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Lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja ja edellytyksiä henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle. Opin-
näytetyössä tarkastellaan näitä ehtoja ja edellytyksiä työhönottomenettelyn näkökulmasta. Tavoit-
teena on selvittää, mitä tietoja työnhakijasta voidaan kerätä työnhakijalta itseltään työhaastatte-
lussa kysymällä tai muulla tavoin. Työ käsitteleekin työnhakijalta työhönottoprosessissa suullisesti 
tai kirjallisesti, esimerkiksi lomakkeella, kysyttäviä tietoja. Erityisesti keskitytään työhaastattelussa 
tapahtuvaan suulliseen tietojen keräämisen. Esimerkkien avulla pyritään käsittelemään eri kysy-
mysten esittämisen lainmukaisuutta.   
 
Työ on toteutettu lainopin tutkimusmenetelmää käyttäen. Lakien lisäksi lähdemateriaalina on käy-
tetty muun muassa oikeuskirjallisuutta, oikeustapauksia, tasa-arvovaltuutetun lausuntoja, apulais-
oikeusasiamiehen ratkaisuja sekä tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia. Myös ammattijärjestöjen oh-
jeistukset ovat toimineet lähteenä, kun on tarkasteltu tiettyjen esimerkkikysymysten esittämisen 
lainmukaisuutta.   
 
Yksi olennaisimmista merkityksistä työnhakijalta työhönoton yhteydessä tietoja kerättäessä, näyt-
täisi olevan tarpeellisuusvaatimuksen täyttymisellä. Työnantajalla on mahdollisuus kerätä työnha-
kijasta ainoastaan työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Tyhjentävää listaa tarpeellisista tiedoista 
ei ole, vaan kerättävien tietojen tarpeellisuutta tulee arvioida aina haettavana olevasta tehtävästä 
lähtien. Tarpeelliset tiedot tulisi ensisijaisesti kerätä henkilöltä itseltään. Jos työhaastattelussa esi-
tetään tarpeettomia kysymyksiä, on työnhakijan mahdollista jättää vastaamatta niihin.  
 
Lainsäädäntö ei siis kuitenkaan varsinaisesti anna suoraa vastausta siihen, mitä työhaastattelussa 
voidaan tai ei voida kysyä. On myös huomioitava, että työhönottomenettelyssä on yleensä kyse 
nimenomaan henkilötietojen keräämisestä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon myös tietosuojalain-
säädäntö. Aivan aluksi onkin tärkeää käsittää mitä henkilötietoja, ja millä edellytyksin, työntekijästä 
voidaan ylipäätään kerätä. Tämän vuoksi työssä tutustaan myös tätä asiaa koskevaan lainsäädän-
töön. Muita työhönotossa huomioitavia asioita ovat tarpeellisuusvaatimuksen ja tietosuojalainsää-
dännön lisäksi muun muassa naisten ja miesten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä työnha-
kijan yksityisyys. Jos työhönotossa ei noudateta lainsäädännön asettamia vaatimuksia voidaan 
syyllistyä muun muassa syrjintään tai yksityisyyden suojan loukkaukseen. Työssä käsitellään lyhy-
esti myös näitä aihe-alueita. 
 
 
Asiasanat: Työnhakija, työnantaja, työhaastattelu, henkilötiedot ja työhönotto
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Legislation sets certain conditions and requirements for the collection of personal information. This 
thesis observes these conditions and requirements in the perspective of employment. The target 
is to find out what kind of personal information can be collected from the applicant. This thesis 
inspects the information gathered from the applicant orally or in writing. This thesis focuses espe-
cially on questions presented in a job interview. With the help of examples, the thesis illustrates the 
legality of different kind of questions. 
 
The thesis has been executed by using a legal method. In addition to acts, a variety of sources 
have been used in this thesis namely repositories of the legal literature, cases, Equality Ombuds-
man’s statements, Assistant Parliamentary Ombudsman’s decisions and instruction given by Data 
Protection Ombudsman. Instructions given by labor organizations have been used as a source, 
when the legality of certain questions has been assessed. 
 
It seems that when it comes to collecting information from an applicant, the fulfilling of the necessity 
requirement has the greatest importance. The employer can collect only such information from the 
applicant that is necessary to the employment. There is no exhaustive list of necessary personal 
information.  Instead, the necessity of the information must be assessed on the perspective of the 
duty applied. Necessary information must be collected primarily from the applicant herself/himself. 
If unnecessary questions are asked in a job interview, the applicant doesn’t need to answer. 
 
From the legislation a direct answer cannot be found for what matters can be asked in the job 
interview. However, it has to be noticed, that the legislation controls the collection of personal in-
formation. It is important to know what kind of personal information can be acquired from the appli-
cant in the first place. On that account this thesis investigates legislation concerning the processing 
of personal information. In addition to privacy protection legislation and necessity requirement sex-
ual equality, parity and privacy of the applicant have to be taken into account in the employment. If 
the employer doesn’t obey the law, he or she might be found guilty of discrimination or violation of 
privacy protection. The thesis observes briefly also these subjects. 
 
 
 
Keywords:  Applicant, employer, job interview, personal details and employment 
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1 JOHDANTO 

 
Lainsäädännön merkitys työhönoton yhteydessä on viime vuosina kasvanut. Yksityisyyden suojaa 
työelämässä turvaava lainsäädäntö määrittää, mitä tietoja työnhakijasta voidaan kerätä. Sen pe-
rusteella myös arvioidaan se, mitä tietoja työnhakijalta voidaan kysyä. (Koskinen & Ullakonoja 
2016, 23-24.) Pääsääntöisesti työnantajan tulisi saada työhakuprosessissa käytettävät ja käsitel-
tävät henkilötiedot työnhakijalta. Työnantaja ei saa kerätä tietoja muualta kuin työnhakijalta itsel-
tään, jos työnhakija ei ole antanut tähän suostumustaan. Työnantaja tarvitsee myös työnhakijan 
suostumuksen siihen, että voi etsiä tietoa työnhakijasta hakukoneen avulla internetistä. Ilman suos-
tumusta tietoja voidaan hankkia vain silloin, kun työpaikka tai työtehtävä antavat siihen aiheen sekä 
perustelun. (Edilex 2015, viitattu 9.5.2019.) 
 
Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) ja tietosuojalakia (1050/2018) sovelle-
taan silloin, kun kerätään tietoja työnhakijasta. Asetusta on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 läh-
tien ja tietosuojalaki on tullut voimaan 1.1.2019. Ennen kyseisiä säädöksiä henkilötietojen käsitte-
lyyn sovellettiin henkilötietolakia (523/1999) ja henkilörekisterilakia (471/1987). Henkilötietolaki ja 
henkilörekisterilaki kumottiin uuden tietosuojalainsäädännön tultua voimaan. Työssä tarkastellaan 
hieman myös näitä kumottuja lakeja, sillä ne ovat osin samanlaisia nykyisen lainsäädännön kanssa 
ja suurin osa oikeustapauksista on käsitelty kyseisten lakien ollessa voimassa. Laki yksityisyyden 
suojasta työelämässä (759/2004) taas säätelee muun muassa työntekijöitä koskevien henkilötieto-
jen yleisiä käsittelyn edellytyksiä, kuten kysymysten arvioimisen kannalta tärkeää tarpeellisuusvaa-
timusta. Työnhakijoilta kysyttävien tietojen tulee olla tarpeellisuusvaatimuksen mukaisia, ja tietoja 
tulee käsitellä muutoinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ammattijärjestöt ovat omalta osal-
taan antaneet ohjeistuksia työhaastatteluun liittyen. Tässä työssä tutustaan myös niihin.  
 
Aivan aluksi on tärkeää käsittää mitä henkilötietoja ja millä edellytyksin työnhakijasta voidaan yli-
päätään kerätä. Tämän vuoksi työssä tutustaan asiaa koskevaa lainsäädäntöön. Lainsäädäntö 
asettaan muun muassa tiettyjä ehtoja ja edellytyksiä tietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjänä työn-
antajalla on velvollisuus käsitellä työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja laillisesti noudat-
taen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Työnantajan tulee toimia muutoinkin siten, ettei 
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työnhakijoiden ja työntekijöiden yksityiselämänsuojaa tai muita yksityisyyden suojaavia perusoi-
keuksia rajoiteta ilman laillista perustetta. (Koskinen 2018, viitattu 10.10.2018.) Ensisijaisesti tiedot 
tulee kerätä työnhakijalta itseltään (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018, 15).  
 
