
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2004 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2004 N:o 759—765

S ISÄLLYS
N:o Sivu
759 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2143
760 Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
761 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154
762 Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta . . . . 2155
763 Laki valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2156
764 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157
765 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004 . . . . 2158

Lak i

N:o 759

yksityisyyden suojasta työelämässä

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden
suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään työntekijää koske-

vien henkilötietojen käsittelystä, työntekijälle
tehtävistä testeistä ja tarkastuksista sekä niitä
koskevista vaatimuksista, teknisestä valvon-
nasta työpaikalla sekä työntekijän sähköpos-
tiviestin hakemisesta ja avaamisesta.
Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä,

sovelletaan myös virkamieheen, virkasuhtees-
sa olevaan ja näihin verrattavassa julkisoi-
keudellisessa palvelussuhteessa olevaan sekä
soveltuvin osin työnhakijaan.
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan

henkilötietolakia (523/1999) ja sähköisen
viestinnän tietosuojalakia (516/2004), jollei
tässä laissa toisin säädetä.
Työntekijän velvollisuudesta osallistua ter-

veystarkastukseen säädetään erikseen.
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2 luku

Henkilötietojen käsittelyn yleiset
edellytykset

3 §

Tarpeellisuusvaatimus

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi
työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osa-
puolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoita-
miseen tai työnantajan työntekijöille tarjoa-
miin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien
erityisluonteesta.
Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poike-
ta työntekijän suostumuksella.

4 §

Työntekijän henkilötietojen keräämisen
yleiset edellytykset ja työnantajan tiedonanto-

velvollisuus

Työnantajan on kerättävä työntekijää kos-
kevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä
itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja
muualta kuin työntekijältä itseltään, työnte-
kijältä on hankittava suostumus tietojen ke-
räämiseen. Suostumus ei kuitenkaan ole tar-
peen silloin, kun viranomainen luovuttaa
tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn
tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja
hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekiste-
ritietoja työntekijän luotettavuuden selvittä-
miseksi.
Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle
etukäteen tätä koskevien tietojen hankkimi-
sesta luotettavuuden selvittämistä varten. Jos
työntekijää koskevia tietoja on kerätty muu-
alta kuin työntekijältä itseltään, työnantajan
on ilmoitettava työntekijälle saamistaan tie-
doista ennen kuin niitä käytetään työntekijää
koskevassa päätöksenteossa. Työnantajan tie-
donantovelvollisuudesta ja työntekijän oikeu-
desta tarkastaa itseään koskevia henkilötietoja
on lisäksi voimassa, mitä siitä muualla laissa
säädetään.
Henkilötietojen kerääminen työhön otetta-
essa ja työsuhteen aikana kuuluu yhteistoi-
minnasta yrityksissä annetussa laissa
(725/1978) sekä yhteistoiminnasta valtion
virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa
(651/1988) tarkoitetun yhteistoimintamenet-
telyn piiriin.

5 §

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Työnantajalla on oikeus käsitellä työnteki-
jän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot
on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen
kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tie-
tojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan
tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liit-
tyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen
selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon pe-
rusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomai-
sesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään
terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.
Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä näitä
tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa,
kuin muualla laissa erikseen säädetään.
Terveydentilaa koskevia tietoja saavat kä-

sitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen
perusteella valmistelevat tai tekevät työsuh-
detta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä
toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä
henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin si-
sältyy terveydentilaa koskevien tietojen kä-
sittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa
ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen
aikana eikä sen päättymisen jälkeen.
Työntekijän työnantajalle luovuttama

työkykyään koskeva lääkärintodistus tai
-lausunto saadaan kuitenkin luovuttaa työter-
veyshuollon palvelujen tuottajalle työterve-
yshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen työ-
terveyshuollon tehtävien toteuttamista varten,
jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.
Työnantajan on säilytettävä hallussaan ole-

vat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot
erillään muista työnantajan keräämistä hen-
kilötiedoista.

3 luku

Huumausaineiden käyttöä koskevien
tietojen käsittely

6 §

Huumausainetestiä koskeva todistus

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia
työntekijän huumausaineiden käyttöä koske-
via testitietoja, jotka sisältyvät asianomaisen
työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä
koskevaan todistukseen. Tietojen käsittelyyn
sovelletaan muutoin, mitä 5 §:n 2—4 mo-
mentissa säädetään.
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Huumausainetestiä koskevalla todistuksel-
la tarkoitetaan työnantajan osoittaman tervey-
denhuollon ammattihenkilön ja laboratorion
antamaa todistusta, josta ilmenee, että työn-
tekijälle on tehty testi huumausainelain
(1289/1993) 2 §:ssä tarkoitetun huumausai-
neen käytön selvittämiseksi, sekä testin pe-
rusteella laadittu selvitys siitä, onko työnte-
kijä käyttänyt huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen
työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt.
Huumausainetestiin ja sitä koskevaan to-
distukseen sovelletaan, mitä työterveyshuol-
tolain 19 §:ssä säädetään.

