näy tavanomaisissa seulonnoissa. Usein varsinaisten huumeiden lisäksi py-

ritään seulomaan väärinkäyttöön soveltuvia uni- ja rauhoittavia lääkeaineita, mikä on kyseenalaista, 

jos aineita käytetään hoidollisin perustein. Lisäksi käytössä olevat testit tunnistavat kuitenkin vain 

pienen osan uni- ja rauhoittavien lääkeaineiden ryhmästä. Tämän vuoksi yhden testin perusteella ei 

tulisi voida ryhtyä työsuhteeseen liittyviin toimenpiteisiin, vaan tulisi edellyttää toistuvia näytteitä, 

sekä selvittää positiivisen tuloksen syyt ja taustat. 
 

Kun todistuksen pyytämistä koskevat tilanteet on laissa tarkoin rajattu, ehdotettu järjestely ei näh-

däkseni ole ongelmallinen myöskään perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun työn ja ammatin 

valinnan kannalta (PeVL 9/2002 vp). 
 
 

Kameravalvonta työpaikalla 
 



 

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa työntekijän yksityisyyden suojaan ja työntekijän tekniseen 

valvontaan perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta. Valiokunta on todennut, että jos lakiehdotuksen 

tarkoitus oli antaa työnantajalle oikeus käyttää teknistä valvontaa, kunhan tätä kysymystä on ensin 

käsitelty yhteistoimintamenettelyssä, olisi säännös selvästi perustuslain vastainen ennen muuta lain 

tasoisen sääntelyn ollessa puutteellinen ja yksilöimätön (PeVL 27/1998 vp ja 27/2000 vp). 
 

Myös kameravalvonta liittyy perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun yksityiselämän suojaan. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotetun sääntelyn tavoitteena on toteuttaa perustuslain 7 

§:n 1 momentissa turvattua henkilökohtaista vapautta ja turvallisuutta sekä 15 §:ssä turvattua 

omaisuuden suojaa. 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 16 §:n sisältää kameravalvonnan käytön täsmälliset edellytykset. 

Suhteellisuusvaatimuksen vuoksi tulisi kuitenkin vielä myös laissa korostaa sitä, että kameraval-

vontaa voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä, eikä muilla keinoilla, joiden käyttämistä voidaan 

kohtuudella edellyttää työnantajalta, päästä samaan tai yhtä tehokkaaseen tulokseen. 
 
 

Henkilötietojen käsittely 
 

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Perustuslakivalio-

kunta on aikaisempaa yksityiselämän suojaa työelämässä koskevaa lakiehdotusta käsitellessään 

todennut, että työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, 

jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen (PeVL 27/2000 vp). 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 3 §:n mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteen 

kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoita-

miseen tai työnantajan työntekijälle tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. 

Tästä ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 5 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännökset siitä, miten terveydentilaa 

koskevia tietoja voidaan käsitellä. Tietojen käsittelyoikeus on rajattu niihin henkilöihin, jotka val-

mistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Sääntely on nähdäk-

seni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 
 
 

Geneettinen tutkimus 
 



 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 15 §:n geneettistä tutkimusta koskeva kielto on perustuslakivaliokunnan 

aikaisempien kannanottojen mukainen (PeVL 27/1998 vp ja 27/2000 vp) ja siten valtiosääntö-

oikeudellisesti ongelmaton. 
 
 

Sähköpostiviestien seulonta 
 

Viestin luottamuksellisuus on suojattu perustuslain 10 §:n 2 momentissa. Suojan piiriin kuuluu viestin 

sisältö, mutta myös tunnistetiedot (PeVL 3/1992 vp). Perustuslaki suojaa sekä viestin lähettäjää että 

vastaanottajaa. Perustuslakivaliokunta on todennut, että sähköpostin ja tietoverkon käyttöä ei voida 

arvioida vain työantajan työn johto- ja valvontaoikeuden kautta, vaan ensisijaisesti on perustuslain 10 

§:n 1 momentin takia turvattava työntekijän yksityisluonteisten luottamuksellisten viestien salaisuus 

(PeVL 27/2000 vp). 
 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi edellytykset viestien esiin hakemiselle sekä avaamiselle. Ehdotus 

merkitsee puuttumista luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Välttämättömyysvaatimuksen kannalta 

pitäisin perusoikeuksien kanssa paremmin sopusoinnussa olevana sääntelyä, jossa ennen viestin 

avaamista edellytettäisiin, että kirjeenvaihdon toiseen osapuoleen otettaisiin yhteyttä viestin sisällön 

selvittämiseksi. 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 20 §:n mukaan viestin avaamisen syy, se ketkä avaamiseen ovat osal-

listuneet sekä se, kenelle viestin sisällöstä on annettu tieto, kerrotaan työntekijälle ilman aiheetonta 

viivytystä. Kun perusoikeus suojaa sekä viestin lähettäjää että sen vastaanottajaa, tulisi vielä harkita, 

olisiko paremmin perusoikeuden kanssa sopusoinnussa se, että selvitys toimitettaisiin myös viestin 

toiselle osapuolelle. 

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laiksi yksityisyyden suojasta 

työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2003 vp) esitän 

kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Ehdotettu laki yksityisyyden suojasta työelämässä korvaisi vuonna 2001 säädetyn 

samannimisen lain (477/2001). Tuo laki puolestaan syntyi melko vaikean prosessin 

jälkeen eduskunnan hylättyä asiaa koskeneen aiemman esityksen (HE 121/1998 vp) 

muun muassa perustuslakivaliokunnan esittämän kritiikin takia (ks. PeVL 27 ja 

27a/1998 vp). Hylkäyksen syyt olivat osin lainsäädäntöhankkeen keskeneräisyydessä, 

osin ehdotetun sääntelyn 

herkkyydessä perusoikeuksien kannalta. Se että vuoden 2001 laki sittemmin syntyi 

perustuslakivaliokunnan my^vaikutuksella tavallaisen lam käsittelyjärjestyksessä (PeVL 
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27/2000 vp) ei tarkoita, että syntynyt laki olisi lainsäädäntöteknisesti ja 

valtiosääntöoikeudellisesti moitteeton. Lakiin jäi tehtyjen korjausten ja poistojen 

jälkeenkin kohtia, jotka vain vaivoin ovat sovitettavissa yhteen perusoikeusjärjestelmän 

kanssa. 
 

Tätä taustaa vasten on ongelmallista, että nyt ehdotettu uusi laki ottaa vuoden 2001 lain 

ikään kuin annettuna ja vain laajentaa työnantajan mahdollisuuksia puuttua 

työntekijöiden yksityisyyden suojaan uusille alueille. Sinänsä nuo laajennukset on tällä 

kertaa valmisteltu aiempia hankkeita paremmin ja pyrkien perusoikeuksien kannalta 

hyväksyttäviin ratkaisuihin. 
 

