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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta 
työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
yksityisyyden suojasta työelämässä. Lailla 
täydennettäisiin henkilötietojen käsittelystä 
erikseen säädettävän henkilötietolain sään
nöksiä. Esityksen tarkoituksena on työelä
män osalta toteuttaa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi, jäljem
pänä tietosuojadirektiivi, ottaen huomioon 
myös vuonna 1995 voimaan tullut hallitus
muodon perusoikeussäännöksiä koskeva uu
distus, jonka mukaan henkilötietojen suojas
ta säädetään tarkemmin lailla. 

Ehdotettu laki koskisi kaikkia palvelus
suhteita. Lain mukaan työnantaja saisi käsi
tellä vain työntekijän työsuhteen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja eikä tästä tarpeelli
suusvaatimuksesta voitaisi poiketa työnteki
jän suostumuksellakaan. Työntekijää koske
via henkilötietoja olisi ensisijaisesti kerättävä 
vain työntekijäitä itseltään. Muulta kuin 
työntekijäitä itseltään kerätystä tiedosta työn
antajan olisi annettava tieto työntekijälle ja 
työntekijän henkilötietoja voisivat käsitellä 
vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitami
nen sitä edellyttää. Työntekijää testattaessa 
työnantajan olisi pyrittävä käyttämään 
luotettavia testausmenetelmiä. Työnantajana 

olisi oikeus käsitellä työntekijän terveyden
tilaa koskevia tietoja sikäli kuin se olisi 
tarpeen laista taikka työ- tai virkaehtosopi
muksesta johtuvien työnantajan tai työnteki
jän oikeuksien tai velvollisuuksien toteutta
miseksi. Geneettinen tutkimus työhön otetta
essa tai työsuhteen kestäessä olisi esityksen 
mukaan kiellettyä, ellei siihen olisi ter
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen lupaa. 
Työterveyshuoltolaissa ehdotetaan säädettä
väksi luvan myöntämisen edellytyksistä. 

Ehdotetun lain noudattamista valvoisivat 
työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuoja
valtuutetun kanssa. Lain säännösten noudat
tamatta jättäminen tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta olisi rangaistavaa. 

Lisäksi yhteistoiminnasta yrityksissä an
nettua lakia ja yhteistoiminnasta valtion vi
rastoissa ja laitoksissa annettua lakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että henkilötietojen 
kerääminen myös palvelussuhteen aikana 
sekä henkilöstöön kohdistuvan teknisen val
vonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät 
tulisivat yhteistoimintamenettelyn piiriin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan tietosuojadirektiivin kansalliselle 
toteuttamiselle asetettuna määräaikana eli 
viimeistään 24 päivänä lokakuuta 1998. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Yleistä 

Henkilötietojen suojaamisen merkitys on 
tietoteknisen kehityksen myötä nopeasti kas
vanut. Euroopan neuvoston yleissopimus 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen auto-
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maattisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 
36/1992; tietosuojasopimus), Taloudellisen 
kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) 
hyväksymät periaatteet yksityisyyden suojaa
misesta ja henkilötietojen siirtämisestä maas
ta toiseen (198 1) ja yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta annettu Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivi 
95/46/EY, jäljempänä tietosuojadirektiivi, 
kuvaavat kansainvälisiä pyrkimyksiä sään
nellä tätä ongelma-aluetta yleisellä tasolla. 
Erityisesti työelämän näkökulmasta asiaa on 
ohjeellisesti käsitelty Euroopan neuvoston 
suosituksessa R (89)2 työsuhteeseen liittyvi
en henkilötietojen suojaamisesta (1989) ja 
viimeksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
työntekijöiden henkilötietojen suojaamista 
koskevassa ohjeistossa (1996). Lisäksi Eu
roopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolää
ketiedettä koskeva yleissopimus, jonka Suo
mi on allekirjoittanut vuonna 1997, sisältää 
määräyksiä geneettisestä testauksesta. 

1.2. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Hallitusmuodon 8 §:n (969/1995) mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha 
on turvattu. Säännöksen mukaan lisäksi hen
kilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Henkilötietojen suoja perustuu nykyi
sin lähinnä vuonna 1988 voimaan tulleeseen 
henkilörekisterilakiin ( 471/1987), joka on 
henkilötietojen käsittelyä koskeva yleislaki 
ja joka näin ollen on sovellettavissa myös 
työelämässä. Lain sisältö ja sen luonne 
yleislakina on tehnyt lain soveltamisen yk
sittäisiin työelämän tilanteisiin kuitenkin 
ongelmalliseksi. Osittain tästä syystä laki on 
jäänyt vähemmän tunnetuksi työpaikoilla. 

Oikeusministeriössä on valmisteltu halli
tuksen esitys henkilötietolaiksi ja eräiksi sii
hen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998 vp ), jolla 
korvattaisiin nykyinen henkilörekisterilaki. 
Kyseinen esitys perustuu paljolti nykyiseen 
henkilörekisterilakiin ja ehdotettava henkilö
tietolaki tulisi säilymään henkilötietojen kä
sittelyä koskevana yleislakina. Työelämän 
kannalta lainuudistus ei siten toisi merkittä
viä muutoksia nykytilaan nähden. Työnanta
jaa velvoittavat periaatteet hyvän rekisterita
van noudattamiseksi sekä henkilötietojen 
käsittelyä koskevat menettelysäännöt tulisi
vat olemaan pitkälti henkilörekisterilain kal
taiset. Henkilötietolain ja henkilörekisterilain 
välillä olisi kuitenkin painotuseroja. Lisäksi 
aikaisempaa lainsäädäntöä olisi tarkistettu 
tietosuojadirektiivin ja perusoikeusuudistuk
sen edellyttämällä tavalla. 

Ehdotetun henkilötietolain tarkoituksena 
olisi parantaa yksityisen henkilön asemaa ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Kun kuitenkin 
yleislaissa säänneltävät rekisteröity ja rekis
terinpitäjä toimisivat yleensä tasavertai-

semmassa asemassa verrattuna työelämän 
tilanteisiin, olisi työnhakijan ja -tekijän yksi
tyisyyden suoja turvattava lisäksi erityissään
telyllä. Henkilötietolaissa ei olisi tarkoituk
senmukaista myöskään säätää kaikista niistä 
edellytyksistä, joiden mukaisesti työnantajien 
lisääntyneet tietotarpeet yksittäisissä työelä
män tilanteissa tulisi ottaa huomioon. 

Henkilötietolakiin tulisi sisältymään joita
kin nimenomaisesti työelämän piiriin kuulu
via säännöksiä. Lain nojalla henkilötietojen 
käsittely olisi sallittua, jos rekisteröidyn ja 
rekisterinpitäjän välillä olisi palvelussuhteen 
perusteella asiallinen yhteys tai konsernissa 
tai muussa taloudellisessa yhteenliittymässä 
käsiteltävät tiedot koskisivat työntekijöitä ja 
näitä tietoja käsiteltäisiin kyseisen yhteenliit
tymän sisällä. Yhteysvaatimuksen toteutues
sa työntekijöiden henkilötietojen luovuttami
nen olisi lakiehdotuksen mukaan mahdollis
ta, jos luovuttaminen kuuluisi tavanomaisena 
osana yrityksen muuhun toimintaan eikä 
luovutuksen tarkoitus olisi yhteensopimaton 
henkilötietolaissa määriteltyjen käyttötarkoi
tusten kanssa. Lisäksi rekisteröidyn työnteki
jän voitaisiin olettaa tietävän tällaisesta luo
vuttamisesta. Jos rekisterinpitäjänä oleva 
työnantaja käsittelisi yhteysvaatimusta edel
lyttäviä työntekijän henkilötietoja muulla 
perusteella, olisi siitä ilmoitettava tietosuoja
valtuutetulle. Konsernin, taloudellisen yh
teenliittymän ja kuntayhtymän osalta henki
lötietojen luovuttamiseen soveltuisivat hen
kilötietolain yleiset edellytykset. 

Ehdotetun henkilötietolain mukaiset henki
lötietojen käsittelyn edellytykset tulisivat 
olemaan monilta osin hyvin yleisiä huomi
oon ottaen ne tarpeet, joita toisaalta työnte
kijän yksityisyyden suojaaminen sekä toi
saalta työelämän tarpeet edellyttävät. Paitsi 
työntekijöitä koskevien henkilötietojen tar
peellisuusvaatimuksella myös niitä käsittele
vän henkilöpiirin rajaamisella varmistettai
siin työntekijöiden yksityisyyden suojan riit
tävä taso myös henkilötietolaissa tarkoite
tuissa työyhteisöissä. Toisaalta työnantajalle 
henkilötietolaissa ehdotetut edellytykset poi
keta rekisterinpitäjän informointivelvollisuu
desta vaatisivat tarkentamista työelämän 
osalta. 