7 §

Huumausainetestiä koskevan todistuksen
toimittaminen työhön otettaessa

Työnantaja saa ottaa vastaan tai muutoin
käsitellä huumausainetestiä koskevaan todis-
tukseen merkittäviä tietoja tehtävään valitun
työnhakijan suostumuksella vain silloin, kun
työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisessa
työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotetta-
vuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää
reagointikykyä, ja jossa työtehtävien suorit-
taminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai
huumeista riippuvaisena voi:
1) vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen
henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta;
2) vaarantaa maanpuolustusta tai valtion
turvallisuutta;
3) vaarantaa liikenneturvallisuutta;
4) lisätä merkittävien ympäristövahinkojen
riskiä;
5) vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen
suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja
siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassa-
pitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai
vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suo-
jaa tai oikeuksia; tai
6) vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai
aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle
vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa,
jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista
tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida
muiden keinojen avulla estää.
Työnantajalla on 1 momentissa tarkoitettu
työnhakijan suostumukseen perustuva oikeus
tietojen käsittelyyn myös silloin, kun:

1) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä,
joissa edellytetään erityistä luottamusta, jois-
sa työskentely tapahtuu muualla kuin työn-
antajan valvomissa toimitiloissa ja joissa
työtehtävien suorittaminen huumeiden vaiku-
tuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena
voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle merkit-
tävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa
tämän henkilökohtaista turvallisuutta;
2) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä,

joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti
kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa
tai muuta huolenpitoa taikka muuta työsken-
telyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa
alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu muita
henkilöitä; tai
3) työnhakijan on tarkoitus hoitaa sellaisia

tehtäviä, joissa on itsenäisesti ja valvomatto-
masti pääsy huumausaineisiin tai vähäistä
suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, joita
voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovel-

letaan myös, jos työntekijän työtehtävät
muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne
täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset työn-
antajan oikeudesta käsitellä huumausainetes-
tiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja.
Huumausainetestiä koskevan todistuksen

toimittamisesta työnantajalle virkaan nimittä-
misen edellytyksenä säädetään valtion virka-
mieslain (750/1994) 8 b §:ssä ja virkasuh-
teeseen otettaessa kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain (304/2003) 7 §:ssä. Päihde-
ohjelmasta säädetään työterveyshuoltolain
11 §:ssä.

8 §

Huumausainetestiä koskevan todistuksen
toimittaminen työsuhteen aikana

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän esit-
tämään työsuhteen aikana huumausainetestiä
koskevan todistuksen, jos työnantajalla on
perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on
huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä
tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista,
ja jos testaaminen on välttämätöntä työnte-
kijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi ja
työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edel-
lyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, it-
senäistä harkintakykyä tai hyvää reagointiky-
kyä ja jossa työtehtävien suorittaminen huu-
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meiden vaikutuksen alaisena tai huumeista
riippuvaisena:
1) vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä
tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvalli-
suutta;
2) vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai
valtion turvallisuutta;
3) vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuut-
ta;
4) voi lisätä huomattavasti merkittävien
ympäristövahinkojen riskiä;
5) vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatu-
jen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja
laatua ja voi siten aiheuttaa haittaa tai
vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille
yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen
yksityisyyden suojaa tai oikeuksia;
6) vaarantaa taloudellisesti merkittävää
liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa
työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittä-
vää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja am-
mattisalaisuuden vaarantamista tai taloudel-
lisen riskin syntymistä ei voida muiden
keinojen avulla estää; tai
7) voi merkittävästi lisätä työnantajan
hallussa olevien huumausainelain 2 §:ssä tar-
koitettujen aineiden laittoman kaupan ja
leviämisen riskiä.
Työnantaja voi asettaa työntekijälle koh-
tuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus
on esitettävä. Päihdeohjelmasta säädetään
työterveyshuoltolain 11 §:ssä.
Työnantajalla on oikeus käsitellä huuma-
usainetestiä koskevaan todistukseen merkit-
tyjä tietoja myös, jos työntekijä on positiivi-
sen huumausainetestituloksen perusteella si-
toutunut huumausaineiden väärinkäytön
vuoksi toteutettavaan hoitoon ja todistuksen
tietojen käsittely liittyy hoidon toteutumisen
seurantaan.