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tulee esille jo työnhakijaa haastateltaessa.  Lain tarpeel-
lisuusvaatimuksen mukaan työnantaja voi käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kan-
nalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 
hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityis-
luonteesta. Tarpeellisuusvaatimus koskee myös työnhakijaa eikä siitä voida poiketa työnhakijan 
suostumuksella. (Koskinen 2018, viitattu 10.10.2018 & laki yksityisyydensuojasta työelämässä 3 
§.) Työssä pyritään pohtimaan esimerkkien avulla sitä, miten edellä mainittu tarpeellisuus tulisi 
kussakin tilanteessa käsittää. Lainsäädäntö ei siis kuitenkaan varsinaisesti anna suoraa vastausta 
siihen, mitä yksittäisiä kysymyksiä työhaastattelussa voidaan tai ei voida kysyä. Tarpeellisuutta 
tulee arvioida jokaisessa tapauksessa erikseen.  
 
Opinnäytetyöhön on otettu tiettyjä esimerkkikysymyksiä, joiden esittämisen lainmukaisuutta arvioi-
daan. Esimerkit ovat valikoituneet työhön sen perusteella, että ne ovat nousseet esiin oikeuskäy-
tännössä, niitä on käsitelty oikeuskirjallisuudessa tai ammattijärjestön toimesta. Jotkut kysymykset 
ovat olleet enemmän esillä kuin toiset ja näin ollen niistä löytyy enemmän lähdemateriaalia. Joi-
denkin kysymysten kohdalla on taas jouduttu tyytymään melko pintapuoliseen tarkasteluun. Työ on 
toteutettu lainopin menetelmää käyttäen.  Lainoppi eli oikeusdogmatiikka nojautuu voimassa ole-
vien oikeuslähteiden varaan ja sen keskeisin tutkimusongelma on voimassa olevan oikeuden sisäl-
lön selvittäminen. Merkittäviltä osiltaan lainoppi on oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutki-
musta. Se on myös erityisesti sääntöjen selvittämiseen pyrkivää toimintaa, jota kutsutaan tulkin-
naksi. (Husa, Mutanen, Pohjolainen 2010, 20.) 
 
Työssä käsitellään työnhakijalta työhönottoprosessissa suullisesti tai kirjallisesti, esimerkiksi lo-
makkeella, kysyttäviä tietoja. Työnhakijana pidetään henkilöä, joka on hakenut avoinna olevaa työ-
paikkaa. Työnhakijana pidetään myös sellaista henkilöä, joka on oma-aloitteisesti tehnyt hakemuk-
sen työnantajalle ja työnantaja on alkanut käsitellä sitä työhakemuksena. Lisäksi työnhakijana voi-
daan pitää henkilöä, johon työnantaja on itse ottanut yhteyttä tarkoitukseen tarjota työtä. (Neuvo-
nen 2014.) Aluksi työssä käydään läpi henkilötietoihin liittyvät käsitteet ja ne lähtökohdat, jotka tulee 
ottaa huomioon työnottoprosessissa. Sen jälkeen käsitellään tietosuojalainsäädännön asettamia 
velvoitteita. Työssä tarkastellaan myös työhaastelussa suullisesti kysyttäviä tietoja, jota työn 4 luku 
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koskee. Lopuksi käsitteellään niitä mahdollisia seurauksia, mitä tarpeettomien tietojen keräämi-
sestä voi syntyä.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan kaikilla on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietojen 
käsittelyn on oltava asianmukaista. Käsittelyn on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asian-
omaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Jokai-
sella on myös oikeus tutustua tietoihin, joita hänestä on kerätty sekä saada ne oikaistuksi. Riippu-
maton viranomainen valvoo kyseisten sääntöjen noudattamista. (8 artikla.)  Henkilötietojen suoja 
on siis yksi perusoikeuksista. Luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä kos-
kevissa säännöissä ja periaatteissa tuleekin ottaa huomioon ihmisten perusoikeudet ja –vapaudet. 
Henkilötiedot saavat suojaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan nojalla, joka koskee 
yksityiselämän suojaa. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 34.) 
 
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) on tullut voimaan 4.5.2016. Kansalli-
sesti asetusta on sovellettu 25.5.2018 lähtien. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen kä-
sittelyyn yksityisellä ja julkisella sektorilla. Asetus on korvannut henkilötietodirektiivin ja näin ollen 
myös kansallisen henkilötietolain. Henkilötietojen käsittelyssä on noudettava tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksia silloin, kun käsittely tapahtuu kokonaan tai osittain automaattisesti taikka jos tiedot 
muodostavat rekisterin osan. Asetuksen tarkoituksena on suojata henkilötietoja siitä riippumatta, 
millä tekniikalla tietojenkäsittely toteutetaan. Myöskään tietojen säilytystavalla ei ole merkitystä 
suojan kannalta. Mahdollista on, että tietoja säilytetään esimerkiksi IT-järjestelmässä, videovalvon-
tajärjestelmässä tai vain paperiarkistoissa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto. Mikä on henkilötieto? 
Viitattu 23.5.2019.) 
 
Tietosuoja-asetusta on täydennetty kansallisesti 1.1.2019 voimaan tulleella tietosuojalailla 
(1050/2018). Myös tietosuoja lakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen 2 artiklan mukaisesti, eli sel-
laisten henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista sekä muussa kuin 
automaattisessa muodossa, jos ne muodostavat rekisterin osan tai joiden tarkoitus on muodostaa 
sellainen. Lisäksi lakia sovelletaan yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa sellaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn, jota suoritetaan tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun 
toiminnan yhteydessä, jollei muualla laissa toisin säädetä.  Soveltamisalaan kuuluvat myös siis 
myös sellainen henkilötietojen käsittely, jota suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei 
kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalaan sekä sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota jä-
senvaltiot suorittavat toteuttaessaan SEU V osaston 2 luvun soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. 
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SEU 5 osaston luku 2 sisältää erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sovel-
tamisalaan ei kuitenkaan kuuluu tietosuoja-asetuksen mukaiset 56 artikla ja VII luku, jotka sisältä-
vät määräykset johtavan valvonta viranomaisen toimivallasta sekä johtavien valvontaviranomaisten 
yhteistyöstä ja yhdenmukaisuudesta. (Tietosuojalaki 2 §.) 
 
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, joka on toiminnassaan 
itsenäinen ja riippumaton (Tietosuojalaki 2:8 §). Tietosuoja-asetuksen antaman suojan tulisi kos-
kettaa luonnollista henkilöä riippumatta kansalaisuudesta ja asuinpaikasta. Tietojen käsittely tulee 
suunnitella siten, että se palvelee ihmistä. Oikeus henkilötietojen suojaan ei ole ehdoton vaan sitä 
täytyy tarkastella suhteessa sen tehtävään yhteiskunnassa ja sen on oltava oikeassa suhteessa 
muihin perusoikeuksiin. (Tietosuoja-asetus, s. 3–4 kohdat 4 ja 14.)  
 
Henkilötietodirektiivi edelsi tietosuoja-asetusta. Direktiivin asettamat vaatimukset oli Suomessa to-
teutettu henkilötietolailla. Sääntelyn tavoitteena on ollut yksityiselämän suoja sekä muiden yksityi-
syyden suojaa turvaavien perusoikeuksien toteuttaminen henkilötietojen käsittelyssä. Tarkoituk-
sena on myös ollut varmistaa tietojen vapaa liikkuvuus jäsenmaiden välillä. Myös tietosuoja-ase-
tuksen tarkoituksena on edelleen lujittaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä ja edistää Eu-
roopan digitalouden kasvua. Eräänä tavoitteena on myöskin vähentää yritysten hallintokustannuk-
sia ja vahvistaa kuluttajien luottamusta verkkoympäristöä kohtaan. On myös katsottu, että uudistus 
tukisi työllisyyttä, innovaatioita ja talouskasvua. Tietosuoja-asetukselle on näin ollen asetettu yksi-
lön yksityiselämää ja tietosuoja turvaamista laajempiakin tarkoituksia. Uudistus on kuitenkin käy-
tännössä lisännyt yrityksille ja viranomaisille koituvia kustannuksia. Kustannukset ovat aiheutuneet 
muun muassa uusista tietosuojajärjestelmistä sekä koulutustarpeesta. Henkilötietojen käsittelytoi-
mien nostaminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle on kuitenkin investointi laadukkaampaan 
tietosisältöön sekä ihmisten luottamuksen lujittamiseen. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 
2018, 35-36.) 
 