Henkilötietolakiin tultaisiin sisällyttämään 
tietosuojadirektiivin edellyttämällä tavalla 
säännökset ammattiliiton jäsenyystiedon kä
sittelyn edellytyksistä. Työntekijöiden am
mattiliittoon kuuluminen olisi henkilötietola
kiehdotuksen mukaan arkaluonteista tietoa, 
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jonka käsittely olisi kielletty. Tästä kiellosta 
voitaisiin kuitenkin poiketa, jos käsittely oli
si tarpeen rekisterinpitäjänä toimivan työn
antajan erityisten oikeuksien ja velvoitteiden 
noudattamiseksi työoikeuden alalla. Tämän 
poikkeussäännön nojalla työnantajana olisi 
mahdollisuus käyttää ammatillista järjestäy
tymistä koskevaa tietoa esimerkiksi luotta
musmies- ja työsuojeluvaltuutettuja koske
vissa valintatilanteissa. Koska kuitenkin 
työnantajaa sitovat työlainsäädännön sekä 
työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti useat 
muutkin velvoitteet, edellyttäisi niiden to
teuttaminen myös muiden arkaluonteisena 
pidettävien tietojen hankkimista työntekijöil
tä. 

Henkilötietolaissa olisi tietosuojadirektiivin 
mukaisesti tarkoitus säätää henkilötunnuksen 
käsittelystä virka-, työ- ja muissa palvelus
suhteissa sekä henkilöluottotiedon luovutta
misesta työnantajalle tietyissä tilanteissa. 
Lisäksi henkilötietolaissa säädettäisiin henki
lötietojen siirtämisestä Euroopan unionin 
(EU) jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan ta
lousalueen (ETA) ulkopuolelle. Henkilötie
tojen siirtäminen olisi mahdollista ainoas
taan, jos vastaanoitavassa maassa olisi riittä
vä tietosuojan taso. Siirtäminen voisi hen
kilötietolain mukaisesti tarkoittaa henkilötie
tojen siirtämistä esimerkiksi konsernin tai 
muun taloudellisen yhteenliittymän EU:n 
jäsenvaltioiden alueen tai ET An ulkopuolella 
sijaitsevaan yhteiseen rekisteriin. Tietojen 
siirtämistä koskevalla rajoituksella olisi tar
koitus turvata tietosuojadirektiivin edellyttä
mä taso myös vastaanoitavassa valtiossa. 
Poikkeuksellisesti siirto voitaisiin kuitenkin 
sallia esimerkiksi silloin, kun työntekijän 
edun vuoksi olisi tarpeen tehdä työnantajan 
ja sivullisen välillä sopimus ulkomailla työs
kentelevän työntekijän vakuutuksista tai ter
veyspalveluista. 

Voimassa olevassa työlainsäädännössämme 
ei ole yksityisyyden suojaa koskevaa omaa 
erityislakia työntekijöiden henkilötietojen 
käsittelystä. Työsopimuslain (320/1970) 
17 §:n 3 ja 4 momentin syrjintäsuojaa kos
kevista säännöksistä, joiden mukaan työnan
tajan tulee kohdella työntekijöitä ja työnha
kijoita tasapuolisesti niin, ettei ketään perus
teettomasti aseteta toisiin nähden eri ase
maan syntyperän, uskonnon, iän, poliittisen 
tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun 
näihin verrattavan syyn vuoksi, voidaan joh
taa myös tietosuojaa koskevia velvoitteita. 
Vastaavanlaisesta syrjintäsuojasta säädetään 

valtion virkamieslain (750/1994) 1 1 §:ssä ja 
kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdetur
vasta annetun lain ( 484/1996) 2 § :ssä. Suku
puoleen perustuvasta syrjinnästä säädetään 
lisäksi naisten ja miesten välisestä tasa-ar
vosta annetussa laissa (609/1986). Rikos
laissa (39/1889)) työsyrjintä on lisäksi kri
minalisoitu (RL 47:3). 

Syrjintäsuojaa koskevat velvoitteet tulevat 
esiin etenkin työnhakuun tai uralla etenemi
seen liittyvissä valintatilanteissa, joissa työn
hakijan tai -tekijän tulee voida tietää, mitä 
tietoja hänestä kerätään, miten hän saa niistä 
tiedon ja miten hän voi niihin reagoida. Vas
tauksia näihin kysymyksiin taikka esimerkik
si teknisessä valvonnassa käytettäviin mene
telmiin, työhönottotestausten tasovaatimuk
siin tai tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen 
työpaikalla taikka niiden siirtämiseen toiselle 
työnantajalle, ei kuitenkaan ole saatavissa 
nykyisestä lainsäädännöstä työelämän tarpei
ta vastaavasti. 

Työntekijän terveyden suojaamisesta sää
detään työerveyshuoltolaissa (743/1978). 
Laissa ei ole säännöksiä työntekijään koh
distuvasta geneettisestä tutkimuksesta eikä 
ihmiseen kohdistuvasta geneettisestä tutki
muksesta ole säädetty muussakaan lainsää
dännössä. 

1.3. Euroopan yhteisön lainsäädäntö 

Tietosuojadirektiivin tavoitteisiin kuuluu 
turvata yksilöiden perusoikeudet ja -va
paudet, erityisesti oikeus yksityisyyteen hen
kilötietoja käsiteltäessä. Koska direktiivi liit
tyy sisämarkkinoiden kehittämiseen, on sen 
tarkoituksena jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen 
harmonisoinnilla turvata henkilötietojen va
paa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä. Jäsen
valtio ei saa estää henkilötietojen siirtämistä 
toiseen jäsenvaltioon yksityisyyden suojaan 
liittyvistä syistä. Jäsenvaltion tulee lisäksi 
valvoa, että henkilötietoja käsitellään valtios
sa direktiivin edellyttämällä tavalla ja että 
henkilötietoja vastaanottavassa kolmannessa 
maassa on toteutettu riittävä tietosuojan taso. 

Tietosuojadirektiiviä sovelletaan sekä auto
maattisesti että manuaalisesti käsiteltäviin 
henkilötietoihin. Soveltamisalan ulkopuolelle 
jää yhteisöoikeuden ulkopuolelle jäävä hen
kilötietojen käsittely, kuten ulko- ja turvalli
suuspolitiikkaan ja oikeudelliseen yhteistyö
hön sekä poliisi- ja pakolaisasioihin ja valti
on turvallisuuteen liittyvä henkilötietojen 
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käsittely. Direktiiviä ei myöskään sovelleta 
yksinomaan henkilökohtaista tarkoitusta var
ten tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. 

Direktiiviin sisältyy johdanto-osan ja lop
pusäännösten lisäksi seuraavat luvut: Yleiset 
säännökset (I), Yleiset säännöt henkilötieto
jen käsittelyn laillisuudesta (II), Oikeuskei
not, vastuu ja sanktiot (III), Henkilötietojen 
siirto kolmansiin maihin (IV), Käytän
nesäännöt (V), Valvontaviranomainen ja tie
totyösuojaryhmä (VI) sekä Yhteisön täytän
töönpanotoimenpiteet (VII). Direktiivi on 
toteutettava kansallisesti viimeistään 24 päi
vänä lokakuuta 1998. 

Komissiossa on parhaillaan valmisteltava
na työelämän tietosuojan osalta tietosuoja
direktiiviä mahdollisesti täydentävän säänte
lyn tarvetta koskeva tiedonanto. 

1.4. Lainsäädäntö EU :n jäsenvaltioissa 

EU :n jäsenvaltioissa ollaan toteuttamassa 
yleistä tietosuojadirektiiviä säädettynä mää
räaikana eli 24 päivänä lokakuuta 1998, 
minkä jälkeen komission tehtävänä on seura
ta direktiivin täytäntöönpanoa säännöllisesti 
direktiivin 33 artiklan mukaisesti. Myös 
ET Aan kuuluvat maat tulevat tekemään ky
seisen direktiivin edellyttämät muutokset 
omaan tietosuojalainsäädäntöönsä. Eräissä 
EU:n jäsenvaltioissa on annettu yksittäisiä 
säännöksiä työelämän osalta, vaikkakaan 
missään jäsenvaltiossa ei ole säädetty erillis
lakia henkilötietojen käsittelystä työelämäs
sä. Ranskassa on säädetty valintamenettelys
tä työhönotossa ja kameravalvonnan käyt
töönotosta. Saksassa on toteutettu toimiala
kohtaista sääntelyä sekä säädetty henkilöstön 
teknisen valvonnan käyttöönoton menette
lyistä. Tanskassa vuorostaan on säädetty 
varsin kattavasti terveydentilaa koskevien 
tietojen käytöstä työelämässä. Lisäksi esi
merkiksi Ranskassa, Alankomaissa ja Yhdis
tyneessä Kuningaskunnassa on annettu me
nettelytapaohjeita tietosuojasäännösten nou
dattamiseksi. 

1.5. Kansainvälisen työjätjestön ohjeisto 

ILOn työntekijöiden henkilötietojen suo
jaamista koskeva ohjeisto hyväksyttiin jär
jestön asiantuntijakokouksessa vuonna 1996. 
Vaikka ohjeisto ei ole jäsenvaltioita sitova, 
on se tarkoitettu perustaksi suunniteltaessa ja 
kehitettäessä tietosuojasäännöksiä työelämän 
osalta. Ohjeiston tarkoituksena on antaa 

ohjeita työntekijöiden henkilötietojen suojaa
misesta ja siten edistää työntekijöiden yksi
tyisyyden ja ihmisarvon kunnioitusta. 