9 §

Työnantajan tiedonantovelvollisuus
huumausainetestiä koskevasta todistuksesta

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle
hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopi-
muksen tekemistä tai työntekijälle ennen
työehtojen muuttamista siitä, että kysymys on
työtehtävästä, jonka perusteella työnantajalla
on tarkoitus 7 §:n mukaisesti käsitellä huu-

mausainetestiä koskevaan todistukseen mer-
kittyjä tietoja tai jonka perusteella työnanta-
jalla on tarkoitus 8 §:n 2 momentin mukai-
sesti velvoittaa työntekijä esittämään huuma-
usainetestiä koskeva todistus.

10 §

Kustannukset todistuksen hankkimisesta

Työnantaja vastaa sille toimitettujen tässä
luvussa tarkoitettujen todistusten hankkimi-
sesta aiheutuvista kustannuksista.

11 §

Suhde terveystarkastuksia koskeviin
säännöksiin

Mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, ei estä huu-
mausainetestin suorittamista osana työterve-
yshuollon yksikön toimesta työnhakijalle tai
työntekijälle työterveyshuoltolain tai valtion
virkamieslain taikka kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain mukaan suoritettavaa ter-
veystarkastusta. Työterveyshuoltolain mukai-
sen terveystarkastuksen perusteella annetta-
vaan todistukseen merkittävistä tiedoista sää-
detään erikseen.

12 §

Säännösten soveltaminen ammattiurheilijaan

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta työ-
sopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tar-
koitetussa työsopimussuhteessa olevaan ur-
heilijaan.

4 luku

Testien ja tarkastusten suorittamista
koskevat vaatimukset

13 §

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit

Työntekijää voidaan hänen suostumuksel-
laan testata henkilö- ja soveltuvuusarvioin-
nein työtehtävien hoidon edellytysten tai
koulutus- ja muun ammatillisen kehittämisen
tarpeen selvittämiseksi. Työnantajan on var-
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mistettava, että testejä tehtäessä käytetään
luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorit-
tajat ovat asiantuntevia ja testauksella saata-
vat tiedot ovat virheettömiä. Tietojen virheet-
tömyyttä varmistettaessa on otettava huo-
mioon testausmenetelmä ja sen luonne.
Työnantajan tai tämän osoittaman testaajan
on työntekijän pyynnöstä annettava työnteki-
jälle maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvi-
oinnissa annettu kirjallinen lausunto. Jos
lausunto on annettu työnantajalle suullisena,
työntekijän tulee saada selvitys lausunnon
sisällöstä.

14 §

Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen

Työntekijöiden terveydentilaa koskevien
tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä
näytteiden ottamiseen tulee käyttää tervey-
denhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen
laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja
terveydenhuollon palveluja siten kuin tervey-
denhuollon lainsäädännössä säädetään.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
alkoholi- ja huumausainetestejä.

15 §

Geneettinen tutkimus

Työnantaja ei saa edellyttää työntekijältä
osallistumista geneettiseen tutkimukseen työ-
hön otettaessa tai työsuhteen aikana, eikä
työnantajalla ole oikeutta saada tietää, onko
työntekijälle tehty geneettinen tutkimus.

5 luku

Kameravalvonta työpaikalla

16 §

Kameravalvonnan edellytykset

Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa
välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen
laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (ka-
meravalvonta) käytössään olevissa tiloissa
työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien
henkilökohtaisen turvallisuuden varmistami-
seksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotan-

toprosessien asianmukaisen toiminnan valvo-
miseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai
tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden en-
naltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Ka-
meravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää
tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden
tarkkailuun työpaikalla. Käymälässä, pukeu-
tumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa
tai muissa henkilöstötiloissa taikka työnteki-
jöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa
työhuoneessa ei myöskään saa olla kamera-
valvontaa.
Työnantaja voi kuitenkin 1 momentin

estämättä kohdentaa kameravalvonnan tiet-
tyyn työpisteeseen, jossa työntekijöitä työs-
kentelee, jos tarkkailu on välttämätöntä:
1) työntekijän työhön liittyvän ilmeisen

väkivallan uhkan tai hänen turvallisuudelleen
tai terveydelleen ilmeisen haitan tai vaaran
ehkäisemiseksi;
2) omaisuuteen kohdistuvien rikosten es-

tämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän
tehtävän olennaisena osana on käsitellä ar-
voltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta,
kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä; tai
3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmis-

tamiseksi, jos kameravalvonta perustuu tark-
kailun kohteeksi tulevan työntekijän pyyn-
töön ja asiasta on sovittu työnantajan ja
työntekijän välillä.