Myös laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) on merkittävä työhönoton kannalta. Laki 
(1 §) toteuttaa yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 
työelämässä. Lakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan työntekijän lisäksi virkamieheen, virkasuhteessa 
olevaan ja näihin verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa olevaan sekä soveltuvin 
osin myös työnhakijaan. Osaltaan myös turvallisuusselvitys laki (726/2014) sekä laki naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli tasa-arvo laki liittyvät työhönottoon. Turvallisuussel-
vityslaki säätelee työnhakijalle tehtävää turvallisuusselvitystä ja tällaiseen selvitykseen tarvitaan 
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kohteelta pyydetty suostumus. Tasa-arvo laki taas pyrkii estämään sukupuoleen perustuvan syr-
jinnän työhönotossa (Tasa-arvovaltuutettu, viitattu 7.1.2019). 

2.1 Käsitteet 

Tietosuoja-asetuksen 4 artikla 1 kohta määrittelee henkilötiedot tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviksi tiedoiksi. Tunnistettavissa olevana pidetään saman artik-
lan mukaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnis-
tetietojen avulla. Tunnistetietoja voivat 4 artiklan mukaan olla esimerkiksi nimi, henkilötunnus, si-
jaintitieto, verkkotunnistetieto taikka yksi tai useampi henkilölle ominaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettinen, psyykkinen, taloudellinen, kulttuurillinen tai sosiaalinen tekijä. 
 
Henkilötietoina pidetään siis sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa välillisesti 
tai suoraan. Mahdollista on, että tunnistus tapahtuu yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen 
tietoon, jonka avulla tunnistaminen on mahdollista. Tietosuojavaltuutetun sivuilla esimerkkeinä 
henkilötiedoista on mainittu muun muassa kotiosoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero, IP-
osoite ja sähköpostiosoite, jos siitä ilmenee henkilön nimi. Sen sijaan henkilötietoja eivät ole yrityk-
sen rekisteritunnus, anonymisoidut tiedot ja yleinen sähköpostiosoite, kuten infon osoite. (Tieto-
suojavaltuutetun toimisto. Mikä on henkilötieto? Viitattu 23.5.2019.) Anonymisointi merkitsee hen-
kilötietojen käsittelyä siten, ettei tiettyä henkilöä voida enää tunnistaa niistä (Tietosuojavaltuutetun 
toimisto. Pseudominysoidut ja anonymisoidut tiedot. Viitattu 23.5.2019). Tiedot ovat henkilötietoja 
siihen asti, kun ne niiden perusteella voidaan tunnistaa henkilö suoraan tai välillisesti tai kun ne 
voidaan palauttaa takaisin tunnistettavaan muotoon. Jos ihmisen suorittama henkilötietojen käsit-
tely on henkilökohtaista, eikä siihen liity ammattimaista tai kaupallista toimintaa ei tietosuojalain-
säädäntöä sovelleta. Kyseistä tietojen käsittelyä voisi olla esimerkiksi osoitteiston pitäminen tai so-
siaalinen verkostoituminen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto. Mikä on henkilötieto? Viitattu 
23.5.2019.) 
 
Rekisterillä taas tarkoitetaan tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa mitä tahansa jäsenneltyä 
henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyillä perusteilla. On mahdollista, 
että rekisteriä ylläpidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla tai sitten vain manuaalisesti. 
Henkilörekistereitä voivat olla muun muassa jäsen-, käyttäjä- ja asiakasrekisterit. (Korpisaari, Pit-
känen & Warma-lehtinen 2018, 66.) Rekisterinpitäjä on asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaan 
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luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä 
toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Keskeinen merkitys re-
kisterinpitäjää määriteltäessä on henkilötietojen käyttämistä koskevalla tosiasiallisella määräysval-
lalla. Rekisterinpitäjyys voi syntyä myöskin lain nojalla. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 
2018, 67.) 
 
Henkilötietojen käsittelijä on tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 8 kohdan mukaan luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 
lukuun. Rekisterinpitäjä on voinut ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä koskevia tehtäviä palveluntar-
joajille. Kyseessä voi olla esimerkiksi laskutus tai palkanmaksu. Nämä käsittelytoimia tekevät tahot 
ovat asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietoja käsitteleviä. Merkittävin ero 
käsittelijän ja rekisterin pitäjän välillä on henkilötietoja koskeva päätösvalta. Käsittelijällä ei nimittäin 
ole päätösvaltaa tietojen säilytykseen, käyttämiseen, keräämiseen tai mihinkään muuhunkaan kä-
sittelyyn. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 68.) 

2.2 Tarpeellisuusvaatimus 

Tarpeellisuusvaatimuksen mukaan työnantaja voi käsitellä ainoastaan välittömästi työntekijän työ-
suhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja vel-
vollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työteh-
tävien erityisluonteesta. Tästä vaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. 
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3 §.) 
 
Lähtökohtana työhönotossa kerättävien tietojen tarpeellisuuden arvioinnissa pidetään sellaisia vaa-
timuksia, joita juuri se tehtävä, johon henkilö hakee, asettaa.  Tarpeellisia tietoja ovat yleensä ha-
kijan pätevyyttä ja sopivuutta koskevat tiedot kyseiseen tehtävään. Työnantajan velvoitteiden to-
teuttamiseen liittyviä teknisiä tietoja, joita ei tarvita valintapäätöksen tekemiseen, voidaan kuitenkin 
kysyä. (Raatikainen 130, HE 75/2000 s. 16.)  
 
Työnantajan täytyy pystyä perustelemaan kerättävien henkilötietojen tarpeellisuus välittömästi työ-
suhteen kannalta. Välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja voivat olla muun muassa 
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työntekijän valinnan, tehtävien suorittamisen, työolosuhteiden, työ –ja virkaehtosopimuksien tietty-
jen määräysten toteuttamisen sekä lainsäädännön edellyttämät tiedot. Ennen kaikkea käsiteltävien 
tietojen tulee liittyä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. (HE 75/2000 s. 15.) 
 
Tarpeellisuusarviointi tulee suorittaa jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Työnantaja määrit-
telee tarpeellisuusvaatimuksen kerätessään ja tallettaessaan työntekijää koskevia tietoja. Lisäksi 
työnantajan tulee vastata siitä, että henkilötietojen tarpeellisuus liittyy välittömästi työsuhteeseen. 
Työnantajan suorittamalla arvioinnille tulisi tarpeellisuutta harkittaessa antaa huomattava merkitys. 
Hallituksen esityksessä (75/2000) huomautetaan, että työelämän monimuotoisuuden vuoksi ei ole 
mahdollista luetella välittömästi työsuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja tyhjentävästi. (HE 
75/2000 s. 15.) 
 
Tietyissä tilanteissa jopa työnhakijan yksityiselämää koskevat tiedot voivat olla tarpeellisia. Esimer-
kiksi tieto siitä, onko perhepäivähoitajalla kotieläimiä voi olla tarpeellinen. Tällainen tieto on tarpeel-
linen, jotta tiedetään, voidaanko perheeseen osoittaa allergisia lapsia hoidettavaksi. Myös ulko-
maankomennuksiin liittyvissä työsuhteissa voi olla tarpeen tietää tavallista enemmän henkilön per-
hesuhteista ja lapsista toteutettavien järjestelyjen vuoksi.  Työnantajalla voi olla mahdollisuus hank-
kia työnhakijaa koskeva lausunto hänen terveydellisestä sopivuudestaan haettavana olevaan teh-
tävään. Sen sijaan pankkitili ja veroprosenttia koskevat tiedot eivät ole työnhakutilanteessa tarpeel-
lisia. (HE 75/2000 s. 16.) 
 
Tarpeellisuusvaatimusta tulisi soveltaa myös sellaiseen työnantajan keräämään tietoon, joka on 
hankittu työnhakijaa arvioimalla tai testaamalla. Työnhakijalle työnantajan toimesta tehtyjen hen-
kilö- ja soveltuvuusarviointitestien tulee olla työsuhteen kannalta tarpeellisia. Tarpeellisuusvaati-
mus koskee myös alkoholi- ja huumetesteillä kerättyjä tietoja sekä lisäksi terveydentilatietoja. (HE 
75/2000 s. 16.) 

2.3 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Tasa-arvolain eli lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta työelämässä (1986/609) tarkoituk-
sena on estää sukupuoleen perustuva syrjintää. Lain tarkoituksena on myös edistää naisten ja 
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miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lailla myös py-
ritään estämään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintä. (Tasa-arvo-
laki 1 §.) 

