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Laki
yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 4 ja 21 §, sel-

laisina kuin ne ovat, 4 § laissa 347/2019 ja 21 § osaksi laissa 126/2009, seuraavasti:

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
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 on käsiteltävä yh-
teistoimintalaissa (1333/2021) tarkoitetussa vuoropuhelussa taikka yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) tai työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetussa laissa (449/2007)
tarkoitetussa yhteistoimintamenettelyssä.

21 §

Yhteistoiminta teknisin menetelmin toteutetun valvonnan ja tietoverkon käytön 
järjestämisessä

Työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin me-
netelmin toteutetun valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja valvonnassa käytettävät menetel-
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mät sekä sähköpostin ja muun tietoverkon käyttö sekä työntekijän sähköpostin ja muuta
sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely kuuluvat yhteistoimintalaissa tarkoitetun
vuoropuhelun sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa ja
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella an-
netussa laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Muissa kuin yhteistoiminta-
lainsäädännön piiriin kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnanta-
jan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla
kuulluiksi edellä mainituista asioista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun menettelyn jälkeen työnantajan on määriteltävä työn-
tekijöihin 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.
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