Aloitan voimassa olevan lain eräistä perustavista ongelmista, jotka siis nyt ehdotetaan 

siirrettäviksi uuteen lakiin. Lain nimi ja, 1 §:n tarkoitus säännös yksityiselämän suojan 

toteuttamisesta työelämässä ovat ikävässä riitasoinnussa lain sisällön kanssa. Lain 

tarkoituksenahan on luoda oikeusperusta työnantajan vallalle puuttua työntekijöiden 

yksityisyyden suojaan asioissa ja tavoin, jotka normaalisti kuuluvat vain julkiselle 

vallalle ja silloinkin vain laissa säädetyin ehdoin. Olisi asianmukaista muuttaa sekä lain 

nimi että tarkoitussäännös niin, että lain todellinen sisältö kävisi niistä ilmi. 
 

4 §:n 1 momentin säännös työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi hankittavista 

luotto- ja rikosrekisteritiedoista on kirjoitettu nykyisen lain tapaan poikkeuksena 

työntekijän suostumuksen tarpeellisuudesta tietojen hankintaan. Lakiin ei kuitenkaan 

sisältyisi oikeusperustaa kyseisten tietojen hankkimiselle, käsittelylle tai säilyttämiselle. 
 

Nykyisen lain 8 §:n tapaan ehdotettu 5 § ei tee selvää erottelua työnantajan ja 

työterveyshuollon välillä työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen suhteen. 

Yksityisyyden suojan kannalta olisi kuitenkin tarpeen tehdä tuo erottelu: 

 

työnantajalla on perusteltu tarve tietää, onko työntekijä työkykyinen, mutta yleensä tätä 

tarvetta varten riittää työterveydenhuollon tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön 

arvio työkyvystä, ilman että varsinaisia terveystietoja olisi tarpeen antaa työnantajalle. 



 

Työntekijällä puolestaan voi olla velvollisuus alistua työnantajan osoittaman 
työterveyshuollon tutkimusten kohteeksi hänen työkykynsä arvioimiseksi, mutta tämän 

arvioinnin tuloksellisuus riippuu väistämättä luottamussuhteen syntymisestä potilaan ja 

lääkärin tai hoitajan välillä muun muassa sen osalta, etteivät varsinaiset terveystiedot 

siirry työnantajalle. Näistä lähtökohdista poiketen 5 §:n 2 momentti on nimenomaisesti 

kirjoitettu niin, että tiedot yksilön terveydentilasta - ei siis vain arvio hänen 

työkyvystään - olisivat niiden työnantajan edustajien käytössä, jotka tekevät työsuhdetta 

koskevia päätöksiä. Sääntely ei ole perustuslain 10 §:n kannalta asianmukainen. 
 

Ehdotetut 3 luvun uudet säännökset huumausaineiden käyttöä koskevista tiedoista on 

laadittu perusoikeuksien kannalta selvästi asianmukaisemmin kuin äsken mainittu 5 §. 

Työnantaja saisi 6 §:n 2 momentin mukaan vain tiedon huumausainetestin 

toimittamisesta sekä kyllä/ei -tiedon siitä, onko työntekijä käyttänyt huumausaineita 

muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi tiedot huumausaineen laadusta ja 

määrästä tai testatun mahdollisesta riippuvuudesta eivät siirtyisi terveydenhuollosta 

työnantajalle. Ehdot huumausainetestin tekemiselle työhön otettaessa (7 §) tai 

työsuhteen aikana (8 §) on laadittu täsmällisinä ja tarkkarajaisina. 
 

Ehdotettuun 14 §:n 2 momenttiin on kuitenkin putkahtanut perustuslain 1<D §:n 

kannalta arveluttava ehdotus, kun nykyisen lain 6 §:n 2 momentin säännöstä vastaavan 

ensimmäisen virkkeen jatkoksi on lisätty: "Tämä ei kuitenkaan estä alkoholitestin 

suorittamista puhalluskokeena." Säännösehdotuksen perustelut ovat luettavissa siten, 

että tällä poikkeuksen muotoon kirjoitetulla lauseella luotaisiin laintasoinen 

oikeusperusta työnantajan vallalle puhalluttaa 

työntekijöitä. Jos kyseinen valta todella halutaan luoda suoraan työnantajalle, asiasta 

olisi säädettävä lain tasolla positiivisessa muodossa. 
 

Ehdotetut 5 luvun säännökset kameravalvonnasta työpaikalla ovat täsmällisiä ja 

tarkkarajaisia sekä sisältävät perusoikeuksia suojaavia järjestelyjä. 
 

Sama koskee valtaosin myös 6 luvun säännöksiä työntekijän sähköpostin hakemisesta 

ja avaamisesta. Ehdotettuun sääntelyyn sisältyy kuitenkin myös epäkohtia 



24 

yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin salaisuuden kannalta. Ensinnäkin jo 

luvun nimen tulisi ilmaista, että kysymys ei ole työntekijän sähköpostista vaan 

sellaisesta työnantajalle tarkoitetusta sähköpostista, joka on lähetetty nimetyn 

työntekijän käyttöön osoitettuun työnantajan sähköpostiosoitteeseen. Luvun otsikko 

voisi olla esimerkiksi 'Työnantajalle kuuluvan sähköpostin hakeminen ja avaaminen". 

Toiseksi 18 §:n ja koko luvun lähtökohdaksi tulisi säätää, että kysymys on vain 

sähköpostista, joka on lähetetty työnantajalle kuuluvaan ja tämän työntekijän 

työkäyttöön osoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ehdotettu 18 § ei tee mitään erottelua 

tällaisen sähköpostin ja työntekijän itse hankkiman henkilökohtaisen 

sähköpostiosoitteen (esim. kalle.keltanen@yahoo.com tai jenni82@jippii.fi) välillä. 

Toki työnantajalla voi olla oikeus rajoittaa työajan ja työpaikan tietokoneen käyttöä 

puhtaasti henkilökohtaiseen sähköpostiin. Mutta 6 luvun ei tulisi lainkaan tulla 

sovellettavaksi niihin tilanteisiin, joissa työntekijä tosiasiallisesti työnantajan luvalla tai 

luvatta käsittelee henkilökohtaista sähköpostia työpaikalla. 
 

18 §:n alku tulisi muuttaa kuulumaan: "Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata 

työnantajan työntekijän käyttöön osoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai 

tällaisesta osoitteesta lähetettyjä sähköpostiviestejä...". Luvun muihin säännöksiin tulisi 

tarpeen mukaan tehdä vastaava täsmennys tai viittaus 18 §:n 1 momenttiin. 

Säätämisjärjestys. Vaikka viimeksi mainittu epäkohta on helppo korjata, 

totean kuitenkin, että ehdotetussa muodossa laki kajoaisi yksityisyyden 

suojaan ja luottamuksellisen viestin salaisuuteen niin vakavasti, että 

perustuslain 10 § estää sen hyväksymisen tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset saattavat 

lisäksi asettaa ehdottoman esteen lain säätämiselle. 
 
 

Helsingissä 11.2.2004 

 

mailto:kalle.keltanen@yahoo.com
mailto:jenni82@jippii.fi
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi yksityisyyden suojasta 

työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2003 vp). 
 
