
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvyksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2019

347/2019

Laki
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 1 mo-

mentin 3 kohta, sekä
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §, 5 §:n 4 momentti, 16 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 22

ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti laissa 610/2018, 4 § osaksi laeissa
457/2007 ja 511/2008 ja 24 § laissa 511/2008, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, työntekijän henkilötietojen käsittelystä sääde-

tään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäl-
jempänä tietosuoja-asetus. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi tietosuojalakia
(1050/2018), jollei tässä laissa toisin säädetä. Viestinnän luottamuksellisuudesta ja yk-
sityisyyden suojasta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014)
VI osassa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 §

Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset ja työnantajan 
tiedonantovelvollisuus

Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä
itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työnte-
kijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen. Suostumus ei kuitenkaan ole tar-
peen silloin, kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn teh-
tävän suorittamiseksi tai jos tietojen keräämisestä tai saamisesta laissa erikseen nimen-
omaisesti säädetään. Turvallisuusselvityksen hakemisesta säädetään turvallisuusselvitys-
laissa (726/2014). Menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien hen-
kilöiden rikostaustaa selvitetään, säädetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel-
vittämisestä annetussa laissa (504/2002). Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä sääde-
tään rikosrekisterilaissa (770/1993).

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle etukäteen tätä koskevien tietojen hankkimi-
sesta luotettavuuden selvittämistä varten. Jos työnantaja hankkii työntekijän henkilöluot-
totietoja, työnantajan tulee lisäksi ilmoittaa työntekijälle, mistä rekisteristä luottotiedot
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hankitaan. Jos työntekijää koskevia tietoja on kerätty muualta kuin työntekijältä itseltään,
työnantajan on ilmoitettava työntekijälle saamistaan tiedoista ennen kuin niitä käytetään
työntekijää koskevassa päätöksenteossa. Rekisterinpitäjän velvollisuudesta toimittaa re-
kisteröidylle tietoja sekä rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy tietoihin säädetään tieto-
suoja-asetuksen III luvussa.

Henkilötietojen kerääminen työhön otettaessa ja työsuhteen aikana kuuluu yhteistoi-
minnasta yrityksissä annetussa laissa (334/2007), yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja
laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn
piiriin.

5 §

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tie-

dot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on pois-
tettava välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 1 momentissa tarkoitettua perustet-
ta. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.

16 §

Kameravalvonnan edellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työnantaja voi kuitenkin 1 momentin estämättä kohdentaa kameravalvonnan tiettyyn

työpisteeseen, jossa työntekijöitä työskentelee, jos tarkkailu on välttämätöntä:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi ja kameravalvonta perustuu tark-
kailun kohteeksi tulevan työntekijän pyyntöön.

22 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset toimivaltansa mukaisesti
yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa. Tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja toimivallasta
säädetään tietosuoja-asetuksen 55–59 artiklassa ja tietosuojalain 14 §:ssä. Työsuojeluvi-
ranomaisten tehtävistä ja toimivallasta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 2 ja 3 luvussa.

24 §

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) rikkoo 9 §:n säännöksiä tiedonantovelvollisuudesta,
2) vastoin 5 §:n 1 momentin säännöksiä käsittelee työntekijän terveydentilaa koskevia

tietoja,
3) vastoin 5 a §:n säännöksiä hankkii tai käyttää työnhakijan tai työntekijän henkilö-

luottotietoja,
4) vastoin 7 §:n säännöksiä ottaa vastaan tai muutoin käsittelee työnhakijan huumaus-

ainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja,
5) vastoin 8 §:n säännöksiä vaatii työntekijää esittämään todistuksen huumausainetes-

tistä tai muutoin käsittelee siihen merkittyjä tietoja,
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6) vastoin 13 §:n 1 momentin säännöksiä testaa työntekijän henkilö- tai soveltuvuusar-
vioinnein tämän suostumuksetta taikka jättää varmistamatta testaamismenetelmän luotet-
tavuuden, testaajan asiantuntevuuden tai testauksella saatavien tietojen virheettömyyden,

7) rikkoo 13 §:n 2 momentin säännöksiä kirjallisen lausunnon antamisesta tai selvityk-
sen antamisesta suullisen lausunnon sisällöstä,

8) vastoin 14 §:n säännöksiä käyttää muuta kuin terveydenhuollon ammattihenkilös-
töä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saanutta henkilöstöä tai terveydenhuollon pal-
veluja,

9) vastoin 15 §:n säännöksiä edellyttää työntekijän osallistuvan geneettiseen tutkimuk-
seen tai hankkii tiedon työntekijälle tehdystä geneettisestä tutkimuksesta,

10) vastoin 16 §:n säännöksiä toteuttaa kameravalvontaa,
11) rikkoo 17 §:n säännöksiä kameravalvonnan avoimuudesta,
12) vastoin 19 §:n säännöksiä hakee esille tai vastoin 20 §:n säännöksiä avaa työnteki-

jälle lähetetyn tai työntekijän lähettämän viestin,
13) rikkoo 21 §:n 2 momentin säännöksiä määrittely- tai tiedottamisvelvollisuudesta

taikka
14) rikkoo 23 §:n säännöksiä tämän lain nähtävänäpidosta
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, yksityisyy-

den suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta sakkoon.
Rangaistus tietosuojarikoksesta, tietomurrosta, salakatselusta, salakuuntelusta, viestin-

täsalaisuuden loukkauksesta, salassapitorikoksesta ja virkarikoksista säädetään rikoslaissa
(39/1889).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Jari Lindström
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