Ohjeistossa on johdanto-, tarkoitus- ja 
määritelmäosan lisäksi määritelty ohjeiston 
soveltamisala, jonka mukaan ohjeistoa so
velletaan sekä julkisella että yksityisellä sek
torilla tapahtuvaan manuaaliseen ja auto
maattiseen työntekijöiden henkilötietojen 
käsittelyyn. Näitä tilanteita silmällä pitäen 
ohjeisto sisältää kaikessa henkilötietojen kä
sittelyssä noudatettavat yleiset periaatteet 
sekä lisäksi ohjeet henkilötietojen käsittelyl
le. Yksilöllisten oikeuksien lisäksi työnteki
jöiden yksityisyyden suoja on ohjeistossa 
turvattu myös kollektiivisten oikeuksien 
avulla. Ohjeiston sisältämät periaatteet on 
ulotettu myös työnvälitystoimistojen käsitte
lemiin työntekijän henkilötietoihin. 

Ohjeiston tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi 
ohjeistoon sisältyy myös selitysosa, jossa on 
lisäksi otettu huomioon asiaan kuuluvat kan
sainväliset työnormit 

1.6. Euroopan neuvoston työelämää 
koskeva suositus 

Euroopan neuvoston työsuhteen hoitami
seksi käytettävien henkilötietojen suojaamis
ta koskevan suosituksen R(89) 2 tarkoituk
sena on yhtenäistää jäsenmaissa noudatetta
via tietojenkäsittelymenettelyjä julkisella ja 
yksityisellä sektorilla siten, että niissä ote
taan huomioon työntekijöiden perusoikeuksi
en, erityisesti yksityisyyden suojan, toteutu
minen. Tavoitteen saavuttamiseksi suosituk
seen kirjatut periaatteet tulisi ottaa huomi
oon sovellettaessa kansallista tietosuojalain
säädäntöä tai muuta henkilötietojen käyttöön 
vaikuttavaa kansallista lainsäädäntöä työelä
mässä. 

Suositus sisältää periaatteet henkilötietojen 
keräämiseen ja käyttöön työsuhteessa sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla. Tietojen 
keräämisen ja niiden sisäisen käytön lisäksi 
suositus sisältää muun muassa tietojen luo
vuttamiseen ja tarkastusoikeutta ja virheen 
oikaisua koskevia periaatteita. 

1.7. Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien 
ja biolääketieteen yleissopimus 

Euroopan neuvosto on hyväksynyt ihmis
oikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleis
sopimuksen syksyllä 1996. Suomi allekirjoit
ti sopimuksen 4 päivänä huhtikuuta 1997. 
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Sopimuksen tarkoituksena on suojata kaikki
en ihmisten ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä 
sekä taata kaikille ilman syrjintää heidän 
integriteettinsä (yksilöllisen arvonsa) ja mui
den oikeuksiensa ja perusvapauksiensa kun
nioitus biologian ja lääketieteen soveltami
sessa. Sopimukseen kirjattuja periaatteita 
ovat ihmisen ensisijaisuus, ammatilliset stan
dardit, terveydenhuoltopalvelujen yhdenver
tainen saatavuus, suostumus lääketieteellisiin 
toimenpiteisiin, yksityisyyden suoja ja oi
keus itseään koskeviin tietoihin. 

Sopimuksen mukaan ennustavia geenites
tejä voidaan suorittaa vain terveydellisessä 
tarkoituksessa tai terveyteen liittyvää tieteel
listä tutkimusta varten. 

Suomi valmistelee parhaillaan sopimuksen 
voimaansaattamista. Sopimuksen voimaan
saattaminen edellyttää terveydenhuollon lain
säädännön tarkistamista. Sosiaali- ja terveys
ministeriö viimeistelee hallituksen esitystä 
lääketieteellistä tutkimusta koskevaksi laiksi, 
jossa tultaisiin säätämään ihmiseen kohdistu
vasta lääketieteellisestä tutkimuksesta. 

1.8. Nykytilan aJViointi 

Viime vuosina työelämän tietosuojaongel
mat ovat entisestään korostuneet tietojenkä
sittelymenetelmien kehittymisen vuoksi. Eri
tyisesti tietojen keräämisen kapasiteetti sekä 
tietojen siirtämisen nopeus ovat huomatta
vasti lisääntyneet. 

Uudet lääketieteen menetelmät ovat lisäksi 
mahdollistaneet entistä täsmällisempien en
nusteiden laatimisen työntekijöiden tervey
den kehittymisestä. Henkilöstön tehokkuus 
ja siihen liittyen myös hyvä terveydentila 
ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi kilpai
lukykytekijöiksi työntekijöitä valittaessa. 
Tämän vuoksi erilaisten suorituskykyä tai 
henkilökohtaisia ominaisuuksia mittaavien 
testien käyttö on yleistynyt. Yksityisyyden 
suojaaminen ja sen varmistaminen, etteivät 
yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia tai 
terveyttä koskevat tiedot muodostu käytän
nössä syrjintäperusteiksi, on näissä oloissa 
entistäkin tärkeämpää. Henkilötietolakiin oli
si tarkoitus sisällyttää yleiset henkilötietojen 
keräämiseen ja muuhun käsittelyyn liittyvät 
säännökset. Kyseisen yleislain säännöksiä ei 
kuitenkaan voitaisi pitää työelämän kannalta 
riittävinä eikä kaikin osin tarkoituksenmu
kaisilla. Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan 
säädettäväksi työelämää koskeva erityislaki 
yksityisyyden suojasta. Geneettisestä tutki-

muksesta säädettäisiin työterveyshuoltolais
sa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on 
ehdotettuun henkilötietolakiin liittyen, mutta 
samalla huomioon ottaen työelämän erityis
tarpeet, turvata mahdollisimman hyvä yksi
tyisyyden suoja työnhakijoille ja -tekijöille. 
Työnantajan henkilöstöhallinnollisista tar
peista ja työturvallisuusvelvoitteista johtuu, 
että vaikka kerättävien henkilötietojen mää
rää pyrittäisiinkin vähentämään, on työnan
tajalla kuitenkin oltava varsin tarkkojakin 
tietoja henkilöstöstään. Lakiehdotuksella py
ritään siihen, että tietojen käsittely olisi 
mahdollisimman luottamuksellista ja että 
vain työn kannalta tarpeellisia tietoja kerät
täisiin. Tietojen käyttötarkoitukseen sidotun 
säilytysajan lisäksi on olennaista turvata tie
tojen saatavuus myös tilanteissa, joissa tieto
ja tarvitaan todisteeksi entisestä työsuhteesta. 
Esityksen tavoitteena on myös vähentää epä
luotettavien testausten käyttämistä ja lähtö
kohtaisesti kieltää geenitutkimuksen käyttä
minen. 

Tietojärjestelmien kehittymisen ansiosta 
työnantajilla on käytössään erilaisia valvon
tajärjestelmiä työprosessien organisointia 
taikka asiakaspalvelua ja omaisuuden suoje
lemista varten. Mahdollisuus työntekijöiden 
ja työprosessien valvontaan erilaisten teknis
ten laitteiden avulla lisää riskiä käyttää saa
tua tietoa epäasianmukaisella tavalla. La
kiehdotusten tarkoituksena on suojata työn
tekijöiden oikeuksia myös valvonnan osalta 
ja lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuut
ta saattamalla käsittely yhteistoimintamenet
telyn piiriin. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen toteuttaminen merkitsisi työnan
tajalle tietojenkäsittelyn tasoa ja turvajärjes
telyjä koskevia vaatimuksia, joilla ei voida 
kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä kus
tannusvaikutuksia. 

Geneettisiä tutkimuksia koskevasta lupa
menettelystä arvioidaan alkuvaiheessa ai
heutuvan noin 200 000 markan vuosittaiset 
kustannukset. 
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3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkittävää vaikutusta 
työsuojeluviranomaisten nykyisiin tehtäviin. 
Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelua 
koskevien säännösten ja määräysten noudat
tamista ja niiden rikkomisen yhteydessä val
vonnan kohteena voi nykyäänkin olla myös 
työntekijöiden yksityisyyden piiriin kuuluvia 
asioita. Lakiehdotuksesta ja siihen sisällytet
tävistä tietosuojan erityistuntemusta edellyt
tävistä säännöksistä kuitenkin seuraisi, että 
työsuojeluviranomaisten valvontakäytäntö 
työntekijöiden tietosuojaan liittyvissä kysy
myksissä tapahtuisi aikaisemmasta poiketen 
yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa. 
Geneettisen tutkimuksen lupaviranomaisena 
toimisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 

4. Asian valmistelu 

Työministeriö asetti 17 päivänä heinäkuuta 
1997 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmis
tella hallituksen esityksen muotoon ehdotus 
työelämän tietosuojaa koskevaksi laiksi. Esi
tys on valmisteltu tässä työryhmässä, jossa 
työministeriön lisäksi ovat olleet edustettuina 
oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministe-

riö, tietosuojavaltuutetun toimisto ja kes
keisimmät työmarkkinajärjestöt. Lisäksi asi
aa on käsitelty merimiesasiain neuvottelu
kunnassa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Lakiehdotusten valmistelussa on otettu 
huomioon samanaikaisesti oikeusministeriön 
valmisteleroa hallituksen esitys henkilötieto
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 96/1998 vp) sekä vuonna 1995 toteutet
tu perusoikeusuudistus. 

Lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on halli
tuksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 
30/1998 vp ), jäljempänä julkisuuslainsäädän
tö. Nyt käsiteltävien lakiehdotusten sisältö 
on muotoutunut pitkälti ILOn työntekijöiden 
henkilötietojen suojaamista koskevan 
ohjeiston (1996) sekä Euroopan neuvos
ton työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen 
suojaamista koskevan suosituksen R (89) 2 
periaatteiden mukaisesti. 