 

1. Perusoikeussäännösten vaikutus vertikaali- ja horisontaalisuhteissa 
 

Hallituksen esityksen mukaan lakia yksityisyyden suojasta työelämässä sovellettaisiin sekä 

virkasuhteessa ja siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa että 

yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa. Tämä merkitsee, että niiltä osin kuin ehdotukset 

koskettavat perustuslain 2 luvussa turvattuja perusoikeuksia, kyse on sekä julkisen vallan ja yksityisen 

subjektin välisestä vertikaalisuhteesta että yksityisten subjektien välisestä horisontaalisuhteesta. 

Erityisesti työelämässä, jossa työnantajan ja työntekijöiden väliselle suhteelle on ominaista 

samanlainen hierarkkisuus ja osapuolten epätasa-arvo kuin julkisen vallan ja yksityisen välisille 

vertikaalisuhteille, on perusteltua ulottaa perusoikeuksien suojavaikutus myös oikeudellis-

muodolliselta luonteeltaan yksityisoikeudellisiin suhteisiin. Tämä vastaa myös sitä lähestymistapaa, 

jota perustuslakivaliokunta on noudattanut aikaisemmissa lausunnoissaan ehdotuksista laiksi 

yksityisyyden suojasta työelämässä (PeVL 27/1998 vp ja 27/2000 vp). 
 

Horisontaalivaikutuksen kohdalla ongelmaksi voi tulla myös rajoitusedellytysten tulkinta, varsinkin 

silloin, kun kysymyksessä on perusoikeus, johon liittyy niin sanottu kvalifioitu lakivaraus. Niinpä 

perustuslain 10 §:n 3 momentissa on kvalifioitu lakivaraus, jossa on erikseen säädetty edellytyksistä, 

joita vaaditaan luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamiseksi. Säännöksen mukaan "lailla 

voidaan säätää .... välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan 

turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 

turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana". Kun perusoikeuden 

rajoitusedellytyksistä on erikseen säädetty, sääntely on tarkoitettu sikäli tyhjentäväksi, että rajoituksia 

ei voida erityisten edellytysten jäädessä täyttymättä perustella yleisiin rajoitusedellytyksiin 

viittaamalla.  Toisaalta silloinkin, kun lakiehdotus täyttää kvalifioidun lakivarauksen määrittelemät 



 

erityisedellytykset, sen valtiosääntöoikeudellinen moitteettomuus vaatii myös yleisten 

rajoitusedellytysten täyttymistä. 
 

Koskevatko kvalifioidut lakivaraukset, kuten edellä lainaamani PL 10.3 §:n 2 virke, myös yksityisten 

välisissä suhteissa toteutuvia perusoikeusrajoituksia vai tyhjentyykö niiden vaikutus pelkästään 

julkisen vallan ja yksityisten välisiin suhteisiin? Lausunnossaan 47/1996 telemarkkinalakia koskevasta 

ehdotuksesta perustuslakivaliokunta omaksui jälkimmäisen kannan. Valiokunta arvioi ehdotusta, jonka 

mukaan teleliittymän tilaajalla olisi ollut oikeus saada teleyritykseltä telelaskunsa yksityiskohtaista 

erittelyä varten myös erittely liittymästä otettujen teleyhteyksien numeroista tai muista tunnisteista. 

Valiokunnan mielestä ehdotusta ei tullut näiltä osin arvioida luottamuksellisen viestin salaisuuden 

erikseen säädettyjen rajoitusperusteiden kannalta, koska nämä koskevat ainakin ensisijaisesti julkisen 

vallan taholta tulevaa puuttumista. Valiokunnan mukaan käsillä oli "perusoikeussuojan kannalta 

pikemminkin tilanne, jossa taloudellisesti velvoitetulle yksityiselle saatetaan antaa luottamuksellisen 

viestin suojan piiriin kuuluvia tunnistamistietoja myös toisen yksityisen ja kolmannen tahon välisestä 

televiestinnästä". Tällainen tilannehan voi aktualisoitua esimerkiksi silloin, kun tilaajana ja 

maksuvelvollisena on työnantaja ja liittymää käyttää työntekijä. 
 

Perustuslakin 10.3 §:n sisältämän kvalifioidun lakivarauksen sijasta perustuslakivaliokunta arvioi 

tilannetta perusoikeusrajoitusten yleisten edellytysten kuten perusteen hyväksyttävyyden ja rajoituksen 

tarkkarajaisuuden kannalta. Jos tätä linjaa seurataan, luottamuksellisen viestin rajoittaminen voi olla 

yleisten rajoitusedellytysten täyttyessä sallittua yksityisten välisissä suhteissa silloinkin, kun kyse ei 

ole kvalifioidun lakivarauksen piiriin kuuluvasta tilanteesta ja kun rajoitus ei olisi mahdollinen julkisen 

vallan ja yksityisen välisessä vertikaalisuhteessa. Jos virkamiesten asemaa lähestytään julkisen vallan 

ja yksityisen välisenä vertikaalisuhteen kannalta, työelämän sääntelyssä voidaan ajautua pulmalliseen 

asetelmaan: on mahdollista, että jokin sääntely olisi valtiosääntöoikeudellisesti sallittu 

työsopimussuhteessa mutta ei julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. 
 
 

2. Huumausainetestit 
 

Perustuslakivaliokunta on varsin tuoreissa lausunnoissaan käsitellyt terveystietojen antamista ja 

terveystarkastuksiin osallistumista koskevien velvollisuuksien suhdetta perusoikeussuojaan. 

(PeVL 39/2001 vp, 64/2002 vp ja 12/2003 vp. Valiokunta on todennut, että velvollisuus antaa 

terveydentilaa koskevia tietoja merkitsee puuttumista perustuslain 10.1 §:ssä turvattuun yksityiselämän 

ja henkilötietojen suojaan. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn 

käsittelykiellon piiriin kuuluvia tietoja. Tällaisten tietojen käsittelyn sallimisen on 
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perustuslakivaliokunnan käytännössä katsottu koskettavan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen 

suojan ydintä. 
 

Huumetestaukseen osallistuminen ja testiä koskevien tietojen käsittely on rinnastettavissa 

terveystarkastukseen osallistumiseen ja terveystietojen käsittelemiseen. Huumetestaukseen 

osallistuminen on oikeudellisesti luonnehdittavissa henkilönkatsastukseksi, kuten eduskunnan 

oikeusasiamies on todennut vuonna 2002 antamassaan päätöksessä (31.12.2002, D 3170/2/01). Kun 

testaus edellyttää yleensä virtsanäytteen antamista, siinä puututaan testattavan henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen. Testeihin osallistumisvelvollisuuden voi pakollisen terveystarkastuksen tavoin 

niin ikään katsoa rajoittavan henkilön itsemääräämisoikeutta, joka nojautuu perustuslain säännöksiin 

henkilökohtaisesta vapaudesta ja yksityiselämän suojasta. Testiä koskevat tiedot ovat puolestaan 

henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja, jotka kuuluvat perustuslain 10.1 §:ssä 

säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan piiriin. 
 

Työnhakijaa koskeva velvollisuus antaa huumausainetestiä koskeva todistus voidaan asettaa ainoastaan 

valtion virkaa hakevalle tai siihen ilmoittautuneelle sekä kunnalliseen virkaan otettavalle henkilölle. 