Tasa-arvo laki kieltää syrjinnän myös työhönottotilanteessa. Lain mukaan työnantajan menettelyä 
pidetään kiellettynä syrjintänä, mikäli työnantaja työhön ottaessaan tai tehtävään valitessaan syr-
jäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Jotta 
menettelyä ei pidettäisi syrjintänä, työnantajan menettelyn tulee olla johtunut muusta hyväksyttä-
västä seikasta kuin sukupuolesta tai menettelyyn tulee olla työn tai tehtävän laadusta johtuva pai-
nava ja hyväksyttävä syy. Syrjintänä pidetään myös sitä, jos työnantaja työhön ottaessaan tai teh-
tävään valitessaan palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelus-
suhteen ehdoista päättäessään menettelee niin, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai 
muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. (Tasa-arvolaki 8 § 1 ja 2 
kohta.) 

Työpaikkailmoitus ei saa koskea vain joko naisia tai miehiä, ellei tähän ole työn tai tehtävän laa-
dusta johtuvaa hyväksyttävää ja painavaa syytä. Kyseinen kielto liittyy tilanteisiin, joissa ilmoituk-
sessa selvästi esitetään työnhakijaa koskeva vaatimus niin, että siitä selviää työpaikan olevan tar-
koitettu ainoastaan toista sukupuolta olevalle. Kielto koskee niitä kaikkia, jotka ovat vastuussa il-
moituksen sisällöstä sekä julkaisusta. Kiellon tahallisesta rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa 
työnantajalle, ilmoituksen muotoilleelle mainostoimistolle ja jopa ilmoituksen julkaisseen lehden 
päätoimittajalle. Myös virallinen syyttäjä voi nostaa syytteen, mutta vain tasa-arvovaltuutetun ilmoi-
tuksen perusteella. Yksityishenkilö ei voi nostaa syytettä taikka esittää vaatimuksia syrjivän ilmoit-
telun kiellon rikkomisen johdosta. Yksityinen henkilö voi kuitenkin tehdä rikkomisesta ilmoituksen 
tasa-arvovaltuutetulle. (Nyyssölä, Åström & Äimälä 2012, 14.) 

Kun työpaikkaan, virkaan, toimeen tai tehtävään on hakevien joukossa miehiä ja naisia, on työn-
antajan tehtävä hakijoista ansioituneisuusvertailu. Jos joku katsoo tulleensa syrjäytetyksi, täytyy 
hänen näyttää, että hän oli ansioituneempi. Valitsematta jääneellä on tasa-arvolain 10 §:n mukai-
sesti oikeus pyynnöstä saada työnantajalta viipymättä kirjallinen selostus valintaperusteista ja va-
lituksi tulleen henkilön ansioista. Selvityksestä tulee käydä ilmi valintaperusteiden lisäksi valituksi 
tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet selvästi osoitettavissa ole-
vat ansiot ja seikat. (Tasa-arvo laki & Hautera 2010, viitattu 22.5.2019.) 
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Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä alkuperän, iän, kansalaisuu-
den, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kiellettyä siitä riippumatta, perustuuko se henkilöä itseään vai 
toista koskevaan oletukseen tai tosiseikkaan. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi yhdenvertai-
suuslaissa tarkoitettua syrjintää on myös häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä 
käsky tai ohje syrjiä.  
 
Syrjintäkielto sisältää periaatteen, joka mukaan henkilöitä ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväk-
syttävää syytä. Se siis toteuttaa yhdenvertaisuuden vaatimusta ihmisten kohtelemisesta samoin 
tavoin samanlaisissa tapauksissa ja tilanteissa. Erilainen kohtelu on oikeutettua vain tietyistä syistä. 
Erilainen kohtelu voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun voidaan osoittaa, että kyse ei itseasi-
assa ole eriarvoisesta taikka huonosta kohtelusta, vaan henkilöt tai tapaukset ovat tosiasiassa 
olennaisesti erilaisia. Kyse ei ole varsinaisesti syrjäyttämisen oikeuttamisesta vaan erilaisista ta-
pauksista, joita ei suoraan voida verrata keskenään. Eri asemaan asettaminen on mahdollista myös 
sellaisella perusteella, joka on lain mukaan hyväksyttävissä. Yhdenvertaisuuslain 12 § sisältää eri-
laisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa. (Vettainen & Koskinen 2008, 6, 
viitattu 27.5.2019.) Lain mukaan erilainen kohtelu työhön tai palvelukseen ottaessa on oikeutettua, 
mikäli kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaise-
viin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisäksi 
ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on sallittua, mikäli kohtelulla on objektiivisesti 
sekä asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite tai jos erilai-
nen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikära-
joista.  
 
Lisäksi yhdenvertaisuuslain 3:9 §:ssä on säädetty positiivisesta erityiskohtelusta, joka on myös yksi 
oikeuttamisperuste. Näissä tapauksissa siis edellytetään, että eri asemaan asettamiselle on ole-
massa yhdenvertaisen kohtelun periaatteet huomioon ottava hyväksyttävä tarkoitus. Toimien, joilla 
henkilöiden eri asemaan asettaminen tapahtuu, on oltava oikeasuhtaisia niiden tarkoitusperäänsä 
nähden. (Vettainen & Koskinen 2008, 6-7, viitattu 27.5.2019.) 
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3 TYÖHÖNOTTOMENETTELYSSÄ KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy tiettyjä tietosuoja-asetuksen mukaisia edellytyksiä ja periaatteita. 
Asetuksen mukaan henkilötietojen käsittely muita tarkoituksia varten kuin sellaisia tarkoituksia, joita 
varten henkilötiedot on alun perin kerätty, olisi sallittava vain, mikäli käsittely sopii yhteen niiden 
tarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot oli alun perin kerätty. Tällöin ei tarvita henkilötietojen 
keruun oikeuttaneen käsittelyn oikeusperusteen lisäksi muuta erillistä käsittelyn oikeusperustetta. 
(Tietosuoja-asetus, s. 9 kohta 50.)  
 
Henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, 
käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen, eheys ja 
luottamuksellisuus sekä osoitusvelvollisuus. Henkilötietoja on tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaan käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kan-
nalta läpinäkyvästi (lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys). Lainmukaisia käsittely perusteita 
ovat suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudatta-
minen, elintärkeiden etujen suojaaminen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai rekiste-
rinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen ja oikeutettujen etujen toteuttaminen. Sopimuk-
sesta ei tarvitse säätää laissa, jotta sen siihen perustuva henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista. 
Kohtuus merkitsee tietynlaista reiluutta. Siihen kuulu muun muassa se, että rekisterinpitäjä ottaa 
huomioon tietoja käsitellessään rekisteröidyn odotukset ja edut. Läpinäkyvyyden periaatteeseen 
taas kuuluu, että yksilön tulee saada tietää, miten häntä koskevia tietoja kerätään, käytetään ja 
muulla tavalla käsitellään. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 90-91.) 
 
Tiedot tulee tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kerätä tiettyä nimen-
omaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä voi käsitellä myöhemmin alkuperäisten tarkoitusten 
kanssa yhteen sopimattomalla tavalla (käyttötarkoitussidonnaisuus). Kyseinen käyttötarkoitussi-
donnaisuus rajoittaa siis sitä, mihin tarkoituksiin rekisterinpitäjä voi ylipäätänsä käyttää henkilöistä 
keräämiään tietoja. Yhtä tarkoitusta varten kerättyjä henkilötietoja ei kielletä käsittelemästä toista 
tarkoitus varten, jos uusi käsittely ei ole alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopimaton. (Kor-
pisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen, 92.) Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tie-
tojen on oltava olennaisia, asianmukaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin 
tarkoituksiin, joiden vuoksi niitä käsitellään (tietojen minimointi). Tietojen minimointi velvoittaa siis 
siihen, että tiedot ovat riittäviä sekä olennaisia ja rajoittuvat siihen, mikä on välttämätöntä kyseessä 
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olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tarpeettomaksi käyneet tiedot tulee pois-
taa rekisteristä, kun niitä ei enää tarvita. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 93.) 
 
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan de alakohdan mukaan henkilötietojen täytyy olla täsmäl-
lisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet tulee toteuttaa sen var-
mistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan tai pois-
tetaan (täsmällisyys). Rekisterin pitäjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa, että käsittelyn 
tarkoituksen kannalta epätarkat sekä virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Rekis-
terinpitäjän olisi säännöllisesti käytävä läpi tietoja, varmistaen niiden ajantasaisuus. (Korpisaari, 
Pitkänen & Warma-lehtinen, 93.) Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e alakohta määrää tiedot säilytet-
täväksi muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan sen ajan kuin on tarpeellista 
tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidem-
pään, jos asetuksen mukaiset edellytykset täyttyvät (säilytyksen rajoittaminen). Tietojen säilytys-
ajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt kestoinen. Tietyissä tapauksissa rekisterinpitäjällä voi olla la-
kiin perustava velvollisuus säilyttää tietoja tietyn määritellyn ajan. Esimerkiksi työnantajalle kuuluva 
velvoite, jonka mukaan hänellä on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, edellyttää tietojen 
säilyttämistä myös työsuhteen päätyttyä. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 94.)  
 