Valmistelussa on otettu huomioon myös 
Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja bio
lääketieteen yleissopimus. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena on 
toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yk
sityisyyden suojaa koskevia perusoikeuksia 
sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan ke
hittämistä ja noudattamista käsiteltäessä 
työnhakijoiden tai -tekijöiden henkilötietoja 
työelämässä. Yksityisyyden suojaan kuuluu 
yksityiselämän suoja, josta säädetään halli
tusmuodon 8 § :n 1 momentissa. Yksityisyy
den suoja muodostuu yksityiselämän suojan 
lisäksi muistakin henkilötietojen käsittelyssä 
merkityksellisistä perusoikeuksista, kuten 
henkilön itsemääräämisoikeudesta, jonka 
mukaan yksilöllä on oikeus tietää ja päättää 
itseään koskevien henkilötietojen käytöstä. 
Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto liittyy 
hallitusmuodon 5 §:ssä säädettyyn yhdenver
taiseen kohteluun ja syrjintäsuojaan. Sään
nösehdotuksilla toteutettaisiin osaltaan halli
tusmuodon 8 § :n 1 momenttiin sisältyvää 
toimeksiantoa, jonka mukaan henkilötietojen 
suojasta on säädettävä laiiia. 

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
kaikentyyppisiin työsuhteisiin. Näin ollen 
lain piiriin tulisivat työsopimuslain, meri
mieslain ( 423/1978), kotitaloustyöntekijäin 
työsuhteesta annetun lain (951/1977) ja op
pisopimuskoulutuksesta annetun lain 
(1605/1992) mukaiset työsuhteet Ehdotettu 
laki koskisi samalla tavoin myös kaikentyyp
pisiä muita palvelussuhteita, joten lakia so
vellettaisiin myös virkasuhteissa ja niihin 
verrattavissa palvelussuhteissa. Näin laki 
tulisi koskemaan valtion, kunnan, seurakun
nan sekä itsenäisten julkisoikeudellisten lai
tosten, kuten Suomen Pankin ja kansanelä
kelaitoksen, palveluksessa olevia. 

Vaikka ehdotettu työelämän erityissääntely 
on ensisijainen henkilötietolakiin nähden, on 
työelämän tilanteissa oleellisen tärkeää, että 
henkilötietolakia sovelletaan täydentävästi 
tässä ehdotetun lain kanssa. 

Lakiehdotuksessa käytetään henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvää käsitteistöä merkitys
sisällöltään samana kuin henkilötietolaissa. 

Viranomaisten henkilörekistereissä olevien 
tietojen käsittelystä on lisäksi voimassa, mitä 
siitä säädetään yleisten asiakirjain julkisuu
desta annetussa laissa (83/1951) sekä muus-

sa erityislainsäädännössä, kuten esimerkiksi 
nimikirjalaissa (1 01 0/1989). Luovutettaessa 
tietoja viranomaisen henkilörekisteristä on 
otettava huomioon niissä säädetyt julkisuus
periaate ja salassapitosäännökset Työvoima
palvelujen henkilörekistereistä on lisäksi voi
massa, mitä niistä säädetään työvoimapalve
lulaissa (1 005/1993 ). 

Pykälän 3 momentin mukaan työntekijällä 
tarkoitettaisiin tätä lakia sovellettaessa myös 
työnhakijaa. Lain säännökset koskisivat si
ten työnhakijaa samalla tavoin kuin työnte
kijää, jollei erikseen nimenomaisesti ole toi
sin säädetty. Työnhakijana tarkoitettaisiin 
tässä laissa henkilöä, joka on hakenut avoin
na olevaa työpaikkaa tai johon työnantaja 
muutoin suoraan tai välillisesti on ottanut 
yhteyttä mahdollisen työhön ottamisen tar
koituksessa sen jälkeen, kun henkilö on tar
joutunut työhön. 

3 §. Tarpeellisuusvaatimus. Säännösehdo
tuksen mukaan työnantaja saisi käsitellä vain 
työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja eikä tästä tarpeellisuusvaati
muksesta voitaisi poiketa edes työntekijän 
suostumuksella. Työntekijän suostumus ei 
voisi syrjäyttää tarpeellisuusvaatimusta, kos
ka suostumukselle ei työntekijän alisteisesta 
asemasta johtuen voitaisi antaa täysin vapaa
seen tahdonmuodostukseen perustuvaa mer
kitystä. 

Työelämässä esiintyvät tilanteet ovat hyvin 
monimuotoisia. Kerättävien tietojen määrä ja 
laatu vaihtelevat työalan ja työtehtävien mu
kaan. Työelämässä työnantajana on tarve 
kerätä ja rekisteröidä tietoja toimintansa jär
jestämiseksi. Työnantajan tarve kerätä tietoja 
voi myös johtua esimerkiksi viranomaisista, 
asiakkaista, työympäristöstä, henkilöstöhal
linnosta ja organisaation kehittämisestä. La
kiehdotus mahdollistaisi tietojen keräämisen 
ja tallettamisen esimerkiksi edellä mainituis
sa tapauksissa. 

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus mää
rätä itse omien henkilötietojensa käytöstä ja 
luovuttamisesta. Kuitenkin työtä hakiessaan 
ja työssä ollessaan työntekijä joutuu luovut
tamaan henkilötietojaan työnantajan käyt
töön. Tässä lakiehdotuksessa pyrittäisiin so
vittamaan yhteen työnantajan tarve saada 
käyttöönsä työntekijöiden henkilötietoja ja 
työntekijöiden tarve suojata omia henkilötie
tojaan. 

Työnantajan olisi voitava perustella kerät-
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tävien henkilötietojen tarpeellisuus työsuh
teen kannalta. Työsuhteen kannalta tarpeelli
sia tietoja olisivat esimerkiksi työtehtävien 
suorittamisen, työolosuhteiden, työ- ja virka
ehtosopimusten sekä lainsäädännön edellyt
tämät tiedot. 

Käytännössä on mahdotonta luetella tar
peellisia henkilötietoja tyhjentävästi. Tar
peellisuusarviointi olisikin suoritettava aina 
kussakin tapauksessa erikseen. Tarpeellisuus
vaatimuksen liittäminen työsuhteen kannalta 
tarvittaviin tietoihin merkitsisi kuitenkin 
suhteellisen väljää arviointiperustetta. Työn
antaja määrittelisi tarpeellisuusvaatimuksen 
kerätessään ja tallettaessaan työntekijän hen
kilötietoja. Työnantaja vastaisi myös siitä, 
että henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan 
lainkohdassa säädetyllä tavalla. Työnantajan 
suorittamalle arvioinoille olisi tarpeellisuutta 
harkittaessa annettava huomattava merkitys. 

Työhönottotilanteessa sovellettaisiin samaa 
tarpeellisuusvaatimusta kuin edellä on esitet
ty. Työnantajan oikeutta kerätä työnhakijan 
henkilötietoja tulisi kuitenkin tarkastella lä
hinnä siitä työtehtävästä lähtien, johon työn
hakijaksi ilmoittautunut haluaa. Tietojen tu
lisi olla tarpeellisia arvioitaessa hakijan päte
vyyttä ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään. 
Lisäksi hakijoilta voitaisiin kysyä työnanta
jan velvoitteiden toteuttamiseen liittyviä tek
nisiä tietoja, joita ei sinänsä tarvittaisi valin
tapäätöstä tehtäessä. Työnhakutilanne voisi 
olla myös sellainen, jossa henkilö hakee 
useampaan työtehtävään tai jossa työnantaja 
voisi käyttää keräämiään tietoja myöhemmin 
tarvittavia uusia työntekijöitä valittaessa. 
Tällöin olisi kuitenkin syytä varmistua siitä, 
että työnhakija tietäisi häneltä kerättävien 
tietojen käyttötarkoituksen. 

Työntekijä voisi jättää vastaamatta sellai
seen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen 
kannalta tarpeellinen. Työntekijä voisi pyy
tää työnantajalta selvityksen kysymyksen 
tarpeellisuudesta työsuhteen kannalta jo työ
hönottotilanteessa. Tällä tavoin menetellen 
voitaisiin välttää jälkikäteen syntyviä erimie
lisyyksiä. Käytännössä työnhakija on kuiten
kin yleensä sellaisessa asemassa, että jättä
mällä vastaamatta työnantajan esittämiin ky
symyksiin hän voi vaarantaa mahdollisuu
tensa työpaikan saamiseen. Tarpeellisuusvaa
timuksen toteutuminen mahdollistaisi joka 
tapauksessa sen, että työnhakija voisi antaa 
puutteellisen tai epätäydellisen vastauksen 
kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannal
ta tarpeellinen. Puutteellisen tai epätäydelli-

sen vastauksen antaminen ei tällöin sa1s1 
johtaa työntekijän kannalta kielteisiin seuraa
muksiin. 

Tarpeellisuusvaatimusta sovellettaisiin 
myös työnantajan testaamalla keräämään 
tietoon. Työnantajan suorittaman testaamisen 
olisi oltava työsuhteen kannalta siten tarpeel
lista, että sillä saataisiin työsuhteeseen liitty
vää merkityksellistä tietoa. 