Työsopimussuhteista tehtävää hakevien osalta tällaisen velvollisuuden asettamisesta ei ehdoteta 

säädettäväksi erikseen, vaan säännösehdotukset rajoittuvat ainoastaan testituloksia koskevien tietojen 

käsittelyyn. Kuten esityksen perusteluissa on huomautettu, työnantaja voi kuitenkin jättää huomiotta 

hakijan, joka ei ole noudattanut kehotusta toimittaa todistusta huumausainetestistä. 
 

Viran hakijoita ja niihin ilmoittautuvia koskevat säännökset ehdotetaan lisättäväksi niihin valtion 

virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykäliin, joissa nyt on säädetty 

terveydentilaa koskevasta selvityksestä. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 64/2002 vp katsonut, 

että terveydentilaselvitystä koskevan "sääntelyn taustalla voidaan nähdä työnantajan ja muiden 

oikeuksiin liittyviä hyväksyttäviä perusteita". Kuten nyt käsiteltävän esityksen perusteluissa on 

osoitettu, tällaisia perusteita on myös ehdotetulla velvollisuudella. Kun huumausainetestiä    koskevan    

todistuksen     esittämisvelvollisuus     on     vielä     sidottu  terveydentilaselvitystä  huomattavasti   

tiukempiin edellytyksiin,   en  pidä  sitä  koskevia säännösehdotuksia valtiosäähtöoikeudellisesti 

ongelmallisina. 
 
 

Tässä yhteydessä perustuslakivaliokunnan on ehkä syytä toistaa huomautuksensa kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 7.1 §:stä. Seuraava, lausunnossa 64/2002 esitetty huomautus jäi näet vaille 
vaikutuksia lain eduskuntakäsittelyssä: 

"Yksilön perusoikeuksiin puuttuvan sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että 
velvollisuus antaa terveystietoja ja osallistua tarkastuksiin on pääsäännön mukaan kaikilla 
virkasuhteeseen otettavilla riippumatta tietojen tarpeellisuudesta. Viranomainen voi poiketa tästä 
pääsäännöstä vain perustellusta syystä. Sääntely menee tältä osin valtion virkamieslain 8 b §:n 



 

säännöksiä pidemmälle. Niiden mukaan nimittäin terveystietoja on annettava vain viranomaisen 
pyynnöstä. Valtion virkamieslaissa käytetty sääntelytapa on paremmin sopusoinnussa 
perusoikeusjärjestelmän kanssa. Valiokunta korostaa sitä valtiosääntöoikeudellisesti 
merkityksellistä seikkaa, että terveystietojen saamista koskevan pyynnön tulee olla esimerkiksi 
viranhoidon erityisten vaatimusten vuoksi perusteltu." 

 

Velvollisuudesta esittää huumausainetestiä koskeva todistus palvelussuhteen aikana ehdotetaan 

säädettäväksi yksityiselämän suojasta työelämässä annettavan lain 8 §:ssä. Lausunnossaan 39/2001 

perustuslakivaliokunta arvosteli työterveyshuoltolakiin ehdotettua säännöstä pakollisesta 

terveystarkastuksesta perusoikeusrajoituksen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta. 

Lakiehdotuksessa työntekijän velvollisuus osallistua terveystarkastukseen oli kytketty siihen, että 

tarkastus oli tarpeen kyseiseen työhön liittyvien terveydellisten edellytysten selvittämiseksi. 

Valiokunta piti tätä rajausta täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta sanonnallisesti 

väljänä. Valiokunnar mukaan "laista ei esimerkiksi täysin käy ilmi se perustelujen ajatus, että säännös 

koskee erityisesti tilannetta, jossa työstä tai työympäristöstä aiheutuu erityinen sairastumisen vaara tai 

jossa työ- tai toimintakyvyn selvittäminen on tarpeen työn aiheuttamien vaatimusten vuoksi". Nyt 

tarkasteltavan pykäläehdotuksen 8 §:n 2 momentissa edellytykset, joiden vallitessa työntekijä voidaan 

velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, on nähdäkseni säännelty täsmällisyys-ja 

tarkkarajaisuusvaatimuksen täyttävällä tavalla. Sääntelylle on niin ikään perusteluista ilmenevä 

hyväksyttävä peruste, ja se täyttää myös suhteellisuusvaatimuksen. Sen sijaan on aihetta epäillä, onko 

pykäläehdotuksen 1 momentissa säädetty velvollisuus erotuksetta kaikkiin työntekijöihin kohdistuvana 

sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen kanssa. 
 

Yksityiselämän suojasta työelämässä annettavan lain 7 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi 

huumausainetestiä koskevien tietojen käsittelystä. Säännösten ongelmana on henkilötietojen käsittelyn 

käsite, jonka pulmallisuuteen perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota jo henkilötietolakia koskevassa 

lausunnossaan 25/1998 vp. "Henkilötietojen käsittely" on määritelty henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa, 

jonka mukaan sillä tarkoitetaan "henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, 

siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, 

tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä". On syytä epäillä, täyttävätkö 

ehdotetut 7 §:n säännökset henkilötietojen käsittelyn käsitteen väljyyden vuoksi perusoikeusrajoitusten 

täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen. Sääntelyä tulisi nähdäkseni täsmentää siten, että sallittu 

käsittely rajataan tietojen keräämiseen ja tallettamiseen. 
 

Yksityiselämän suojaa työelämässä koskevan lakiehdotuksen 7.3 §:ssä pykälän 1 ja 2 momenttien 

soveltaminen ehdotetaan ulotettavaksi myös tilanteisiin, jossa "työntekijän työtehtävät muuttuvat 

työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät työsuhteen aikana edellä tarkoitetut edellytykset työnantajan 

oikeudesta käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja". On aiheellista 
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korostaa, että tämä säännös ei perusta työntekijälle velvollisuutta toimittaa työnantajalle testiä koskeva 

todistus. Tällaista velvollisuutta ei virkamiesten kohdalla voida nojata myös valtion virkamieslakiin tai 

lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. 
 
 

3. Kameravalvonta 
 

Työpaikoilla tapahtuvan kameravalvonnan voidaan katsoa puuttuvan työntekijöiden yksityiselämän 

suojaan. Asiallisesti ottaen kyse on muun muassa poliisilaissa tekniseksi valvonnaksi kutsutusta 

toiminnasta, joissakin tilanteissa myös teknisestä tarkkailusta (PolL 28.1 §:n 1 ja 3 kohta). 

Lakiehdotuksen 21 §:ssä käytetäänkin termiä "tekninen valvonta". On ilmeistä, että siinä teknisellä 

valvonnalla tarkoitetaan juuri 5 luvussa säänneltyä kameravalvontaa. Epäselvyyksien välttämiseksi 

terminologia olisi yhtenäistettävä tai 21 §:ssä viitattava 5 luvussa säänneltyyn kameravalvontaan. 

Sekaannusta on omiaan aiheuttamaan myös se, että 21 §:ssä ilmoitetaan teknisen valvonnan perustuvan 

työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen. Tämä saattaa antaa aiheen tulkintaan, jonka mukaan 

työnantajalla olisi työnjohto ja valvontaoikeutensa nojalla oikeus muuhunkin tekniseen valvontaan 

kuin 5 luvussa nimenomaisesti säänneltyyn kameravalvontaan. Selvintä olisi poistaa säännöksestä 

ilmaus "työnjohto- ja valvontaoikeuteen perustuvan". 
 