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan f alakohta velvoittaa käsittelemään henkilötietoja sellai-
sella tavalla, jolla varmistetaan tietojen asianmukainen turvallisuus. Tietoja tulee suojata luvatto-
malta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 
vahingoittumiselta käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia (eheys ja luottamuk-

sellisuus). Asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjän tulee vastata siitä, että edellisiä 
periaatteita noudatetaan. Noudattaminen on pystyttävä myös osoittamaan (osoitusvelvollisuus). 
Osoitusvelvollisuus toimii kannusteena siihen, että rekisterinpitäjä luo sekä käytännölliset että te-
hokkaat keinot henkilötietojen suojaamiseksi. Se myös samalla edistää organisaatioiden tietosuo-
jakulttuuria. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 96.) 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan jäsenvaltio voi antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityis-
kohtaisempia sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuk-
sien ja vapauksien suojan varmistamiseksi. Yksityiskohtaisempia sääntöjä voidaan antaa esimer-
kiksi palvelukseenottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa varten. Sääntöihin on sisällytet-
tävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perus-



  

19 

oikeuksien suojaamiseksi. Tämä on tehtävä siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tietojenkäsit-
telyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai yritysryhmän (joka harjoittaa 
yhteistä taloudellista toimintaa) sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin valvontajärjestelmiin. (Artikla 
88 kohdat 1 ja 2.) 
 
Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella, mutta myös silloin, jos käsittelystä sää-
detään laissa. Henkilötunnusta voi käsitellä lisäksi silloin, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksi-
löiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oi-
keuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi tai historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilas-
tointia varten. Henkilötunnuksen käsittely on mahdollista myös muun muassa terveydenhuollossa, 
sosiaalihuollossa ja muun sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita palvelussuhteita 
ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa. Henkilötunnuksen luovuttaminen on mahdollista osoite-
tietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsit-
telyä varten, mikäli henkilötunnus jo on luovutuksensaajan käytettävissä. Henkilötunnusta ei tule 
kuitenkaan tarpeettomasti merkitä erilaisiin henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittui-
hin asiakirjoihin. (Tietosuojalaki 9 §.) 

Ensi sijaisesti työnantajan tulee kerätä työntekijää koskevat henkilötiedot työntekijältä itseltään. 
Mikäli työnantaja kuitenkin kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, tulee työnteki-
jältä hankkia suostumus tietojen keräämiseen. Suostumus ei ole tarpeellinen tilanteissa, joissa vi-
ranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun 
työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittä-
miseksi. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle etukäteen tätä työntekijää koskevien tietojen 
hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten. Mikäli työnantaja hankkii työntekijän henki-
löluottotietoja, työnantajan on lisäksi ilmoitettava työntekijälle, mistä rekisteristä luottotiedot hanki-
taan. Mikäli työntekijää koskevia tietoja on kerätty jostain muualta kuin työntekijältä itseltään, työn-
antajan on kerrottava niistä työntekijälle ennen kuin tietoja käytetään työntekijää koskevassa pää-
töksenteossa. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 4 §.)  

Tarvittaessa rekisteröidyllä on mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mi-
käli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin keskeyttää asian käsittelyn silloin, jos siihen liittyvä asia on vi-
reillä tuomioistuimessa. (Tietosuojalaki 21 §.) 
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3.1 Käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittelylle tarvitaan aina lainmukainen peruste. Käsittely on lainmukaista silloin, 
kun sen perusteena jokin laissa säädetty peruste. Yleiset käsittelyn perusteet ovat tietosuoja-ase-
tuksessa ja sitä täydentävässä tietosuojalaissa. Myös erityislainsäädännöstä löytyy käsittely perus-
teita. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 100.) Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
a-alakohdan mukaan käsittely on lainmukaista, mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa tie-
tojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Käsittely on lainmukaista myös 
silloin, kun se on tarpeellista sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 
osapuolena, taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn 
pyynnöstä. Käsittely on mahdollista myös silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi taikka rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etu-
jen suojaamiseksi. Lisäksi käsittely on lainmukaista, jos se on tarpeen yleistä etua koskevan teh-
tävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Myös rekisterin-
pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen mahdollistaa käsittelyn, ellei 
henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällai-
sia etuja erityisesti silloin kun rekisteröity on lapsi. (6 artikla 1 kohta b–f alakohdat.) 
 
Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että 
suostumus henkilötietojen käsittelyyn on annettu. Jos suostumus annetaan kirjallisessa ilmoituk-
sessa, suostumuksen antamista koskeva pyyntö on esitettävä selvästi erillään mahdollisista muista 
asioista helposti ymmärrettävissä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksikertaisella kie-
lellä. Rekisteröity voi peruttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei 
kuitenkaan ole vaikutusta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lain mukaisuuteen. Rekis-
teröidylle täytyy kertoa tästä ennen suostumuksen antamista. Suostumuksen peruuttamisen täytyy 
olla yhtä helppoa kuin sen antaminen. Suostumuksen vapaaehtoisuuden arvioinnissa otetaan huo-
mioon muun muassa se, onko sopimuksen täytäntöönpanon ehdoksi asetettu suostumus sellaisten 
henkilötietojen käsittelyyn, jotka eivät ole tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten. 
(Tietosuoja-asetus 7 artikla 1-4 kohdat.) 
 
Rekisterinpitäjällä on muutoinkin velvollisuus osoittaa lainmukainen käsittelyperuste. Mikään pe-
ruste ei kuitenkaan ole ensisijainen muihin verrattuna. Käsittelyperusteilla ei siis ole etusijajärjes-
tystä. Toisinaan tilanteisiin voi soveltua myös useampi kuin yksi käsittely peruste samanaikaisesti. 
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Mikäli käsittely perustuisi esimerkiksi henkilön suostumukseen ja sopimuksen täytäntöönpanemi-
seen, on käsittelyä mahdollista jatkaa sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämässä laajuudessa 
siitäkin huolimatta, että rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Luonnollisesti käsittely täytyy lo-
pettaa silloin, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, eikä käsittelylle ole muuta perustetta. 
(Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 100.) Esimerkiksi työsuhde on yksi laillinen peruste 
työnhakijoiden henkilötietojen keräämiselle (Nyyssölä 2008, 4 luku). 

3.2 Informointi 

Tietosuoja-asetus on lisännyt rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia. Asetuksen tarkoitus on ollut edis-
tää rekisteröidyn tietosuojaa ohjaamalla rekisterinpitäjää henkilötietojen läpinäkyvään ja vastuulli-
seen käsittelyyn. Informointia koskevat säännökset ovatkin merkittävä osa parempaa tietosuojan 
takaamista. Keskeistä säännöksissä on se, että yksilön tulisi jatkuvasti pystyä ymmärtämään, miten 
häntä koskevia tietoja käsitellään. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen 2018, 174.) 
 