Tarpeellisuusvaatimuksella on liittymä 
myös työnhakijoiden ja työntekijöiden syr
jintäsuojaan. Syrjintäsuojan perussäännös on 
työsopimuslain 17 § :ssä, jonka mukaan 
työnantajan on kohdeltava työnhakijoita ja 
työntekijöitä tasapuolisesti niin, ettei ketään 
perusteettomasti aseteta toisiin nähden eri 
asemaan syntyperän, uskonnon, iän, poliitti
sen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka 
muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 

4 §. Työntekijän henkilötietojen käsittely. 
Henkilötietolakia vastaavasti tietojen kerää
misellä työelämässä tarkoitetaan sellaista 
järjestelmällistä toimintaa, jonka tarkoitukse
na on automaattisen tietojenkäsittelyn tai 
manuaalisen käsittelyn avulla muodostaa 
työnhakijoista tai -tekijöistä henkilörekisteri 
tai sen osa. Ehdotuksen 1 momentin mukaan 
henkilötiedot olisi ensi sijassa kerättävä 
työntekijäitä itseltään. Tällä tavoin työntekijä 
saisi parhaiten selville, mitä tietoja hänestä 
kerätään. Samalla työntekijällä olisi mahdol
lisuus varmistua siitä, etteivät häntä koske
vat henkilötiedot ole asiattomia, virheellisiä 
tai vanhentuneita. 

Säännösehdotuksen mukaan työnantajan 
kerätessä henkilötietoja muulta kuin työnte
kijäitä tai -hakijalta itseltään työnantajan 
olisi asian laatu huomioon ottaen pyrittävä 
hankkimaan tämän suostumus. Sään
nösehdotuksen tarkoituksena on myös edis
tää tietojenkäsittelyn avoimuutta työelämäs
sä, minkä vuoksi työnantajan olisi pääsään
töisesti tiedotettava tietojen keräämisestä. 

Ehdotuksen 2 momentin mukaan työnanta
jana ei olisi tiedottamisvelvollisuutta, jos se 
olosuhteista johtuen olisi mahdotonta, ilmei
sen tarpeetonta taikka asian tarkoituksen 
kannalta vahingollista. Tällaisia tilanteita 
saattaisi liittyä esimerkiksi asiakaspalvelu
kyselyihin, jos olisi ilmeistä, että tietojen 
antaminen selvästi heikentäisi kyselytulosten 
luotettavuutta. Henkilötietolakiehdotuksen 
mukaisesta työnantajan tiedottamisvelvolli
suudesta voitaisiin lisäksi poiketa lain 24 §:n 
2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Työnantajalla ei toisin sanoen olisi 
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tiedottamisvelvollisuutta, jos rekisteröity on 
jo saanut pykälän 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot. Henkilötietolakiehdotuksen mukaan 
henkilötietoja kerättäessä rekisterinpitäjän 
olisi huolehdittava siitä, että rekisteröity voi 
saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa 
tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja sään
nönmukaisesti luovutetaan samoin kuin ne 
tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oi
keuksien käyttämiseksi asianomaisessa hen
kilötietojen käsittelyssä. Tiedot olisi annetta
va henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa 
tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekis
teröidyltä itseltään ja tietoja olisi tarkoitus 
luovuttaa, viimeistään silloin, kun tietoja 
ensi kerran luovutetaan. Työnantaja voisi 
henkilötietolakiehdotuksen 24 §:n 2 momen
tin nojalla poiketa tiedottamisvelvollisuudes
ta myös silloin, kun poikkeaminen olisi vält
tämätöntä valtion turvallisuuden tai yleisen 
turvallisuuden vuoksi taikka rikoksen eh
käisemiseksi tai selvittämiseksi taikka vero
tukseen tai julkiseen talouteen liittyvän val
vontatehtävän vuoksi. 

Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan 
työntekijän henkilötietoja voisivat käsitellä 
ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävien hoi
taminen sitä edellyttää. Yksityisyyden suojan 
sekä siihen liittyvien muiden perusoikeuksi
en huomioon ottaminen työelämässä edel
lyttää, että palvelussuhteen hoitamiseksi ke
rättävien henkilötietojen käsittelijäpiiri olisi 
rajoitettu. Ehdotuksen mukaan henkilötieto
jen käsittelyyn olisivat oikeutettuja ainoas
taan ne henkilöt, joka tarvitsevat tiettyjä 
työntekijää koskevia tietoja tehtäviensä hoi
tamiseksi. Säännösehdotuksen piiriin kuului
sivat myös työnantajan toimeksiannosta hen
kilötietoja käsittelevät, kuten henkilöstöpal
velu- ja konsulttiyritykset Työnhakijan ja 
-tekijän terveydentilatietojen käsittelijäistä 
säädettäisiin erikseen lain 6 §:ssä. 

Säännösehdotuksen 4 momenttiin on sisäl
lytetty informatorinen maininta siitä, että 
henkilötietojen keräämisestä työhön otettaes
sa ja työsuhteen aikana säädettäisiin yhteis
toimintalainsäädännössä. Yhteistoimintalain
säädännön mukaisesti työnantajan olisi toi
mittava yhdessä henkilöstön edustajien kans
sa henkilötietojen suojaamisen ja työnteki
jöiden yksityisyyden varmistamiseksi. 

Yhteistoimintalainsäädäntöön otettavaksi 
ehdotetun uuden sääntelyn mukaisesti työn
antajan tulisi neuvotella yhteistoiminta
menettelyssä esimerkiksi päättäessään uusien 
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henkilötietojärjestelmien käyttöönotosta. Sa
moin testausmenetelmistä ja niiden käyt
töönotosta työnhakutilanteessa tai työsuhteen 
aikana tulisi neuvotella työnantajan ja henki
löstön edustajien kesken. Yhteistoiminta
menettelyllä ei kuitenkaan voitaisi korvata 
lakiehdotuksessa säädettyä tarpeellisuusvaa
timusta tai työntekijän erikseen antamaa 
suostumusta. 

5 §. Työntekijän testaaminen. Pykälän 1 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
työnantajan olisi työntekijää testattaessa py
rittävä käyttämään luotettavia testaus
menetelmiä ja muutoinkin pyrittävä varmis
tumaan testauksella saatujen tietojen virheet
tömyydestä. 

Vaikka henkilötietolakia voitaisiin soveltaa 
myös testaamisen avulla saatuihin henkilö
tietoihin, ehdotetaan tässä lakiehdotuksessa 
työelämän tarpeita silmällä pitäen täsmen
nettäväksi testien teettäjien ja testattavien 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Ehdotuksen 
tarkoituksena on osaltaan edistää työntekijöi
den ja -hakijoiden tasapuolista kohtelua ja 
syrjintäsuojaa ja siten työmarkkinoilla ja 
ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtu
vaa syrjintää koskevan ILOn yleissopimuk
sen (n:o 111 ), joka koskee työmarkkinoilla 
ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapah
tuvan syrjintää (SopS 63/1970), periaatteita. 

Henkilötietojen keräämiseen on käytettä
vissä monenlaisia testimenetelmiä ja niitä 
suorittavia yrityksiä ja laitoksia. Työnteki
jöille tehtävissä terveystarkastuksissa saa
daan tietoa normaalin lääkärintarkastuksen 
ohella erilaisten testien, kuten alkoholi-, 
huume- tai veritartuntatautitestien avulla. 
Terveydentilatietojen lisäksi työnantajat pitä
vät tärkeänä saada tietoa esimerkiksi henki
lön persoonallisuudesta, asenteista, sitoutu
misesta työhön taikka elämäntilanteesta. Nii
den selvittämiseksi työnantajien käytettävissä 
on suuri joukko erilaisia ja eri tasoisia henkilöatviointi
ja soveltuvuustestejä. Vaikka testaus

menetelmien tarkoituksena onkin saada mah
dollisimman puolueeton ja asiantunteva ar
vio testattavista henkilöistä, on kaikille tes
tausmenetelmille myös yhteistä, että ne 
puuttuvat aina jossain määrin testattavan 
työnhakijan tai työntekijän yksityisyyteen. 

Joillekin testeille, kuten huumausainetes
teille, on kansainvälisin ohjein luotu yhtei
sesti hyväksytyt kriteerit niiden luotettavuu
den toteamiseksi. Käytettävissä on kuitenkin 
myös sellaisia työntekijän ominaisuuksia tai 
toimintatapoja mittaavia testejä, joiden luo-
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tettavuuteen liL:tyy huomattava maara epä
varmuustekijöitä. Koska testaamisella saatuja 
tietoja käytetään yksittäistä työntekijää kos
kevaan päätöksentekoon, olisi työnantajan 
säännösehdotuksen mukaan pyrittävä huoleh
timaan siitä, että saadut testitulokset olisivat 
virheettömiä. Tämän varmistamiseksi työn
antajan olisi pyrittävä käyttämään ainoastaan 
luotettavina pidettyjä testejä. Testien käyttä
minen ei saisi olla itsetarkoitus, vaan testien 
tarpeellisuus tulisi harkita lakiehdotuksen 
3 §:n mukaisesti. Luotettava testaaminen 
lisää sitä, että työnhakijoita arvioidaan oikei
den tietojen perusteella, ja asettaa siten tes
tattavat keskenään mahdollisimman tasaver
taiseen asemaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan työnantajan 
tai tämän osoittaman testaajan olisi työnha
kijan tai -tekijän pyynnöstä annettava hänel
le maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvioin
nissa tehty lausunto. Jos lausunto olisi an
nettu suullisesti, olisi testatulle työnhakijalle 
tai -tekijälle annettava lausunnon sisällöstä 
selvitys. Selvityksen tulisi olla testatun työn
hakijan tai -tekijän ymmärrettävissä ja siitä 
tulisi käydä ilmi ainakin testaamisen tarkoi
tus ja tulos sekä päätöksentekoon vaikutta
neet arvioinnit. 