17 §

Avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa

Työnantajan on kameravalvontaa suunni-
tellessaan ja toteuttaessaan pidettävä huolta
siitä, että:
1) ennen kameravalvonnan käyttöönotta-

mista selvitetään työntekijöiden yksityisyy-
teen vähemmän puuttuvien muiden keinojen
käyttömahdollisuudet;
2) työntekijän yksityisyyteen ei puututa

enempää kuin on välttämätöntä toimenpitei-
den tarkoituksen saavuttamiseksi;
3) valvonnalla saatujen henkilöitä koske-

vien tallenteiden käyttö ja niiden muu käsit-
tely suunnitellaan ja toteutetaan ottaen huo-
mioon, mitä henkilötietolain 5—7, 10 ja
32—34 §:ssä säädetään, riippumatta siitä,
muodostavatko tallenteet mainitussa laissa
tarkoitetun henkilörekisterin;
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4) tallenteita käytetään vain niihin tarkoi-
tuksiin, joita varten tarkkailua on suoritettu;
5) työntekijöille tiedotetaan 21 §:ssä tar-
koitetun yhteistoiminta- tai kuulemismenet-
telyn jälkeen kameravalvonnan alkamisesta,
toteuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilan-
teissa mahdollisia tallenteita käytetään sekä
16 §:n 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa
kameroiden sijainnista; ja
6) kameravalvonnasta ja sen toteuttamis-
tavasta ilmoitetaan näkyvällä tavalla niissä
tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu.
Työnantajalla on oikeus 1 momentin 4
kohdan ja 21 §:n estämättä käyttää tallenteita:
1) työsuhteen päättämisen perusteen to-
teennäyttämiseksi;
2) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häi-
rinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuus-
laissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja to-
teen näyttämiseksi, jos työnantajalla on pe-
rusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen
häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käy-
tökseen; tai
3) työtapaturman tai muun työturvallisuus-
laissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheutta-
neen tilanteen selvittämiseksi.
Tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät
enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituk-
sen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden
kuluttua tallentamisen päättymisestä. Tallen-
teen saa kuitenkin säilyttää tämän määräajan
jälkeen, jos se on tarpeen ennen säilyttämisen
enimmäismääräajan loppua selvitettäväksi
tulleen 2 momentissa tarkoitetun asian käsit-
telyn loppuun saattamiseksi tai jos työnantaja
tarvitsee tallennetta työsuhteen päättämisen
asianmukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka
jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen
syy.

6 luku

Työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien
hakeminen ja avaaminen

18 §

Työnantajan huolehtimisvelvollisuudet

Työnantajalla on oikeus hakea esille tai
avata työnantajan työntekijän käyttöön osoit-
tamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai

työntekijän tällaisesta sähköpostiosoitteesta
lähettämiä sähköpostiviestejä ainoastaan sil-
loin, jos hän on suunnitellut ja järjestänyt
työntekijälle tämän nimellä lähetettyjen ja
tämän lähettämien sähköpostiviestien suojan
toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ja
tässä tarkoituksessa erityisesti huolehtinut
siitä, että:
1) työntekijä voi käytettävän sähköposti-

järjestelmän automaattisen vastaustoiminnon
avulla lähettää viestin lähettäjälle ilmoituksen
poissaolostaan ja sen kestosta sekä tiedon
henkilöstä, joka hoitaa poissa olevalle työn-
tekijälle kuuluvia tehtäviä; tai
2) työntekijä voi ohjata viestit toiselle

työnantajan tähän tehtävään hyväksymälle
henkilölle tai toiseen omassa käytössään
olevaan työnantajan hyväksymään osoittee-
seen; taikka
3) työntekijä voi antaa suostumuksensa

siihen, että työntekijän poissa ollessa tämän
valitsema työnantajan tehtävään hyväksymä
toinen henkilö voi ottaa vastaan työntekijälle
lähetetyt viestit sen selvittämiseksi, onko
työntekijälle lähetetty sellainen viesti, joka on
selvästi tarkoitettu työnantajalle työtehtävien
hoitamiseksi ja josta työnantajan on toimin-
tansa tai työtehtävien asianmukaisen järjes-
tämisen vuoksi välttämätöntä saada tieto.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen sähkö-

postiviestien esille hakemisen tai avaamisen
edellytyksenä on lisäksi, mitä 19 ja 20 §:ssä
säädetään.