Jos tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tie-
dot: rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot, mahdollisen tieto-
suojavastaavan yhteystiedot, kyseessä olevat henkilötietoryhmät, mahdolliset henkilötietojen vas-
taanottajat tai vastaanottajaryhmät, mahdolliset rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeute-
tut edut sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste. Tarvittaessa on 
myös annettava tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmannessa maassa 
olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle sekä tieto tietosuojan riittävyyttä koskevan 
komission päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta. (Tietosuoja-asetus 13 artikla 1 kohta & 14 
artikla 1 kohta) 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on luovutettava rekisteröidylle myös seuraavat tie-
dot: henkilötietojen säilytysaika tai mikäli se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämiskriteerit; 
rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oi-
keus pyytää tällaisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastus-
taa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; oikeus peruuttaa suostumus milloin 
tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsit-
telyn lainmukaisuuteen (mikäli käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 
kohdan a alakohtaan); oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; automaattisen päätöksenteon, 
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muun muassa profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kä-
sittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seurauk-
set rekisteröidylle; rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu 
6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kyseissä kohdassa käsittely säädetään käsittelyn olevan lainmu-
kaista mikäli, se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteut-
tamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -
vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. (13 artikla 2 kohta &14 artikla 
2 kohta) 
 
Jos tiedot on kerätty henkilöltä itseltään pitää lisäksi toimittaa tieto siitä, onko henkilötietojen anta-
minen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyt-
tämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko antaa henkilötiedot ja kyseisten tietojen antamatta 
jättämisen mahdolliset seuraukset. Jos taas tieto on muualta kerättyä, täytyy toimittaa tieto siitä, 
mistä henkilötiedot on kerätty sekä tarvittaessa myös se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla ole-
vista lähteistä. (Tietosuoja-asetus 13 artikla kohta 2 alakohta e & 14 artikla kohta 2 alakohta f.) 
Kaikki edellä mainitut tiedot ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen ja läpinäkyvän kä-
sittelyn takaamiseksi. (14 artikla 2 kohta) 
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava edellä mainitut tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta viimeistään 
kuukauden kuluessa henkilötietojen saamisesta ottaen huomioon tietojen käsittelyyn liittyvät erityi-
set olosuhteet. Jos henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn kanssa, täytyy 
tiedot toimittaa viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Mikäli 
henkilötietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, on tietojen toimittamisaika viimeistään 
silloin kun näitä tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran. (14 artikla kohta 3.) Mikäli rekisterinpitäjä 
aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin henkilötie-
dot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tällaisesta muunlaisesta tarkoituksesta re-
kisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. (14 artikla 
kohta 4.) 
 
Edellä lueteltuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos rekisteröidyllä on jo kyseiset tiedot tai, jos 
lainsäädännössä nimenomaisesti säädetään henkilötietojen tallentamisesta taikka luovuttami-
sesta. Lisäksi tietoja ei tarvitse antaa silloin, kun niiden toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu 
mahdottomaksi tai edellyttäisi kohtuuttomia ponnistuksia. (Tietosuoja-asetus 14 artikla kohta 5 & 
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Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen, 100.) Tietojen toimittamisen mahdottomuudesta ja koh-
tuuttomasta vaivasta on tietosuoja-asetuksessa mainittu erityisesti tietojen käsittelyn tapahtuminen 
arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituk-
sia varten silloin, kun noudatetaan edellytyksiä ja suojatoimia. (Artikla 14 kohta 5.) 

3.3 Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

Huomioon ottaen uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset sekä käsittelyn luonteen, laajuu-
den, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja vakavuudel-
taan vaihtelevat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille rekisterinpitäjän on käsit-
telytapojen määrittämisen ja itse käsittelyn yhteydessä toteutettava tietosuojaperiaatteiden täytän-
töönpanoa varten toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. (Tietosuoja-
asetus 25 artikla.) 
 
Tietosuoja-asetuksen velvoittamilla asianmukaisilla teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden 
avulla varmistetaan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen 
kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kyseinen velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen määriä, 
käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa sekä saatavilla oloa. Toimenpiteiden avulla on pyrittävä varmis-
tamaan etenkin se, että henkilötietoja oletusarvoisesti ei saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville ilman luonnollisen henkilön itsensä myötävaikutusta.  Hyväksyttyä sertifiointimekanismia 
voidaan käyttää yhtenä tekijänä sen osoittamiseksi, että tämän asetuksessa edellytettyjä vaatimuk-
sia noudatetaan. (25 artikla.) 

3.4 Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 

Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvis-
tus häntä koskevien henkilötietojen käsitellystä tai että niitä ei käsitellä. Asetuksen 16 artikla antaa 
rekisteröidylle oikeuden vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat sekä 
virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Samassa artiklassa todetaan, että huomioon 
ottaen ne tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, on rekisteröidyllä oikeus saada puutteelliset henkilö-
tiedot täydennettyä. Täydennys voi tapahtua muun muassa toimittamalla lisäselvitys.  
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Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjä poista-
maan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Tiedot on poistettava ilman aiheetonta viivytystä. Sama 
artikla velvoittaa rekisterinpitäjää itsenäisesti poistamaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä 
tiettyjen edellytysten täyttyessä. Poistamisvelvollisuus voi tulla kyseeseen muun muassa silloin, 
kun tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin tai joita varten niitä 
muutoin käsiteltiin tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut eikä 
käsittelylle ole muuta laillista perustetta.  
 
Tietosuoja-asetuksen 18 artikla antaa rekisteröidylle mahdollisuuden rajoittaa henkilötietojensa kä-
sittelyä muun muassa silloin, kun rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä 
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. Tieto-
jen käsittelyn rajoittaminen on mahdollista myös, jos käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vas-
tustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai jos rekisterinpi-
täjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä 
oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

3.5 Erityiset henkilötietoryhmät  

Tietynlaiset tiedot voivat olla erityisen riskialttiita henkilön yksityisyyden osalta. Aikaisemmassa 
lainsäädännössä näitä henkilötietoja kutsuttiin arkaluonteisiksi tiedoiksi, mutta tietosuoja-asetuk-
sessa niitä kutsutaan nimellä erityiset henkilötietoryhmät. (Korpisaari, Pitkänen & Warma-lehtinen, 
148.) Tietosuoja-asetuksen mukaan sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etni-
nen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäse-
nyys on pääsääntöisesti kiellettyä.  Myös geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön 
yksiselitteistä tunnistamista varten on kiellettyä. Lisäksi on lähtökohtaisesti kiellettyä terveyttä kos-
kevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koske-
vien tietojen käsittely. (Artikla 9 kohta 1.) Tällaisia erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely on 
kuitenkin sallittua, jos jokin asetuksen erityisperusteista täyttyy. Tietoja voidaan käsitellä esimer-
kiksi silloin, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn tai jos 
käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaa-
miseksi.  Käsittely on oikeutettua myös silloin kun se on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työtervey-
denhuoltoa koskevia tarkoituksia varten taikka työntekijän työkyvyn arvioimiseksi unionin oikeuden 
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tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaisesti ja noudattaen tiettyjä edellytyksiä sekä suojatoimia. (Artikla 9 kohta 2 a, c ja h.) 
Tietoja käsittelevän tai niiden käsittelystä vastaavan on oltava ammattilainen, jolla on lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella tai kansallisten 
toimivaltaisten elinten vahvistamien sääntöjen perusteella. (Artikla 9 kohta 2.) 
 
Aiemmin voimassa olleen henkilörekisterilain (471/1987) arkaluontoisten tietojen käsittelyn sään-
nökset olivat osin samanlaisia tietosuoja-asetuksen erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien kanssa. 
Laissa oli kielletty sellaisten tietojen käsittely, jotka kuvaavat rotua tai etnistä alkuperää; henkilön 
yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta; rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta 
rikoksen seuraamusta; henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai henkilöön kohdistettuja 
hoitotoimenpiteitä taikka niihin verrattavia toimia; henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäy-
tymistä tai  henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoi-
mia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Tietoja voitiin kuitenkin käsitellä, mikäli lain asettamat edel-
lytykset täyttyivät. Kyseisiä tietoja oli mahdollista käsitellä muun muassa silloin, jos tietosuojalau-
takunta oli antanut siihen luvan tai rekisteröity suostumuksensa (6 & 7 §.) 

Seuraava tapaus on käsitelty aiemman lainsäädännön ollessa voimassa, mutta se kuvastaa edellä 
käsiteltyjen tietojen keräämiseen suhtautumista oikeuskäytännössä. Tapauksessa KHO:1990-A-6 
on arvioitu arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä työhönottovaiheessa. Suomen Teollisuuden 
Vartiointi Oy pyysi lupaa saada vartijoiden työhönotossa kerätä vartijoiksi hakevista henkilörekiste-
rilain 6 §:ssä tarkoitettuja arkaluontoisia henkilötietoja työnhakulomakkeen mukaisesti. Tiedot kos-
kivat muun muassa tietoa tuomiosta sekä juopumuspidätyksestä ja sen ajankohdasta. Tietosuoja-
lautakunnan mukaan tuomiota koskevat tiedot olivat henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja. Tällöin hakija tarvitsi tietosuojalautakunnan myön-
tämän poikkeusluvan. Otettaessa huomioon vartijan työn luonne ja vartijakoulutuksen laatu, voitiin 
katsoa, että oli olemassa painava syy myöntää poikkeuslupa tuomiota koskevan tiedon keräämi-
seen. Lupa myöntämällä ei vaarannettu rekisteröidyn yksityisyyttä, etuja tai oikeuksia eikä valtion 
turvallisuutta. Sen sijaan juopumuspidätyksiä ja erityisesti päihtyneen säilöönottamista koskevat 
tiedot eivät tietosuojalautakunnan mukaan olleet henkilörekisterilaissa tarkoitettuja arkaluonteisia 
tietoja. Kyseinen tieto oli vartijaksi hakevan sopivuutta arvioitaessa tarpeellinen. Suomen Teolli-
suus Vartiointi Oy ei tarvinnut tietosuojalautakunnan mukaan poikkeuslupaa sen hankkimiseen. 
Näin ollen tietosuojalautakunta jätti kysymyksenluvan myöntämistä kyseiseltä osin tutkimatta. 
KHO:n kanta oli toisenlainen. Kun otettiin huomioon päihtyneiden käsittelystä annettu laki (461/173) 
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ja henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 4 kohta, KHO:n mukaan juopumuspidätystä koskevat tiedot 
olivat arkaluonteisia henkilötietoja. Yhtiö ei siten voinut kerätä kysymyksessä olevia tietoja ilman 
tietosuojalautakunnan lupaa. KHO kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen tältä osin ja palautti 
asian kyseessä olevalta osalta tietosuojalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.  (Edilex, viitattu 
22.10.2018.)  