Pykälän 3 momentin mukaan geneettinen 
tutkimus työhön otettaessa ja työsuhteen 
aikana olisi kielletty, ellei siihen ole eri
tyistä, työterveyshuolto laissa säädettyä lupaa. 
Ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskeva 
yleissopimus rajoittaa geenitestien käyttöä. 
Sopimuksen 12 artiklan mukaan ennustavia 
geenitestejä voidaan tehdä vain terveydelli
sessä tarkoituksessa tai terveyteen liittyvää 
tieteellistä tutkimusta varten. 

6 §. Tiedot työntekijän terveydentilasta. 
Pykälässä säädetään tilanteista, joissa työnte
kijän terveydentilatilaa koskevien tietojen 
käsittely olisi sallittua. Tässä pykälässä eh
dotettu sääntely merkitsisi poikkeusta hen
kilötietolakiehdotuksen 11 §:n 4 kohdassa 
tarkoitettuja terveydentilatietoja koskevaan 
käsittelykieltoon. Sen mukaan sellaisten hen
kilötietojen käsittely olisi kielletty, jotka 
koskevat henkilön terveydentilaa, sairautta 
tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 
hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toi
menpiteitä. Tästä käsittelykiellosta voidaan 
tietosuojadirektiivin 8 artiklan 2 kohdan no
jalla kuitenkin poiketa, jos käsittely on tar
peen rekisterinpitäjän erityisten oikeuksien ja 
velvoitteiden noudattamiseksi. Tällöin on 
kuitenkin kansallisessa lainsäädännössä huo-

lehdittava riittävistä suojatoimenpiteistä yk
sityisyyden suojaamiseksi. Nyt ehdotetta
valla säännöksellä mahdollistettaisiin työn
hakijan tai -tekijän terveydentilaa koskevien 
tietojen käsittely lakiehdotuksen mukaisin 
edellytyksin. 

Säännösehdotuksen 1 momentin mukaan 
työnantajana olisi oikeus käsitellä työnteki
jän terveydentilaa koskevia tietoja, jos se 
olisi tarpeen laista taikka työ- tai virkaeh
tosopimuksesta johtuvien työnantajan tai 
työntekijän oikeuksien tai velvollisuuksien 
toteuttamiseksi. Erityisen tarpeellisia ter
veydentilatiedot ovat työnantajan velvolli
suudeksi säädettyjen työkykyä yllä pitävien 
toimenpiteiden yhteydessä. Säännöksellä ei 
olisi tarkoitus puuttua työnantajan työter
veys-tai työsuojeluvaatimusten täyttämiseksi 
tarvitsemiin terveydentilatietoihin, joista on 
säädetty työturvallisuus- ja työterveyden
huoltolainsäädännössä. Lisäksi on erikseen 
säädetty työterveydenhuoltohenkilöstön oi
keudesta luovuttaa terveydentilatietoja työn
antajalle. 

Työsopimuslaissa säädetään työntekijän oi
keudesta sairausajan palkkaan työsopimus
lain 28 §:n sairauspoissaoloa koskevassa 
säännöksessä sekä työsuhteen päättämisen 
osalta 37 §:ssä sairaudesta irtisanomisperus
teena ja 43 § :ssä työkyvyttömyydestä purku
perusteena. Työ- ja virkaehtosopimuksin on 
sovittu työnantajan velvollisuus sairausajan 
palkan maksamiseen laajemmaksi kuin la
kisääteinen velvollisuus. Sairausajan palkan
maksuvelvollisuuden osalta työ- ja virkaeh
tosopimuksia on käytännössä tulkittu siten, 
että työnantajana on oikeus vaatia näissä 
tilanteissa työntekijäitä lääkärintodistus, jos
sa on lääketieteellinen taudinmääritys eli 
diagnoositieto. Säännösehdotuksella ei muu
tettaisi nykyistä käytäntöä. 

Säännösehdotuksessa ehdotetaan lisäksi, 
että terveydentilatiedot olisi hankittava työn
tekijäitä itseltään tai hänen nimenomaisella 
suostumuksella kolmannelta. Suostumuksesta 
huolimatta työnantajaa sitoisi lakiehdotuksm 
3 §:ssä tarkoitettu tarpeellisuusvaatimus. 

Pykälän 2 momentin mukaan työntekijää 
koskevia terveydentilatietoja voisivat käsitel
lä ainoastaan ne henkilöt, jotka tekevät mai
nittujen tietojen perusteella työsuhdetta kos
kevia päätöksiä taikka valmistelevat tai toi
meenpanevat niitä. Kyseisiä henkilöitä olisi
vat esimerkiksi palkanlaskenta- ja työsuh
deasioita käsittelevät henkilöt. 

Säännösehdotuksen 3 momentti edellyttäi-
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si, että työntekijän terveydentilatietoja säi
lytettäisiin erillään muista työnantajan kerää
mistä henkilötiedoista. Tämän vuoksi henki
lötietolakiehdotuksen 7 luvun mukaiset suo
jatoimet olisi otettava erityisesti huomioon 
terveydentilatietoja käsiteltäessä. Terveyden
tilatiedot tulisi tallettaa ja säilyttää lukitussa 
tai muussa vastaavassa tietojen luottamuk
sellisuuden turvaavassa tilassa. Tietojen tuli
si olla lisäksi erillään muista työntekijää 
koskevista henkilötiedoista. Terveydentilatie
tojen säilytysaika voisi lakiehdotuksen mu
kaan olla enintään henkilötietojen käyttötar
koituksen pituinen. 

7 §. Tekninen valvonta työpaikalla. La
kiehdotuksen 7 §:n 1 momentissa on viit
taussäännös siitä, että teknisen valvonnan 
tarkoitus, käyttöönotto työpaikalla samoin 
kuin tällaisessa valvonnassa käytettävät me
netelmät kuuluisivat yhteistoiminnasta yri
tyksissä annetun lain 6 § :ssä säädettyihin 
yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin. 
Vastaavista yhteistoimintamenettelyn piiriin 
kuuluvista asioista ehdotetaan säädettäväksi 
myös yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annetun lain 7 §:ssä. 

Säännösehdotuksen tarkoituksena on pyr
kiä yhteensovittamaan teknisen valvonnan 
avulla työnantajalle saatavissa olevia etuja 
sekä työntekijöiden yksityisyyden suojaan 
liittyviä näkökohtia. Tällainen yhteensovitta
minen mahdollistettaisiin sisällyttämällä tek
nisen valvonnan tarkoitusta, käyttöönottoa ja 
menetelmiä koskevat kysymykset yhteistoi
mintamenettelyn piiriin. Teknisellä valvon
nalla tarkoitettaisiin esimerkiksi kameraval
vontaa, kulunvalvontaa, tietojenkäsittelyn 
kirjautumisjärjestelmiä sekä puhelin- ja säh
köpostiviestinnän teknisiä järjestelyjä. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momenttiin on 
otettu säännös niiden yritysten osalta, jotka 
eivät kuulu yhteistoimintalainsäädännön pii
riin. Vähimmäisvaatimuksena näissä ta
pauksissa olisi, että työntekijöille selvitetään 
ennakolta, millaista valvontaa on tarkoitus 
järjestää ja mitä teknisiä menetelmiä siinä 
käytetään. Luonnollista on, että tällaisessa 
valvonnassa kertyvään aineistoon sovellettai
siin niitä lakisääteisiä velvoitteita, jotka 
yleensäkin koskevat työntekijän henkilötieto
ja. 

Laissa yhteistoiminnasta yrityksissä anne
tun lain 6 §:n muuttamisesta sekä laissa yh
teistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok
sissa annetun lain 7 § :n muuttamisesta sää
dettäisiin, että teknistä valvontaa koskevia 

asioita käsiteltäessä tulisi henkilöstön kans
sa käydä yhteistoimintamenettely käyttöön 
otettavan teknisen valvonnan tarkoituksesta, 
käyttöönotosta ja menetelmistä. Myös tekni
sen valvontamenetelmän oleelliset muutokset 
olisi uusien valvontamenetelmien käyt
töönoton tavoin käsiteltävä yhteistoiminta
menettelyssä. Valvontamenetelmiä olisi kä
siteltävä henkilöstön kanssa, jos valvonnan 
tarkoituksiin edes joltakin osin olisi tarkoi
tettu kuulumaan henkilöstön teknistä valvon
taa. 

8 §. Valvonta. Lain noudattamista valvoi
sivat työsuojeluviranomaiset yhdessä tie
tosuojavaltuutetun kanssa. Työsuojeluvi
ranomaisten tehtävistä säädetään työsuojelun 
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu
asioissa annetussa laissa (131/1973). Tie
tosuojavaltuutetun valvontatehtävistä sääde
tään nykyisin henkilörekisterilaissa. Niistä 
olisi tarkoitus säätää henkilötietolain 
37-39 §:ssä. 