Lakiehdotuksen 5 luvun säännökset kameravalvonnassa syntyvien tallenteiden käsittelystä ovat niin 

ikään merkityksellisiä perustuslain 10 §:n 1 momentissa säännellyn yksityiselämän ja henkilötietojen 

suojan kannalta. Sen sijaan kotirauhan suoja, johon hallituksen esityksen säatämisjärjestysperusteluissa 

(s. 68) myös viitataan, ei tässä yhteydessä nähdäkseni ole merkityksellinen. Siten kotirauhan suojaa 

koskevan, PL 10.3 §:n 1 virkkeen sisältämän kvalifioidun lakivarauksen merkitystä ei tässä yhteydessä 

tarvitse arvioida. 
 

Lakiehdotuksen 5 luvun säännökset täyttävät nähdäkseni vaatimukset sääntelyn täsmällisyydestä ja 

tarkkarajaisuudesta, rajoitusperusteen hyväksyttävyydestä ja suhteellisuudesta. 
 
 

4. Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen 
 

Kuten hallituksen esityksen säatämisjärjestysperusteluissa (s. 69) todetaan, perustuslain 10 §:n 2 

momentin mukaisella luottamuksellisen viestin salaisuudella pyritään ensisijaisesti suojaamaan 

luottamuksellisen viestin sisältöä ulkopuolisilta. Kuitenkin perustuslakivaliokunta on käytännössään 

katsonut, että suojan piiriin kuuluvat luottamuksellisen viestin sisällön ohella muutkin viestiä koskevat 

tiedot, joilla voi olla merkitystä sen säilymiselle luottamuksellisena. Tällaisia ovat valiokunnan 



 

mukaan esimerkiksi puhelujen tunnistetiedot (esim. Pe VL 47/1996 vp). Näihin on perusteltua 

rinnastaa myös sähköpostien lähettäjä-ja vastaanottajatiedot. 
 

Kuten esityksen perusteluistakin käy ilmi, työnantajalle kuuluvia sähköisiä viestejä ei voida 

lakiehdotuksen 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla hakea esille ilman, että samalla paljastuu myös työntekijän 

henkilökohtaisia sähköpostiviestejä koskevia vastaanottajatietoja. Vaikka tällaiset tiedot eivät 

kuulukaan luottamuksellisen viestin salaisuuden ydinalueeseen, ne ovat silti perustuslakivaliokunnan 

käytäntöä seurattaessa sen piirissä. Valiokunnan tähänastisen käytännön valossa ei nähdäkseni ole 

muuta mahdollisuutta kuin arvioida 19 §:n säännöksiä rajoituksena luottamuksellisen viestin 

salaisuuteen. Sen sijaan 20 §:ssä säännelty työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien avaaminen ei 

rajoita luottamuksellisen viestin salaisuutta, mikäli säännöksen 1 momentissa asetetut edellytykset 

täyttyvät. 
 

Nähdäkseni on ilmeistä, että lakiehdotuksen 18 ja 19 §:n säännökset täyttävät sellaiset perusoikeuksien 

rajoitusedellytykset kuin täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden, rajoitusperusteen hyväksyttävyyden ja 

suhteellisuuden. Selvää kuitenkin on, että rajoitukset eivät mahdu perustuslain 10 §:n 3 momentin 2 

virkkeen mukaisen kvalifioidun lakivarauksen piiriin. Jos luottamuksellisen    viestin    salaisuuden    

rajoittamista    arvioidaan   julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevien osalta kvalifioidun 

lakivarauksen kannalta, ehdotus on näiltä osin ristiriidassa perustuslain kanssa. 
 
 
 
 
5. Oikeusturvajärjestelyt 
 

Oikeusturvajärjestelyjen riittävyys voi olla ongelmana perusoikeusrajoituksissa, jotka kohdistuvat 

yksityisten välisiin horisontaalisuhteisiin. Kameravalvonnan ja sähköpostin hakemisen ja avaamisen 

kohdalla yhteistoimintamenettely, jonka noudattamisesta on säännökset lakiehdotuksen 21 §:ssä, on 

merkityksellinen myös työntekijöiden oikeusturvan kannalta. Kun lain noudattamista vielä valvovat 

tietosuojavaltuutetun ohella työsuojeluviranomaiset (22 §) ja kun lakiin on otettu myös työnantajia 

koskevia rangaistussäännöksiä, pidän oikeusturvajärj estelyjä riittävinä (24 §). 
 
 

6. Lopuksi 
 

En pidä suotavana lainsäädäntökehityksenä, että lain nimi ja tarkoituspykälä antavat ymmärtää 

tarkoituksena olevan perusoikeuksien suojaaminen, kun lain olennaisena sisältönä ovat itse asiassa 

perusoikeuksien rajoittamiseen valtuuttavat säännökset. Tämän kaltainen sääntelymalli on tullut 

tutuksi aivan toisen tyyppisistä poliittisista järjestelmistä kuin demokraattisista oikeusvaltioista. 
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Tällainen uuskieli on niin ikään keskeinen aihe totalitaristisista tendensseistä varoittavissa 

kaunokirjallisissa antiutopioissa. 
 
 

Porthaniassa 11.2.2004 
Kaarlo Tuori 
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HE 162/2003 vp Versio 0.1 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain uudistamista 

kokonaisuudessaan. Lakiin ehdotetaan nykyisen sääntelyn lisäksi otettavaksi säännökset 

huumausainetesteistä ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä samoin 
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kuin kameravalvonnasta työpaikoilla sekä työntekijän sähköpostiviestien esille 

hakemisesta ja avaamisesta. Lisäksi esitys sisältää ehdotukset kokonaisuudistukseen 

liittyvien eräiden muiden lakien muuttamisesta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 6 §:n 2 

momentissa vahvistetun syrjintäkiellon, 7 §:ssä turvattujen henkilökohtaisen koskemat-

tomuuden ja turvallisuuden suojan, 10 §:ssä turvattujen yksityiselämän, henkilötietojen ja 

luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan sekä 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan 

näkökulmista samoin kuin perustuslain 18 §:ään sisältyvien työn ja ammatin valinnan 

vapautta sekä työstä erottamista koskevan sääntelyn kannalta. Perustelujen mukaan 

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on 

kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista asiasta suotavana. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 

Huumausainetestit 

Ehdotus. Työnantaja saa 7 §:n 1 momentin perusteella ottaa vastaan ja muutoin käsitellä 

huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittäviä tietoja tehtävään valitun työnha-

kijan suostumuksella. Todistus voidaan pyytää, jos työtehtävät edellyttävät tarkkuutta, 

luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäedellytyksenä on, 

että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippu-

vaisena voi vaarantaa työntekijän tai jonkin toisen henkilön henkeä, terveyttä tai työtur-

vallisuutta taikka momentin 2—6 kohdassa mainittuja muita oikeuksia tai intressejä. 