3.6 Soveltuvuusarvionnit ja turvallisuusselvitys 

Henkilö- ja soveltuvuusarvioinneilla tarkoitetaan yleensä asiantuntijan arviointia siitä, soveltuuko 
tietty henkilön tiettyihin tehtäviin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Myös työnanta-
jien toimesta voidaan suorittaa tällaista arviointia. Yksityisyyden suojaa työelämässä turvaavan lain 
yksi merkittävä tavoite on henkilö- ja soveltuvuusarviointien teettäjien sekä testattavien oikeuksien 
ja velvollisuuksien täsmentäminen. Jo lakia säädettäessä on lähtökohtana ollut, että testit ovat asi-
allisesti työnhakuprosessissa. Kenellä tahansa on Suomessa mahdollisuus harjoittaa toimintaa, 
mihin voi kuulua henkilön soveltuvuuden arviointiin liittyviä menetelmiä. Säännöksen tarkoituksena 
on ollut edistää työnhakijoiden tasapuolista ja asiallista kohtelua sekä syrjintäsuojan toteutumista. 
(Koskinen 2002, viitattu 21.5.2019.) 
 
Jos työntekijä antaa suostumuksen, häntä voidaan testata henkilö- ja soveltuvuusarvioinnein työ-
tehtävien hoidon edellytysten tai koulutus- ja muun ammatillisen kehittämisen tarpeen selvittämistä 
varten. Työnantajan tulee varmistaa, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetel-
miä ja niiden suorittajat ovat asiantuntevia. Testauksella saatavien tiedot on oltava virheettömiä.  
Virheettömyyttä varmistettaessa tulee ottaa huomioon testausmenetelmä ja sen luonne. Työnteki-
jällä on oikeus pyynnöstä saada maksutta henkilö- tai soveltuvuusarvioinnissa annettu kirjallinen 
lausunto.  (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13 §.) 

Turvallisuusselvitys laissa (726/2014) henkilöturvallisuusselvityksellä tarkoitetaan henkilön nuh-
teettomuuden tai luotettavuuden varmistamiseksi laadittavaa selvitystä henkilön taustasta. Selvitys 
laaditaan kyseisen lain mukaan. Turvallisuusselvityksellä tarkoitetaan henkilöturvallisuusselvitystä 
sekä yritysturvallisuusselvitystä. Selvityksen kohde on henkilö tai yritys, josta turvallisuusselvitys 
on pyydetty laadittavaksi. (Turvallisuusselvitys laki 3 §.) 



  

27 

Sen, jonka tarkoituksena on hakea henkilöturvallisuusselvityksen laatimista palvelussuhteeseen tai 
toimeksiantotehtävään valittavasta, tulee ilmoittaa tästä viran tai tehtävän täytettävänä oloa koske-
vassa ilmoituksessa tai muulla sopivalla tavalla. Sama velvollisuus koskee koulutuksen järjestäjää, 
mikäli koulutukseen valittavasta on tarkoitus pyytää henkilöturvallisuusselvitys. (Turvallisuusselvi-
tys laki 4 §.) 

Turvallisuusselvityksen laatimisen ja turvallisuusselvitykseen luotettavuuden seurannan toteutta-
misen yleisenä edellytyksenä on se, että selvityksen kohde on suostunut siihen etukäteen kirjalli-
sesti. Suostumusasiakirjasta on käytävä ilmi, että selvityksen kohde on ennen suostumuksen an-
tamista saanut tiedon turvallisuusselvityksen ja luotettavuuden seurannan tarkoituksesta sekä nii-
den käytöstä. Lisäksi asiakirjasta tulee käydä ilmi, että selvityksen kohde on ennen suostumuksen 
antamista saanut tiedon turvallisuusselvitykseen ja sen seurantaan liittyvästä tietojenkäsittelystä 
sekä oikeudestaan saada tieto selvityksen sisällöstä. Suostumus henkilöturvallisuusselvityksen 
laatimiseen on mahdollista antaa siten, että se kattaa kaikki sellaiset tilanteet, joissa suostumuk-
sessa määritellyn palvelussuhteen tai tehtävän aikana on tarpeellista laatia turvallisuusselvitys tai 
antaa sen perusteella henkilöturvallisuusselvitystodistus. Suostumus on mahdollista antaa myös 
niin, että se koskee kaikkia tietyn hallinnonalan tehtäviä. Selvityksen kohde voi myös itse hakea 
turvallisuus selvitystä. Mikäli selvityksen kohde itse hakee turvallisuusselvityksen laadintaa, suos-
tumusasiakirjan sijasta on annettava selvityksen kohteen ilmoitus, mistä tulee käydä ilmi edellä 
kerrotut tiedot. (Turvallisuusselvitys laki 5 §.) 

Työnhakijalla ja työntekijällä on oikeus saada tieto turvallisuusselvityksestä. Lain mukaan jokaisella 
on oikeus saada toimivaltaiselta viranomaiselta tieto siitä, onko hänestä tehty turvallisuusselvitys. 
Selvityksen kohteella on myös oikeus pyynnöstään saada turvallisuusselvityksen sisältämät tiedot. 
Turvallisuusselvityksen hakijan tulee ilmoittaa selvityksen kohteelle selvityksen lopputuloksesta. 
Mikäli selvitys on annettu kirjallisena, selvitys on annettava nähtäväksi tai pyydettäessä kopiona. 
Oikeutta saada tieto turvallisuus selvityksestä ei ole silloin, jos tieto on peräisin henkilörekisteristä, 
johon rekisteröidyllä ei lain mukaan ole tarkastusoikeutta. Mikäli toimivaltainen viranomainen kiel-
täytyy antamasta tietoja, sen on ilmoitettava syyt tähän kirjallisessa päätöksessä, joka tietoja pyy-
täneelle annetaan. (Turvallisuusselvitys laki 6 §.) 

Henkilöllisyysturvallisuusselvityksessä on eri tasoja. Henkilöllisyysturvallisuusselvitys voidaan laa-
tia suppeana, perusmuotoisena tai laajana siten kuin lailla säädetään. (Turvallisuusselvityslaki 14 
§.) Perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemisestä päättää suojelupoliisi, ellei toisin 
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säädetä. Suojelupoliisi laatii suppean henkilöturvallisuusselvityksen, mikäli selvitys on tarpeellinen 
kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi.  Poliisihallituksen määräämä poliisihal-
linnon yksikkö taas päättää suppean henkilöturvallisuusselvityksen laatimisesta. Henkilöturvalli-
suusselvityksen tekemisestä päättää kuitenkin pääesikunta, mikäli selvityksen kohteen tarkoituk-
sena on toimia puolustusvoimissa tai hoitaa puolustusvoimien antamaa tehtävää taikka jos turval-
lisuusselvitys liittyy puolustusvoimien toimintaan tai hankintoihin. (Turvallisuusselvitys laki 6 §.) 

3.7 Rikosrekisteriote 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa työnantajaa 
pyytämään henkilöltä nähtäväksi otteen rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimi-
tetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai 
muuta huolenpitoa taikka muunlaista työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäi-
sen kanssa (2 ja 3 §). Kyseisissä tilanteissa työnantajalla on siis oikeus ja myös velvollisuus kysyä 
rikosrekisteri otetta. Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla todetaan, että rikosrekisteritaustaote anne-
taan ainoastaan henkilölle itselleen eikä esimerkiksi työnantajaa voi valtuuttaa tilamaan otetta. Ti-
laajan on lisäksi otetta tilatessa ilmoitettava, mitä työnantajaa tai tehtävää varten ote tilataan. (Oi-
keusrekisterikeskus 2018, viitattu 8.1.2019.) 