19 §

Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien
esille hakeminen

Työnantajalla on oikeus tietojärjestelmän
pääkäyttäjän valtuuksia käyttävän henkilön
avulla ottaa viestin lähettäjää, vastaanottajaa
tai viestin otsikkoa koskevien tietojen perus-
teella selville, onko työntekijälle lähetetty
tämän poissa ollessa tai onko työntekijä
välittömästi ennen poissaoloaan lähettänyt tai
vastaanottanut työnantajalle kuuluvia vieste-
jä, joista työnantajan on toimintaansa liitty-
vien neuvottelujen loppuun saattamiseksi,
asiakkaiden palvelemiseksi tai toimintojensa
turvaamiseksi muutoin välttämätöntä saada
tieto, jos:
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1) työntekijä hoitaa tehtäviä itsenäisesti
työnantajan lukuun eikä työnantajan käytössä
ole järjestelmää, jonka avulla työntekijän
hoitamat asiat ja niiden käsittelyvaiheet kir-
jataan tai saadaan muutoin selville;
2) työntekijän tehtävien ja vireillä olevien
asioiden vuoksi on ilmeistä, että työnantajalle
kuuluvia viestejä on lähetetty tai vastaanotet-
tu;
3) työntekijä on estynyt tilapäisesti suorit-
tamasta työtehtäviään eikä työnantajalle kuu-
luvia viestejä siitä huolimatta, että työnantaja
on huolehtinut 18 §:ssä tarkoitetuista velvol-
lisuuksistaan, voida saada työnantajan käyt-
töön; ja
4) työntekijän suostumusta ei voida saada
kohtuullisessa ajassa ja asian selvittäminen ei
kestä viivytystä.
Jos työntekijä on kuollut taikka jos hän on
pysyväisluonteisesti estynyt suorittamasta
työtehtäviään eikä hänen suostumustaan voi-
da saada, työnantajalla on 1 momentin 1 ja 2
kohdassa säädetyin edellytyksin oikeus ottaa
viestin lähettäjää tai vastaanottajaa taikka
viestin otsikkoa koskevien tietojen perusteella
selville työnantajalle kuuluvat viestit, jollei
työntekijän hoitamien asioiden selville saa-
minen ja työnantajan toiminnan turvaaminen
ole muilla keinoilla mahdollista.
Jollei viestin esille hakeminen johda viestin
avaamiseen, siitä on laadittava siihen osallis-
tuneiden henkilöiden allekirjoittama selvitys,
josta ilmenee, miksi viestiä on haettu, hake-
misen ajankohta ja sen suorittajat. Selvitys on
ilman aiheetonta viivytystä toimitettava työn-
tekijälle, jollei 2 momentista muuta johdu.
Viestin lähettäjä- tai vastaanottajatietoja taik-
ka otsikkotietoja ei saa käsitellä laajemmin
kuin on välttämätöntä viestin esille hakemisen
tarkoituksen vuoksi, eivätkä tietoja käsittele-
vät henkilöt saa ilmaista näitä tietoja sivul-
liselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen
jälkeen.

20 §

Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien
avaaminen

Jos sähköisen viestin lähettäjää tai vastaan-
ottajaa taikka viestin otsikkoa koskevan tie-
don perusteella on ilmeistä, että työntekijälle

lähetetty tai työntekijän lähettämä viesti on
selvästi työnantajalle kuuluva viesti, jonka
sisällöstä työnantajan on toimintaansa liitty-
vien neuvottelujen loppuun saattamiseksi,
asiakkaiden palvelemiseksi tai toimintojensa
turvaamiseksi välttämätöntä saada tieto, eikä
viestin lähettäjään tai vastaanottajaan saada
yhteyttä viestin sisällön selvittämiseksi tai sen
lähettämiseksi työnantajan osoittamaan osoit-
teeseen, työnantaja saa avata viestin 19 §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa tietojärjestelmän
pääkäyttäjän valtuuksia käyttävän henkilön
avulla toisen henkilön läsnä ollessa.
Avaamisesta on laadittava siihen osallistu-