Työnantajalla  on  sama oikeus  myös  silloin,  kun  työnhakijan  on  tarkoitus  hoitaa  7  §:n  2  

momentin 1—3 kohdassa mainittuja tehtäviä. Työnhakijalla ei esityksen perustelujen 

mukaan ole velvollisuutta toimittaa todistusta, mutta työnantaja voi tällöin jättää hakijan 

huomiotta. — Vastaava sääntely koskee 5. lakiehdotuksen 8 b §:n perusteella valtion 
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virkaa hakevaa tai siihen ilmoittautunutta ja 6. lakiehdotuksen 7 §:n perusteella 

kunnalliseen virkaan otettavaa. 

Työnantaja voi 8 §:n 1 momentin nojalla työsuhteen aikana velvoittaa työntekijän 

toimittamaan todistuksen huumausainetestistä, jos on perusteltua aihetta epäillä työnte-

kijän olevan työssä huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Todistus voidaan 2 momentin 

perusteella velvoittaa esittämään myös silloin, jos perusteltu epäily kohdistuu työntekijän 

riippuvuuteen huumeista ja hänen työnsä edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, 

itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Edellytyksenä on lisäksi, että 

työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena 

vakavasti vaarantaa henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta taikka 2 momentin 2—7 

kohdassa mainittuja muita oikeuksia tai etuja taikka lisää näistä säännöksistä ilmenevien 

vahinkojen riskiä. 

Työnantajalla on 2. lakiehdotuksen 11 §:n 4 momentin perusteella oltava ennen 

testauksen käyttöön ottamista ohjelma huumausaineiden käytön ehkäisemisestä. Sen tulee 

sisältää muun ohella tietoja käytettävissä olevista huumeongelmaisten hoitopaikoista ja 

hoitomuodoista. Vaatimus ohjelmasta ei kuitenkaan koske 1. lakiehdotuksen 8 § :n 1 ja 3 

momentissa tarkoitettuja tilanteita. 

Ehdotuksen arviointi. Sääntely on merkityksellistä perustuslain 10 §:n 1 momentissa 

jokaiselle turvattujen yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan kannalta. Sillä 

puututaan myös perustuslain 7 §:ssä jokaiselle turvattuun henkilökohtaiseen koskemat-

tomuuteen ja rajoitetaan henkilön itsemääräämisoikeutta (PeVL 12/2003 vp, s. 2, PeVL 

64/2002 vp, s. 2—3, PeVL 39/2001 vp, s. 2/1). 

Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Tavoit-

teena on muun ohella ehkäistä ennakolta ja vähentää huumausaineiden käytöstä aiheu-

tuvia haitallisia seuraamuksia ja riskejä työelämässä. Kysymys on toisten henkilöiden 

oikeuksien ja painavien yhteiskunnallisten etujen suojaamisesta. Nämä oikeudet ja edut 

ilmenevät myös lakiehdotuksen säännöksistä. 

Perustuslakivaliokunta on terveystietoihin kohdistuvaa vastaavaa sääntelyä arvi-

oidessaan korostanut sitä valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellistä seikkaa, että nimi-

tysvaiheessa pyynnön terveystietojen saamisesta tulee olla esimerkiksi viranhoidon tai 
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työtehtävien erityisten vaatimusten vuoksi perusteltu (PeVL 12/2003 vp, s. 2/II, PeVL 

64/2002 vp, s. 3/1). Valiokunnan tämä kanta on ehdotuksessa otettu asianmukaisesti 

huomioon. 

Valiokunta toistaa aiemman huomautuksen: "Yksilön perusoikeuksiin puuttuvan 

sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että velvollisuus antaa terveys-

tietoja ja osallistua tarkastuksiin on pääsäännön mukaan kaikilla virkasuhteeseen otetta-

villa riippumatta tietojen tarpeellisuudesta. Viranomainen voi poiketa tästä pääsäännöstä 

vain perustellusta syystä. Sääntely menee tältä osin valtion virkamieslain 8 b §:n sään-

nöksiä pidemmälle. Niiden mukaan nimittäin terveystietoja on annettava vain viran-

omaisen pyynnöstä. Valtion virkamieslaissa käytetty sääntelytapa on paremmin sopu-

soinnussa perusoikeusjärjestelmän kanssa" (PeVL 64/2002 vp, s. 3/1). Esityksen 6. la-

kiehdotuksen 7 §:n 1 momentti on syytä tarkistaa valiokunnan tätä kantaa vastaavaksi. 

Sääntelyn tarkkarajaisuus- ja täsmällisyysvaatimusten kannalta valiokunta on pi-

tänyt sanonnallisesti liian väljänä ehdotusta, jossa työntekijään työsuhteen aikana koh-

distuva velvollisuus osallistua terveystarkastukseen oli kytketty siihen, että tarkastus oli 

tarpeen kyseiseen työhön liittyvien terveydellisten edellytysten selvittämiseksi. Laista ei 

esimerkiksi täysin käynyt ilmi, että sääntely oli tarkoitettu koskemaan erityisesti ti-

lannetta, jossa "työstä tai työympäristöstä aiheutuu erityinen sairastumisen vaara tai jossa 

työ- tai toimintakyvyn selvittäminen on tarpeen työn aiheuttamien vaatimusten vuoksi" 

(PeVL 39/2001 vp, s. 2/1). Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentista ei 

valiokunnan tämän kannan pohjalta ole huomautettavaa. 

Sääntelyn täsmällisen kohdentamisen ja oikeasuhtaisuuden näkökulmista on on-

gelmallista, että 8 §:n 1 momentti kohdistuu erotuksetta missä tahansa tehtävässä olevaan 

työntekijään. Työnantajan mahdollisuus velvoittaa työntekijä esittämään todistus 

huumausainetestistä on esityksen mukaan perusteltua siksi, että työskentelyyn huumeiden 

vaikutuksen alaisena liittyy usein riskejä. Säännöksen perusteella työnantajalta ei 

kuitenkaan edellytetä minkäänlaista riskiarviota, vaan riittävää testiin velvoittamiseksi on, 

että työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä työntekijän olevan huumausaineiden 

vaikutuksen alaisena. Todistuksen esittämisvelvollisuuden edellytyksenä ei myöskään ole, 

että se olisi välttämätöntä (PeVL 39/2001 vp, s. 2) riskien poistamiseksi tai vähen-
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tämiseksi. Velvoittamismahdollisuus on valiokunnan mielestä säännöksessä sidottava 

esityksen perusteluissa tarkoitettuihin riskeihin esimerkiksi niin, että testaaminen on 

työntekijän työtehtävistä johtuvien erityisten vaatimusten vuoksi välttämätöntä hänen työ- 

tai toimintakykynsä selvittämiseksi.1 Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
 
 
 
Ks. esim. työterveyshuoltolain 13 §. 

Työnantaja voi esityksen perustelujen mukaan asettaa 8 §:n nojalla työntekijälle 

myös määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. Tästä on tarpeen lisätä lakiin ni-

menomainen maininta. 