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuoje
lua koskevien säännösten ja määräysten nou
dattamista työpaikoilla. Työsuojeluvi
ranomaisella on oikeus saada nähtäväkseen 
sekä saada jäljennöksiä niistä asiakirjoista ja 
luetteloista, joita työnantajan on pidettävä ja 
säilytettävä työsuojelua koskevien säännös
ten ja määräysten mukaan, sekä oikeus saada 
valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnanta
jalta sekä suullisesti että kirjallisesti. Tie
tosuojavaltuutetulla on oikeus saada rekiste
rinpitäjältä henkilötietojen käsittelyn lainmu
kaisuuden valvontaa varten tarpeelliset tiedot 
sekä oikeus tarkastaa henkilörekistereitä. 
Tietosuojavaltuutetulla, joka on henkilötieto
jen käsittelyn yleisvalvontaviranomainen, ei 
ole vastaavaa valvontaorganisaatiota kuin 
työsuojeluviranomaisilla. Työsuojeluvi
ranomaisten suorittaman valvonnan avulla 
päästäisiin tietosuojan toteutumisen valvon
nassa tehokkaasti hyödyntämään jo olemassa 
olevaa valvontaorganisaatiota. Sen vuoksi on 
tarpeellista, että molemmat viranomaiset voi
sivat valvoa yksityisyyden suojan toteutu
mista työelämässä. 

Työsuojeluviranomaiset ja tietosuojaval
tuutettu ovat itsenäisiä ja toisistaan riippu
mattomia valvontatehtävässään. Niiden itse
näisestä asemasta huolimatta olisi tarkoituk
senmukaista, että viranomaiset toimisivat 
yhteistyössä sekä pyrkisivät lain yhtenäiseen 
soveltamiseen. Ne voisivat tarvittaessa saada 
toisiltaan asiantuntija- ja selvitysapua esi
merkiksi tarkastusten yhteydessä. Viran-
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omaisten olisi järjestettävä yhteistyönsä sillä 
tavoin, että asian vireille saattaneen yksilön 
tai yhteisön oikeusturva sekä asian joutuisa 
käsittely tulee parhaalla mahdollisella tavalla 
varmistetuksi. 

9 §. Rangaistussäännös. Säännösehdotuk
sen mukaan lain 3 §:n, 4 §:n 2 tai 3 momen
tin, 5 §:n 2 tai 3 momentin, 6 §:n tai 7 §:n 2 
momentin rikkominen tahallisesti tai törkeäs
tä huolimattomuudesta olisi rangaistava sa
kolla. Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen 
rangaistavuus sen sijaan perustuisi vain yh
teistoimintalainsäädännössä oleviin rangais
tussäännöksiin. Syrjintäkiellon rikkomisen 
rangaistavuudesta säädetään vuorostaan ri
koslain 47 luvun 3 §:ssä. 

Henkilötietojen käsittelyn rangaistavuudes
ta eräissä tapauksissa säädettäisiin myös 
henkilötietolaissa. Henkilötietolain mukai
sesti työnantajan tai tämän toimeksiannosta 
työntekijän henkilötietoja käsittelevän olisi, 
edistääkseen hyvää tietojenkäsittelytapaa, 
huolehdittava työntekijän yksityisyyden suo
jaamisesta tämän henkilötietoja käsiteltäessä. 
Henkilötietolaissa olisi säännelty toimeksian
non saaneen velvollisuudesta huolehtia re
kisterinpitäjän tavoin tarvittavista suojatoi
mista sekä suojaamisesta annettujen säännös
ten rikkomisesta aiheutuvasta sakkorangais
tuksesta. Työntekijän henkilötietoja käsittele
vän vaitiolovelvollisuudesta säädettäisiin 
henkilötietolain 32 §:n 3 momentissa. Ran
gaistus vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta 
sekä muiden henkilötietoja koskevien mää
räysten rikkomisesta määräytyisi henkilötie
tolain 47 §:n rangaistussäännön mukaisesti. 

10 §. Voimaan tulo. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan samanaikaisesti henkilötieto
lain kanssa kuitenkin niin, että laki olisi voi
massa viimeistään 24 päivänä lokakuuta 
1998, jolloin tietosuojadirektiivi on viimeis
tään kansallisesti lainsäädännössä toteutetta
va. 

1.2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

6 §. Y hteistoim intam enettelyn piiriin kuu
luvat asiat. Säännösehdotuksen perustelut 
sisältyvät edellä yksityisyyden suojaa työelä
mässä koskevan lakiehdotuksen 4 ja 7 §:ään. 

1.3. Laki yhteistoiminnasta valtion 
virnstoissa ja laitoksissa 

7 §. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuu-

luvat asiat. Säännösehdotukseh perustelut 
sisältyvät edellä yksityisyyden suojaa työelä
mässä koskevan lakiehdotuksen 4 ja 7 §:ään. 

1.4. Työterveyshuoltolaki 

2 §. Työterveyshuollon toteuttaminen ja 
sisältö. Työterveyshuoltolakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lain 2 §:ään lisättäi
siin 3 momentti, jonka mukaan yksityisyy
den suojasta työelämässä annetun lain ( 1 ) 
5 § :ssä tarkoitetun luvan geneettiseen tutki
mukseen myöntäisi terveydenhuollon oikeus
turvakeskus. Lupa voitaisiin myöntää vain, 
jos tutkimuksen suorittaminen olisi erityises
ti perusteltua työolosuhteista työntekijälle 
aiheutuvan terveydellisen vaaran torjumisek
si ja työntekijä olisi antanut siihen nimen
omaisen suostumuksensa. Jos vaaraa aiheut
tava tekijä voidaan poistaa työstä tai työym
päristöstä työhygienisten tai muiden vastaa
vien menetelmien avulla, ei edellytyksiä lu
van myöntämiselle olisi. Suostumuksen tulee 
perustua työntekijän tietoiseen ja itsenäiseen 
päätökseen. Lisäksi edellytettäisiin, ettei pe
rinnöllisen sairasturuisherkkyyden selvittämi
seksi ole käytettävissä muita vaihtoehtoisia 
keinoja. Geneettisellä tutkimuksella tarkoite
taan tässä yhteydessä työntekijän perimän 
ja/tai kromosomien tutkimusta. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
myöntämällä luvalla suoritettavaa geneettistä 
tutkimusta käytettäisiin terveydellisessä tar
koituksessa tavoitteena työntekijän terveyden 
suojelu. Lupamenettelyn tarkoituksena olisi 
arvioida testauksen luotettavuutta ja merkit
tävyyttä työtehtävien ja vallitsevien työolo
suhteiden kannalta sen hetkisen tiedon pe
rusteella. 

Luvanvaraisuus koskisi myös muussa yh
teydessä geneettisellä tutkimuksella saatujen 
tietojen käyttöä. Lupamenettelystä säädettäi
siin tarkemmin asetuksella. 

Geneettisen testauksen tulosten osalta 
työnantajan oikeus saada lausunto ehdote
taan rajattavaksi koskemaan vain tietoa työP
tekijän sopivuudesta kyseiseen työhön. Muil
ta osin geneettisen testauksen tulokset jäisi
vät työntekijän yksityisyyden suojaamiseksi 
vain työntekijän itsensä ja työterveyshuollon 
tietoon. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan saman
aikaisesti henkilötietolain kanssa kuiten-
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kin niin, että lait olisivat voimassa viimeis
tään 24 päivänä lokakuuta 1998, jolloin tie
tosuojadirektiivi on viimeistään kansallisesti 
lainsäädännössä toteutettava. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mukaan 
henkilötietojen suojasta on säädettävä lailla. 
Tämä hallituksen esitys on terveydentilatie
tojen säännöstämistason suhteen siltä osin 
tulkinnanvarainen, että työnantajan oikeus 
sairausajan palkanmaksun yhteydessä vaatia 
työntekijäitälääketieteellisen taudinmäärityk
sen eli diagnoositiedon sisältävä lääkärinto-

distus voisi esityksen mukaan perustua kuten 
nykyisinkin työ- tai virkaehtosopimusten 
määräyksiin. Samassa yhteydessä olisi myös 
selvitettävä yksityisyyden suojaa työelämäs
sä koskevan lakiehdotuksen 7 §:ssä säännel
lyn henkilöstön teknisin laittein tapahtuvan 
valvonnan suhde hallitusmuodon perusoi
keussäännöksiin. Tämän vuoksi hallituksen 
käsityksen mukaan säätämisjärjestyksestä 
olisi hankittava myös perustuslakivaliokun
nan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Laki 

yksityisyyden suojasta työelämässä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yk
sityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden 
suojaa turvaavia perusoikeuksia sekä edistää 
hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja 
noudattamista käsiteltäessä henkilötietoja 
työelämässä. 

2 § 

Soveltamisala 

Työsuhteessa sekä virkasuhteessa tai siihen 
verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelus
suhteessa on noudatettava, mitä tässä laissa 
säädetään. Henkilötietojen käsittelyyn sovel
letaan lisäksi henkilötietolakia ( 1 ), jollei 
tässä laissa toisin säädetä. 

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, 
sovelletaan myös virkamieheen, viranhalti
jaan tai niihin verrattavassa julkisoikeudelli
sessa palvelussuhteessa olevaan. 