neiden henkilöiden allekirjoittama selvitys,
josta ilmenee, mikä viesti on avattu, miksi
viesti on avattu, avaamisen ajankohta, avaa-
misen suorittajat sekä kenelle avatun viestin
sisällöstä on annettu tieto. Selvitys on ilman
aiheetonta viivytystä toimitettava työntekijäl-
le, jollei 19 §:n 2 momentista muuta johdu.
Avattu viesti on säilytettävä eikä sen sisältöä
ja lähettäjätietoja saa käsitellä laajemmin kuin
on tarpeen viestin avaamisen tarkoituksen
vuoksi, eivätkä tietoja käsittelevät henkilöt
saa ilmaista viestin sisältöä sivulliselle työ-
suhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.
Työnantajan palveluksessa olevalla tai tä-

män toimeksiannosta toimivalla, jolle työn-
tekijä on ohjannut sähköpostinsa 18 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai
joka voi 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla työntekijän suostumuksen
mukaan ottaa vastaan hänen nimellään lähe-
tettyjä viestejä, on oikeus avata viesti nou-
dattaen, mitä 2 momentissa säädetään, jollei
työntekijä ole antanut suostumustaan muuhun
menettelyyn.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

21 §

Yhteistoiminta teknisin menetelmin toteutetun
valvonnan ja tietoverkon käytön

järjestämisessä

Työntekijöihin kohdistuvan kameravalvon-
nan, kulunvalvonnan ja muun teknisin me-
netelmin toteutetun valvonnan tarkoitus, käyt-
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töönotto ja siinä käytettävät menetelmät sekä
sähköpostin ja muun tietoverkon käyttö kuu-
luvat yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa
laissa ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa
ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitetun
yhteistoimintamenettelyn piiriin. Muissa kuin
yhteistoimintalainsäädännön piiriin kuuluvis-
sa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhtei-
söissä työnantajan on ennen päätöksentekoa
varattava työntekijöille tai heidän edustajil-
leen tilaisuus tulla kuulluksi edellä mainituis-
ta asioista.
Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn
jälkeen työnantajan on määriteltävä työnte-
kijöihin kohdistuvan teknisin menetelmin
toteutetun valvonnan käyttötarkoitus ja siinä
käytettävät menetelmät sekä tiedotettava
työntekijöille valvonnan tarkoituksesta, käyt-
töönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä
sekä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä.

22 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuo-
jeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuute-
tun kanssa.

23 §

Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki työn-
tekijöiden nähtävillä työpaikoilla.

24 §

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) rikkoo 4 §:n 2 momentin tai 9 §:n
säännöksiä tiedonantovelvollisuudesta,
2) vastoin 7 §:n säännöksiä ottaa vastaan
tai muutoin käsittelee työnhakijan huumaus-
ainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä
tietoja,
3) vastoin 8 §:n säännöksiä vaatii työnte-
kijää esittämään todistuksen huumausainetes-
tistä tai muutoin käsittelee siihen merkittyjä
tietoja,

4) vastoin 13 §:n 1 momentin säännöksiä
testaa työntekijän henkilö- tai soveltuvuusar-
vioinnein tämän suostumuksetta taikka jättää
varmistamatta testaamismenetelmän luotetta-
vuuden, testaajan asiantuntevuuden tai testa-
uksella saatavien tietojen virheettömyyden,
5) rikkoo 13 §:n 2 momentin säännöksiä

kirjallisen lausunnon antamisesta tai selvityk-
sen antamisesta suullisen lausunnon sisällös-
tä,
6) vastoin 14 §:n säännöksiä käyttää muuta

kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstöä,
asianomaisen laboratoriokoulutuksen saanut-
ta henkilöstöä tai terveydenhuollon palveluja,
7) vastoin 15 §:n säännöksiä edellyttää

työntekijän osallistuvan geneettiseen tutki-
mukseen tai hankkii tiedon työntekijälle
tehdystä geneettisestä tutkimuksesta,
8) vastoin 16 §:n säännöksiä toteuttaa

kameravalvontaa,
9) rikkoo 17 §:n säännöksiä kameravalvon-

nan avoimuudesta,
10) vastoin 19 §:n säännöksiä hakee esille

tai vastoin 20 §:n säännöksiä avaa työnteki-
jälle lähetetyn tai työntekijän lähettämän
viestin,
11) rikkoo 21 §:n 2 momentin säännöksiä

määrittely- tai tiedottamisvelvollisuudesta
taikka
12) rikkoo 23 §:n säännöksiä tämän lain

nähtävänäpidosta,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, yksityisyy-
den suojasta työelämässä annetun lain rik-
komisesta sakkoon.
Rangaistus henkilörekisteririkoksesta, tie-

tomurrosta, salakatselusta, salakuuntelusta,
viestintäsalaisuuden loukkauksesta, salassapi-
torikoksesta ja virkarikoksista säädetään ri-
koslaissa (39/1889).