Oikeusturvan näkökulmasta on tärkeää, että testin suorittamiseen ja näytteiden ot-

tamiseen on 14 §:n perusteella käytettävä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja että 

positiivinen testitulos on 2. lakiehdotuksen 19 §:n mukaan varmistettava laatuvalvotus-sa 

laboratoriossa. Huumausainetestit eivät ole valiokunnan saaman selvityksen mukaan vielä 

kaikilta osiltaan luotettavia. Valtioneuvoston on siksi tarpeen antaa 19 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuja tarkempia säännöksiä testien laadunvalvonnasta. 

Niin ikään 2. lakiehdotuksen 11 §:n 4 momentin säännökset huumausaineiden käy-

tön ehkäisemistä koskevasta ohjelmasta ja sen käsittelemisestä yhteistoimintamenette-

lyssä ovat merkityksellisiä oikeusturvan kannalta. Valiokunnan mielestä on syytä vielä 

harkita, tulisiko ohjelmavaatimus ulottaa myös 1. lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuihin tilanteisiin. 
 

Kameravalvonta 

Lakiehdotuksen 5 luvun säännökset kameravalvonnasta ovat merkityksellisiä perustuslain 

10 §:n 1 momentissa turvattujen yksityiselämän suojan ja henkilötietojen suojan kannalta. 

Työnantaja saa 16 §:n 1 momentin perusteella järjestää käytössään olevissa tiloissa 

kameravalvonnan niissä oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, 

omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi 

sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden 
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ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Nämä tarkoitukset ovat perusoikeusjärjestelmän kan-

nalta hyväksyttäviä perusteita toteuttaa kameravalvontaa. 

Sääntely on riittävän tarkkarajaista ja myös oikeasuhtaista. Valvontamahdollisuu-

den ulkopuolelle on rajattu käymälät, pukeutumistilat ja muut henkilöstötilat samoin kuin 

työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetut työhuoneet. Kameravalvontaa ei 

myöskään saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työ-

paikalla. Kameravalvonta voidaan 16 §:n 2 momentin perusteella kohdistaa tiettyyn työ-

pisteeseen vain, jos valvonta on momentin 1—3 kohdassa mainittujen hyväksyttävien 

tarkoitusten saavuttamiseksi välttämätöntä. Myös lakiehdotuksen 17 §:n säännökset 

avoimuudesta kameravalvontaa toteutettaessa ovat sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkö-

kulmasta asianmukaiset. Henkilötietojen suojan kannalta tarpeelliset säännökset tallen-

teiden hävittämisestä sisältyvät 17 §:n 3 momenttiin. 

Oikeusturvan näkökulmasta ovat merkityksellisiä 21 §:n säännökset yhteistoimin-

tamenettelystä, 22 §:n säännökset työsuojeluviranomaisten ja tietosuojavaltuutetun val-

vontatehtävistä samoin kuin 24 §:n rangaistussäännökset. 

Kameravalvonnan sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Sähköpostin hakeminen ja avaaminen 

Arvioinnin lähtökohtia. Lakiehdotuksen 6 luvun säännökset työnantajan oikeudesta hakea 

esille ja avata työntekijälle lähetettyjä, työnantajalle kuuluvia sähköpostiviestejä ovat 

merkityksellisiä luottamuksellisen viestin salaisuudelle perustuslaissa säädetyn suojan 

kannalta. 

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen 

viestin salaisuus on loukkaamaton. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan 

säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön ja yhteiskunnan 

turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja 

turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Nämä mahdollisuudet ra-

joittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta on tarkoitettu tyhjentäväksi luetteloksi (HE 

309/1993 vp, s. 54/1; ks. myös PeVM 25/1994 vp, s. 5/II). 
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Tämän perustuslakisääntelyn ensisijaisena tarkoituksena perusoikeusuudistuksen 

esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 53/11) on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun 

viestin sisältö ulkopuolisilta. Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen 

viestintään ilman, että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai 

hänelle osoitettujen luottamuksellisten viestien sisällöstä. Tämä merkitsee esimerkiksi 

suojaa kirjeiden ja muiden luottamuksellisiksi tarkoitettujen viestien avaamista ja 

hävittämistä vastaan (PeVL 13/2003 vp, s. 4—5, PeVL 30/2001 vp, s. 2/1). 

Sääntely antaa turvaa muillekin tällaista viestiä koskeville tiedoille, joilla voi olla 

merkitystä viestin säilymiselle luottamuksellisena. Esimerkkinä on mainittu puhelujen 

tunnistamistiedot. Viestin tunnistamistiedot jäävät kuitenkin luottamuksellisen viestin 

salaisuutta koskevan perusoikeuden ydinalueen ulkopuolelle (PeVL 9/2004 vp, s. 4/1). 

Sääntely ei suojaa vain viestin lähettäjää, vaan kysymyksessä on viestinnän molempien 

osapuolten perusoikeus (PeVL 13/2003 vp, s. 5/1). 

Ehdotuksen arviointi. Sääntelyssä on kysymys työnantajan oikeudesta selvittää, onko 

työntekijän sähköpostiosoitteeseen tämän poissa ollessa saapunut tai onko työntekijä 

välittömästi ennen poissaoloaan lähettänyt tai vastaanottanut työnantajalle tarkoitettuja 

sellaisia viestejä, joista työnantajan on toimintojensa järjestämisen tai turvaamisen takia 

välttämätöntä saada tieto. Selvitysoikeus kohdistuu 19 §:n 1 momentin perusteella 

työntekijän käytössä olevasta sähköpostijärjestelmästä ilmeneviin tietoihin viestin lä-

hettäjästä, vastaanottajasta ja otsikosta. Työnantaja saa 20 §:n 1 momentin nojalla avata 

viestin, joka on sen tunnistamis-ja otsikkotietoihin kohdistuneen selvityksen perusteella 

selvästi työnantajalle tarkoitettu. 

Sääntely koskee työnantajan vastaanotettavaksi tarkoitettuja ja työnantajan nimissä 

lähetettyjä sähköpostiviestejä. Työnantaja on tällaisen luottamuksellisen viestinnän yksi 

osapuoli. Tällaisessa asetelmassa työnantajaa ei voida pitää sellaisena ulkopuolisena 

tahona, jota vastaan perustuslain 10 §:n säännöksillä luottamuksellisten viestin salai-

suudesta on tarkoitus antaa suojaa. Sääntelyllä pyritään edistämään myös työnantajalle 

viestin lähettäneen tahdon toteutumista ja näin turvaamaan tämän oikeutta harjoittaa 

luottamuksellista viestintää (PeVL 30/2001 vp, s. 2/II, PeVL 13/2003 vp, s. 5/1). Sään-

telyssä ei siten lähtökohtaisesti ole kysymys sellaisten rajoitusten säätämisestä luotta-
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muksellisen viestinnän salaisuuteen, joiden ainoat sallitut tavat on mainittu perustuslain 

10 §:n 3 momentissa, vaan ehdotusta on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitus-

edellytysten kannalta. 