Työntekijällä tarkoitetaan tässä laissa myös 
työnhakijaa ja työsuhteella myös muuta pal
velussuhdetta. 

3 § 

Tarpeellisuusvaatimus 

Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän 
työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötieto
ja. 

Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poike
ta työntekijän suostumuksella. 

4 § 

Työntekijän henkilötietojen käsittely 

Työnantajan on kerättävä työntekijää kos
kevia henkilötietoja ensi sijassa työntekijäitä 
itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja 

muulta kuin työntekijäitä itseltään, työnteki
jäitä on asian laatu huomioon ottaen pyrittä
vä hankkimaan suostumus tietojen keräämi
seen. 

Muulta kuin työntekijäitä itseltään kerätys
tä tiedosta työnantajan on annettava tieto 
työntekijälle, jollei tämä ole mahdotonta, il
meisen tarpeetonta tai asian tarkoituksen 
kannalta vahingollista tai jollei henkilötieto
lain 24 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdasta 
muuta johdu. 

Työntekijän henkilötietoja voivat käsitellä 
vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitami
nen sitä edellyttää. 

Henkilötietojen kerääminen työhön otetta
essa ja työsuhteen aikana kuuluu yhteistoi
mintamenettelyn piiriin siten kuin siitä yh
teistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa 
(725/1978) ja yhteistoiminnasta valtion vi
rastoissa ja laitoksissa annetussa laissa 
(651/1988) säädetään. 

5 § 

Työntekijän testaaminen 

Työntekijää testattaessa työnantajan on 
pyrittävä käyttämään luotettavia testaus
menetelmiä ja muutoinkin varmistumaan 
testauksella saatavien tietojen virheettömyy
destä. 

Työnantajana tai tämän osoittamalla tes
taajana on työntekijän pyynnöstä velvolli
suus antaa työntekijälle maksutta henkilö- tai 
soveltuvuusarvioinnissa annettu lausunto. Jos 
lausunto on annettu suullisena, työntekijän 
tulee saada selvitys lausunnon sisällöstä. 

Geneettistä tutkimusta työhön otettaessa 
tai työsuhteen aikana ei saa tehdä, ellei sii
hen ole erityistä lupaa, josta säädetään työ
terveyshuoltolaissa (743/1978). 

6 § 

Tiedot työntekijän terveydentilasta 

Työnantajana on oikeus käsitellä työnteki-
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Jan terveydentilaa koskevia tietoja sikäli 
kuin se on tarpeen laista taikka työ- tai vir
kaehtosopimuksesta johtuvien työnantajan tai 
työntekijän oikeuksien tai velvollisuuksien 
toteuttamiseksi. Tiedot on kerättävä työnte
kijäitä itseltään tai hänen nimenomaisella 
suostumuksellaan kolmannelta. 

Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja 
saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tieto
jen perusteella tekevät työsuhdetta koskevia 
päätöksiä taikka valmistelevat tai panevat 
toimeen niitä. 

Työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot 
on säilytettävä erillään muista työnantajan 
keräämistä henkilötiedoista. Tietoja voidaan 
säilyttää vain niiden käyttötarkoituksen edel
lyttämän ajan. 

7 § 

Tekninen valvonta työpaikalla 

Henkilöstöön kohdistuvan teknisen valvon
nan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettä
vät menetelmät kuuluvat yhteistoiminta
menettelyn piiriin siten kuin siitä yhteis
toiminnasta yrityksissä annetussa laissa ja 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai
toksissa annetussa laissa säädetään. 

Muissa kuin yhteistoimintalainsäädännön 
piiriin kuuluvissa yrityksissä henkilöstöön 

kohdistuvan teknisen valvonnan tarkoituk
sesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä 
menetelmistä työnantajan on tiedotettava 
henkilöstölle. 

8 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvovat työ
suojeluviranomaiset yhdessä tietosuojaval
tuutetun kanssa. 

9 § 

Rangaistussäännös 

Joka tahallisesti tai törkeästä huolimatto
muudesta jättää noudattamatta, mitä 3 §:ssä, 
4 §:n 2 tai 3 momentissa, 5 §:n 2 tai 3 mo
mentissa, 6 §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa 
säädetään, on tuomittava, jollei muualla lais
sa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, yk
sityisyyden suojasta työelämässä annetun 
lain rikkomisesta sakkoon. 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain 

(725/1978) 6 §:n 8 kohta sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 724/1988, 51/1993, 906/1996 ja 

723/1997, uusi 8 a kohta seuraavasti: 

6 § 

Y hteistoim intam enettelyn piiriin kuuluvat 
asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat 
asiat ovat: 

8) työhönoton periaatteet, sen menetelmät, 

työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana 
kerättävät ja työhöntulijalle annettavat tiedot 
sekä työhön perehdyttämisen järjestelyt; 

8 a) henkilöstöön kohdistuvan teknisen 
valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä 
käytettävät menetelmät; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199 . 
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3. 
Laki 

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa I päivänä heinäkuuta I988 

annetun lain ( 651/I988) 7 § :n II kohta sekä 
lisätään 7 § :ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa II 02/I990 ja 448/1997, uusi II a 

kohta seuraavasti: 

7 § 

Y hteistoim intam enettelyn piiriin kuuluvat 
asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: 

II) valtion palvelukseen tulon yhteydessä 
ja palvelussuhteen aikana kerättävät ja pal
velukseen tulevalle annettavat tiedot sekä 

380266P 

tehtäviin perehdyttämisen järjestelyt; 
II a) henkilöstöön kohdistuvan teknisen 

valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä 
käytettävät menetelmät; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta I99 . 

päivänä 
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4. Laki 
työtenreyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/1978) 2 §:ään, sel

laisena kuin se on osaksi laissa 608/1991, uusi 3 momentti seuraavasti: 

2 § 

Työterveyshuollon toteuttaminen ja sisältö 

Yksityisyyden suojasta työelämässä anne
tun lain ( 1 ) 5 §:ssä tarkoitetun luvan ge
neettiseen tutkimukseen myöntää terveyden
huollon oikeusturvakeskus. Lupa voidaan 
myöntää vain, jos tutkimuksen suorittaminen 
on erityisestä syystä perusteltua työ
olosuhteista työntekijälle aiheutuvan ter-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998 

veydellisen vaaran torjumiseksi ja työntekijä 
on antanut siihen nimenomaisen suostumuk
sensa. Luvanvaraisuus koskee myös muussa 
yhteydessä geneettisellä tutkimuksella saatu
jen tietojen käyttöä. Lupamenettelystä sääde
tään tarkemmin asetuksella. Geneettisen tut
kimuksen tuloksista työnantajana on oikeus 
saada lausunto vain työntekijän sopivuudesta 
työhön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Työministeri Liisa Jaakonsaari 
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Liite 

2. 
Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain 

(725/1978) 6 §:n 8 kohta sekä 
lisätään 6 § :ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 724/1988, 5111993, 906/1996 ja 

723/1997, uusi 8 a kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat ovat: 

8) työhönoton periaatteet, sen menetelmät, 
työhönoton yhteydessä kerättävät ja työhön
tulijalle annettavat tiedot sekä työhön pereh
dyttämisen järjestelyt; 

8) työhönoton periaatteet, sen menetelmät, 
työhönoton yhteydessä ja työsuhteen aikana 
kerättävät ja työhöntulijalle annettavat tiedot 
sekä työhön perehdyttämisen järjestelyt; 

8 a) henkilöstöön kohdistuvan teknisen 
valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä 
käytettävät menetelmät; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 



20 HE 121/1998 vp 

3. 
Laki 

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 

annetun lain (651/1988) 7 §:n 11 kohta sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1102/1990 ja 448/1997, uusi 11 a 

kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: 

11) valtion palvelukseen tulon yhteydessä 
kerättävät ja palvelukseen tulevalle annetta
vat tiedot sekä tehtäviin perehdyttämisen 
järjestelyt; 

11) valtion palvelukseen tulon yhteydessä 
ja palvelussuhteen aikana kerättävät ja pal
velukseen tulevalle annettavat tiedot sekä 
tehtäviin perehdyttämisen järjestelyt; 

11 a) henkiiästään kohdistuvan teknisen 
valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä 
käytettävät menetelmät,· 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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4. Laki 
työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/1978) 2 §:ään, sel

laisena kuin se on osaksi laissa 608/1991, uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Työterveyshuollon toteuttaminen ja sisältö 

Yksityisyyden suojasta työelämässä anne
tun lain ( 1 ) 5 §:ssä tarkoitetun luvan ge
neettiseen tutkimukseen myöntää ter
veydenhuollon oikeusturvakeskus. Lupa voi
daan myöntää vain, jos tutkimuksen suorit
taminen on erityisestä syystä perusteltua työ
olosuhteissa työntekijälle aiheutuvan ter
veydellisen vaaran tmjumiseksi ja työntekijä 
on antanut siihen nimenomaisen suostumuk
sensa. Luvanvaraisuus koskee myös muussa 
yhteydessä geneettisellä tutkimuksella saatu
jen tietojen käyttöä. Lupamenettelystä sää
detään tarkemmin asetuksella. Geneettisen 
tutkimuksen tuloksista työnantqjalla on oi
keus saada lausunto vain työntekijän sopi
vuudesta työhön. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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