8 luku

Voimaantulo

25 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004.
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Jos lain 4 §:n 3 momentissa ja 21 §:ssä
säädetyt työnantajan velvollisuudet on täytet-
ty tämän lain voimaan tullessa olleen yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä annetun lain
4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä säädetyllä
tavalla, katsotaan velvollisuudet täytetyiksi
tämän lain mukaisesti. Lain 17 §:ssä säädetyt
työnantajan velvollisuudet on täytettävä vii-
meistään kuuden kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta.

26 §

Kumottavat säännökset

Tällä lailla kumotaan yksityisyyden suo-
jasta työelämässä 8 päivänä kesäkuuta 2001
annettu laki (477/2001).
Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan

tämän lain voimaan tullessa voimassa ollee-
seen yksityisyyden suojasta työelämässä an-
nettuun lakiin, on sen sijasta sovellettava tätä
lakia.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 760

työterveyshuoltolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n
otsikko ja 19 § sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta, 9 §:ään uusi 2 momentti, 11 §:ään uusi 4
momentti ja 13 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
6 a) huumausainetestillä huumausainelain
(1289/1993) 2 §:ssä tarkoitetun huumausai-
neen käytön selvittämiseksi tehtyä testiä sekä
testin perusteella laadittua selvitystä siitä,
onko työnhakija tai työntekijä käyttänyt huu-
mausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tar-
koituksiin;
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
huumausainetestien suorittamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin.

11 §

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja
päihdeohjelma

— — — — — — — — — — — — —
Jos työnhakijalle tai työntekijälle on tar-

koitus tehdä 3 §:n 1 momentin 6 a kohdassa
tarkoitettu huumausainetesti, työnantajalla on
oltava kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee
sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja nouda-
tettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäi-
semiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon oh-
jaamiseksi. Ohjelma voi olla osa työterveys-
huollon toimintasuunnitelmaa. Ennen ohjel-
man hyväksymistä tehtävät on käsiteltävä
yhteistoimintamenettelyssä siten kuin yhteis-
toiminnasta yrityksissä (725/1978) ja yhteis-
toiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
annetussa laissa (651/1988) säädetään. Muis-
sa kuin yhteistoimintalainsäädännön piiriin
kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa
yhteisöissä työnantajan on ennen päätöksen-
tekoa varattava työntekijöille tai heidän edus-
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tajilleen tilaisuus tulla kuulluksi huumausai-
netestien tehtäväkohtaisista perusteista.

13 §

Työntekijän velvollisuus osallistua terveys-
tarkastukseen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
terveystarkastuksen perusteella annettavaan
todistukseen merkitään yleinen arvio työnte-
kijän terveydellisistä edellytyksistä hoitaa
hänelle kuuluvia tai hänelle osoitettaviksi
suunniteltuja tehtäviä.

19 §

Huumausainetesti ja sitä koskeva todistus

Työnhakijalle tai työntekijälle suoritetun
huumausainetestin perusteella saatu positiivi-
nen testitulos on varmistettava laatuvalvotus-

sa laboratoriossa. Testattavalla on sen estä-
mättä, mitä muualla laissa säädetään, aina
oikeus saada testitulos kirjallisena.
Huumausainetestiä koskevan todistuksen

sisällöstä säädetään yksityisyyden suojasta
työelämässä annetussa laissa (759/2004). To-
distus on annettava testatulle itselleen työn-
antajalle toimitettavaksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä huumausainetestien
laadunvalvonnasta ja testien toteuttamiseen
liittyvästä näytteiden ottamisesta, analysoin-
nista ja tulkinnasta hyvän työterveyshuolto-
käytännön ja laboratorioiden laatustandardien
mukaisella tavalla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004. Lain 11 §:n 4 momentissa sää-
detyt työnantajan velvollisuudet on täytettävä
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 761

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/1978)
6 §:n 8 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 478/2001, ja
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 724/1988, 51/1993, 906/1996 ja
723/1997 sekä mainitussa laissa 478/2001, uusi 8 b kohta seuraavasti:

6 §

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat
asiat

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat
asiat ovat:
— — — — — — — — — — — — —
8 a) henkilöstöön kohdistuvan kameraval-
vonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin
menetelmin toteutetun valvonnan tarkoitus,
käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät
sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttö;
8 b) ennen työterveyshuoltolain (1383/