Ehdotus sisältää tarkkarajaiset ja täsmälliset säännökset viestin esille hakemisen ja 

avaamisen edellytyksistä. Yleisenä edellytyksenä 18 §:n 1 momentin mukaan on, että 

työnantaja on suunnitellut ja toteuttanut työntekijän sähköpostiviestinnän suojaamiseksi 

tarpeelliset toimenpiteet, kuten sähköpostijärjestelmän automaattisen vastaustoimin-non 

tai mahdollisuuden ohjata työntekijälle tulevat viestit työnantajan hyväksymään toiseen 

osoitteeseen. Lisäksi mahdollisuus viestien esille hakemiseen on rajattu tiettyihin 

tilanteisiin. Edellytyksenä 19 §:n 1 momentin 1—4 kohdan mukaan muun ohella on, että 

työntekijä hoitaa tehtäviä itsenäisesti työnantajan lukuun, että työntekijälle on hänen 

tehtäviensä vuoksi ilmeisesti lähetetty työnantajalle tarkoitettuja viestejä, että työntekijä 

on tilapäisesti estynyt suorittamasta työtehtäviään ja että asian selvittäminen ei siedä 

viivytystä eikä työntekijän suostumusta voida saada kohtuullisessa ajassa. t Pulmana 

kuitenkin on, että ehdotuksessa ei tehdä eroa työntekijän itse hankkiman henkilökohtaisen 

sähköpostiosoitteen ja työnantajan työntekijän käyttöön osoittaman sähköpostiosoitteen 

välillä. Sääntely-yhteyden perusteella on valiokunnan mielestä selvää, ettei työnantajan 

mahdollisuus hakea esille ja avata viestejä ulotu muihin kuin työnantajan työntekijöiden 

käyttöön osoittamiin osoitteisiin. Ehdotettua 18 §:n 1 momenttia on sääntelyn tarkkuuden 

lisäämiseksi kuitenkin asianmukaista tarkistaa niin, että siinä mainittu työnantajan oikeus 

rajataan koskemaan vain työnantajan työntekijän käyttöön osoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen saapuneita ja tällaisesta osoitteesta lähetettyjä sähköpostiviestejä. 

— 6 luvun otsikko on syytä tarkistaa vastaamaan esityksen sitä tarkoitusta, että sääntely 

koskee työnantajalle — eikä työntekijälle — kuuluvaa sähköpostia. 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisuus viestien avaa-

miseen koskee 20 §:n mukaan vain työnantajalle selvästi kuuluvia sellaisia viestejä, joista 

tämän on toimintansa takia välttämätöntä saada tieto. Avaamisen lisäedellytykseksi on 

valiokunnan mielestä asianmukaista säätää, että viestin lähettäjään ei 19 §:ssä 

tarkoitettujen tietojen perusteella saada yhteyttä viestin sisällön selvittämiseksi tai sen 

lähettämiseksi työnantajan osoittamaan toiseen osoitteeseen. 
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Ehdotuksen 19 ja 20 §:n säännökset toimenpiteiden kirjaamisesta ja toimenpidettä 

todistavan henkilön läsnäolosta viestiä avattaessa ovat oikeusturvan kannalta asianmu-

kaiset. Merkityksellisiä tässäkin yhteydessä ovat 21—24 §:n säännökset. 
 

Muita seikkoja 

Käsittely. Lakiehdotuksessa on voimassa olevan lain tapaan käytetty henkilötietolaissa 

määriteltyä laaja-alaista "käsittelyn" käsitettä. Perustuslakivaliokunta on henkilötietolain 

arvioinnin yhteydessä huomauttanut tällaisen käsitteen käyttöön perustuvan tekniikan 

"yleisesti heikentävän sääntelyn selkeyttä ja samalla myös vähentävän sääntelyn 

täsmällisyyttä, mikä ei ole merkityksetön seikka sääntelyn perusoikeuskytkennän vuoksi" 

(PeVL 25/1998 vp, s. 3/1). 

Laaja-alaisen käsitteen käyttöön liittyviä ongelmia lieventää 3 §:ssä oleva käsittelyn 

tarpeellisuusvaatimus (PeVL 9/2004 vp, s. 3/1). Säännös vastaa voimassa olevan lain 3 

§:ää, joka on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 27/2000 vp, s. 

2/1). On lisäksi huomattava, että 5 §:n 2 momenttiin sisältyy kielto ilmaista työntekijän 

terveydentilaa koskevia tietoja sivullisille ja että kameravalvonnassa tallentuviin tietoihin 

sovelletaan 17 §:n 3 kohdan perusteella henkilötietolain säännöksiä muun muassa 

vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen suojaamisesta. Asianmukaisinta valiokunnan mielestä 

kuitenkin on pyrkiä sellaisiin säännösmuotoiluihin, joista käy ilmi, millaisesta käsittelystä 

tai käsittelyn vaiheesta (tietojen keräämisestä, säilyttämisestä, luovuttamisesta, 

hävittämisestä jne.) kulloinkin on kysymys. 

2 §:n 2 momentti. Työntekijällä laissa tarkoitetaan 2 §:n 2 momentin mukaan myös 

työnhakijaa. Siten esimerkiksi säännökset työntekijän sähköpostin hakemisesta ja avaa-

misesta taikka huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta työsuhteen aikana 

näyttäisivät ulottuvan myös työnhakijaan. Tätä tuskin on tarkoitettu. Jos säännöstä 

pidetään tarpeellisena, tulee siitä käydä ilmi ne työntekijää koskevat lain säännökset, joita 

sovelletaan myös työnhakijaan. 

4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti. Lakiehdotuksen 14 §:n 1 momentin säännökset 

terveydenhuoltopalvelujen käyttämisestä koskevat 2 momentin perusteella myös alkoholi- 

ja huumausainetestejä. Tämä ei 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan kuitenkaan estä 
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alkoholitestin suorittamista puhalluskokeena. Valiokunta huomauttaa, että työnantajalla ei 

tämän säännöksen perusteella ole oikeutta tehdä työntekijälle puhallus-koetta. 

Työnantajan tällaisesta oikeudesta tulee säätää riittävän täsmällisesti lailla, joka täyttää 

myös muut perusoikeuksien rajoittamisen yleiset edellytykset. Sama huomautus koskee 4 

§:n 1 momentin säännöstä työntekijän henkilöluottotietojen ja rikosrekisteri-tietojen 

hankkimisesta. 

21 §:n 1 momentti. Säännöksessä — ja voimassa olevassa laissa — käytetty ilmaisu 

"työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen perustuva tekninen valvonta" on ongel-

mallinen. Teknisen valvonnan käsitettä käytetään poliisilaissa. Ilmaisu ei sen vuoksi ole 

tässä yhteydessä asianmukainen. Teknisellä valvonnalla tarkoitettiin voimassa olevaa 

lakia säädettäessä esityksen perustelujen mukaan esimerkiksi kameravalvontaa ja kulun-

valvontaa sekä tietojenkäsittelyn kirjautumisjärjestelmiä ja puhelimen käytön valvontaa. 

Pulmana tältä osin on, että kameravalvonnasta säädetään ehdotetulla lailla. Oikeus 
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sen harjoittamiseen tästäkään syystä voi perustua työnantajan työnjohto-ja valvontaoi-

keuteen. Säännöksen sanamuotoa on näiden seikkojen vuoksi tarpeen tarkistaa. 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 mo-

mentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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