2001) 11 §:n 4 momentissa tarkoitetun päih-
deohjelman hyväksymistä yksityisyyden suo-
jasta työelämässä annetun lain (759/2004)
7 §:ssä ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut
tehtävät, joista työnhakija tai työntekijä on
velvollinen antamaan tai voi suostumuksensa
perusteella antaa huumausainetestiä koskevan
todistuksen työnantajalle;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 762

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

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

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

annetun lain (651/1988) 7 §:n 11 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 479/2001, ja
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1102/1990 ja 448/1997 sekä mainitussa
laissa 479/2001, uusi 11 b kohta seuraavasti:

7 §

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat
asiat

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat:
— — — — — — — — — — — — —
11 a) henkilöstöön kohdistuvan kamera-
valvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin
menetelmin toteutetun valvonnan tarkoitus,
käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät
sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttö;
11 b) ennen työterveyshuoltolain (1383/

2001) 11 §:n 4 momentissa tarkoitetun päih-
deohjelman hyväksymistä yksityisyyden suo-
jasta työelämässä annetun lain (759/2004)
7 §:ssä ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut
tehtävät, joista työnhakija tai viranhakija
taikka työntekijä tai virkamies on velvollinen
antamaan tai voi suostumuksensa perusteella
antaa huumausainetestiä koskevan todistuk-
sen työnantajalle;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 763

valtion virkamieslain 8 b ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 b §:n 1
momentti ja 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 b §:n 1 momentti laissa 604/1997,
seuraavasti:

8 b §
Virkaan nimittämisen edellytyksenä on,
että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut
henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtä-
vän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koske-
via tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa
asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuk-
siin ja tutkimuksiin. Virkaa hakeva tai siihen
ilmoittautunut voidaan velvoittaa toimitta-
maan huumausainetestiä koskeva todistus
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun
lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilan-
teissa virkaan nimittämisen edellytyksenä.
Tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuneiden
kustannusten suorittamisesta on voimassa,
mitä 19 §:n 2 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

19 §
Virkamies on velvollinen asianomaisen

viranomaisen pyynnöstä antamaan tälle teh-
tävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä
koskevia tietoja. Virkamies voidaan myös
määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin,
jos se on tarpeen tehtävän hoitamisen edel-
lytysten selvittämiseksi. Oikeudesta velvoit-
taa virkamies toimittamaan huumausainetes-
tiä koskeva todistus on voimassa, mitä yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä annetun lain
8 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 764

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta 11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (304/2003)

7 §:n 1 momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §

Terveydentilaa koskeva selvitys

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä
on, että siihen otettava henkilö antaa viran-
omaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle
viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä
edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu
lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suo-
ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Vir-
kaan otettava henkilö voidaan velvoittaa
esittämään huumausainetestiä koskeva todis-
tus yksityisyyden suojasta työelämässä anne-
tun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa virkaan nimittämisen edellytykse-
nä. Työnantajan määräämistä tarkastuksista ja
tutkimuksista aiheutuvista välttämättömistä
kustannuksista vastaa työnantaja.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Terveystietojen antaminen

Sen lisäksi, mitä työterveyshuoltolaissa

(1383/2001) säädetään, viranhaltija on vel-
vollinen työnantajan pyynnöstä antamaan
tälle tehtävien hoitamisen terveydellisiä edel-
lytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työ- ja
toimintakyvyn selvittämiseksi. Viranhaltija
on myös velvollinen työnantajan määräyk-
sestä osallistumaan hänen terveydentilansa
toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän
hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Vi-
ranhaltijalle on ennen määräyksen antamista
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Oikeudesta
velvoittaa viranhaltija esittämään huumausai-
netestiä koskeva todistus on voimassa, mitä
yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa
laissa säädetään. Potilaan itsemääräämisoi-
keudesta säädetään potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain (785/1992) 6 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2004.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 765

Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytän-
töönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Suomen turskakiintiöstä Euroopan yhtei-
söjen jäsenvaltioiden vesillä Itämerellä (ICES
osa-alueilla 22—32) vuonna 2004 saavat
Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa
rekisteröidyt kalastusalukset pyytää elokuun
16 päivänä alkaneella kalastuskaudella enin-
tään 450 tonnia siten, että:
1) tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituis-

ten kalastusalusten turskasaalis saa olla yh-
teensä enintään 150 tonnia; ja
2) tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin

pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla
yhteensä enintään 300 tonnia.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä

elokuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004.
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