Laissa yksityisyydensuojasta työelämässä todetaan seuraavaa: ”työnantajan on kerättävä työnte-
kijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja 
muualta kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen. 
Suostumus ei kuitenkaan ole tarpeen silloin, kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän 
laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai rikosre-
kisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi.”  (2:4 § 1 momentti.) Tällä hetkellä käsitte-
lyssä olevassa hallituksen esityksessä (97/2018) on ehdotettu, että kyseistä säännöksen viimeistä 
virkettä muutettaisiin niin, että siitä poistettaisiin kohta suostumuksen tarpeettomuudesta rikosre-
kisteritietoja muualta kuin työntekijältä hankittaessa. Suostumusta ei kuitenkaan edellytettäisi edel-
läänkään silloin, kun viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän 
suorittamiseksi tai jos työnantaja hankkii henkilöluottotietoja työntekijän luotettavuuden selvittä-
miseksi. (s.18.) Muutettavaksi tulisi siis kohta suostumuksen tarpeettomuudesta silloin, kun työn-
antaja hankkii rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Kohta ”hankkii rikos-
rekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi” tulisi siis poistaa. 
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Tällä hetkellä voimassa olevan säännön sanamuoto on hallituksen esityksen (97/2018) mukaan 
harhaanjohtava. Turvallisuusselvityslain (726/2014) 5 §:n mukaan turvallisuusselvityksen tekemi-
sen ja turvallisuusselvitykseen liittyvän luottavuuden seurannan toteuttamisen yleisenä edellytyk-
senä on selvityksen kohteen etukäteen antama kirjallinen suostumus. Lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä annetussa lain (504/2002) 2 §:ssä säädetään, että rikosrekisteri 
pyydetään nähtäväksi henkilöltä itseltään. Ilman suostumusta rikosrekisteritietojen hankkiminen 
työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi on säädetty mahdolliseksi tiettyjen valtion erityisten vir-
kojen osalta. Voimassa olevan YksTL:ssä 4 §:stä voi sanamuodon perusteella saada sellaisen kä-
sityksen, että työntekijän rikosrekisteritietojen hankkiminen ei vaatisi laissa säädettyä perustetta. 
Jossain tilanteissa tämä on johtanut siihen, että työnantajat ovat vaatineet työnhakijoilta rikosrekis-
teriotetta niin, että henkilö itse pyytää rikosrekisteriotteen henkilötietolain 6:26 §:n mukaisen tar-
kastusoikeuden perusteella Oikeusrekisterikeskukselta ja toimittaa sen työnantajalle nähtäväksi. 
Tietosuojavaltuutettu on kannanotossaan (3048/41/2015) katsonut, että kyseinen rikosrekisteritie-
tojen käsittely ei ole lainmukaista. (HE  97/2018 s.18.) 

3.8 Luottotiedot 

Työnantajalla on oikeus saada ja käyttää tehtävään valittua työnhakijaa koskevia henkilöluottotie-
toja työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi silloin, kun työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisissa 
työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta. Lisäksi työtehtävien on oltava luonteeltaan 
seuraavia: niihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä työnantajan puolesta merkittäviä taloudellisia si-
toumuksia tai tosiasiallisesti itsenäistä harkintavaltaa tällaisten sitoumusten valmistelussa; työnte-
kijän nimenomaisena tehtävänä on taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta; 
työtehtävien hoitamiseksi annetaan pääsy sellaisiin työnantajan tai tämän asiakkaan kannalta kes-
keisiin liikesalaisuuksiin, joiden suojaamisesta on erityisesti huolehdittu; työtehtävien hoitaminen 
edellyttää sellaisia tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, joiden avulla voitaisiin siirtää työnantajan tai 
tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja, tai joissa työntekijä käyttää tällaisen tie-
tojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia; työtehtävien olennaisena osana on käsitellä ilman välitöntä 
valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä; työtehtävät ovat 
työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä tai tehtävien luonteeseen pääsään-
töisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa. Työnantajan on vastattava kyseisten tieto-
jen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5a §.) 
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4 ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ JA NIIDEN ESITTÄMISEN LAINMUKAISUUDEN ARVIOIMI-
NEN  

Edellä käsitellyn tarpeellisuusvaatimuksen mukaan työnantaja saa käsitellä työhönottomenette-
lyssä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantajan oi-
keutta kerätä tietoja kysymällä niistä haastattelussa on tarkasteltava haettavissa olevan työtehtä-
vän näkökulmasta. Tällöin tarpeellisia ovat yleensä ne tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja 
sopivuutta tehtävään. Myös esimerkiksi terveydentilatiedot voivat olla tarpeellisia, jos niillä on vä-
littömästi merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta. Lain mukaisesta tarpeellisuusvaatimuksesta 
ei kuitenkaan voida poiketa edes työnhakijan suostumuksella. (Edilex 2015, viitattu 9.10.2018.) 
Tässä osiossa käsitellään tiettyjen esimerkki kysymysten esittämisen lainmukaisuutta. 

Jopa asiantuntijoiden keskuudessa on ollut eroavia näkemyksiä siitä mitä saa kysyä työhaastatte-
lussa. Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) kantana on ollut, että haastattelussa voi suullisesti kysyä 
ihan mitä vain. EK:n mielestä kyse on siitä, mitä tietoja tallennetaan. EK:n mukaan raja kulkee siis 
siinä, mitä työhaastattelussa kerättyjä tietoja saa tallentaa työnantajan rekisteriin. Tällöin sovelle-
taan lakia yksityisyyden suojasta työelämässä ja sen rajat voivat tulla vastaan. Vain työsuhteen 
kannalta tarpeellisia tietoja voidaan tallentaa rekistereihin. EK:n asiantuntijan mukaan jopa lasten 
määrän tai ikien kysyminen olisi jossain tilanteissa mahdollista. Tällainen tilanne voisi tulla kysee-
seen, mikäli lapset ovat alle 10-vuotiaita ja työnantajan täytyy antaa vanhemmalle vapaata lapsen 
sairastumisen vuoksi. Tällöin tieto voitaisiin tallentaa. (Kuittinen & Sievälä 2015, viitattu 4.1.2019.) 
Mikko Nyyssölän, Johan Åströmin ja Markus Äimälän vuonna 2012 kirjoitetussa kirjassa todetaan 
henkilötiedoilla tarkoitettavan sellaista merkintää, josta henkilö voidaan tunnistaa. Tiedon olisi ol-
tava jollakin alustalla, jotta sitä voitaisiin pitää laissa tarkoitettuna henkilötietona. Alustana voisi 
toimia esimerkiksi paperi, tietokoneen muisti tai kuvanauha. Näin ollen suulliset tiedot jäisivät hen-
kilötietokäsitteen ulkopuolelle. Kirjan julkaisun aikaan voimassa on ollut vielä nyt kumottu henkilö-
tietolaki. Kirjan mukaan silloinen henkilötietolainsäädäntö ei ole koskenut työhönottohaastattelun 
keskusteluja. Lakia on tullut soveltaa vain, mikäli tiedot on kirjattu alustalle taikka jos suulliset tiedot 
perustuvat rekisteröityihin tietoihin. (Käytännön työoikeutta esimiehille, 41.) 
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Työoikeuden professori Seppo Koskinen ja ammattijärjestöt ovat kuitenkin eri linjalla asiasta. Kos-
kisen mukaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja henkilötietolainsäädännön peri-
aatteita ei voi kiertää, vaikka asioita kyseltäisiinkin ainoastaan suullisesti. (Kuittinen & Sievälä 2015, 
viitattu 4.1.2019.) Myös tasa-arvovaltuutettu on lausunnossaan (TAS 370/2010) todennut ettei työ-
haastattelussa saa kysyä raskaudesta, lasten hoidosta tai perhesuhteista.  
 
Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä tulee soveltaa sen 1:3 §:n mukaan soveltuvin osin myös 
työnhakijaan, ja lisäksi saman lain hallituksen esityksen (75/2000) sanamuodoista on pääteltä-
vissä, että lakia yksityisyyden suojasta tulee noudattaa jo kysymyksiä suullisesti tehtäessä. Kor-
keimmanoikeuden ratkaisussakin 2015:41 on todettu, että työnantajan oikeutta käsitellä ja myös 
oikeutta kysyä työnhakijalta työhaastattelussa hakijaa koskevia tietoja rajoitetaan lailla yksityisyy-
den suojasta työelämässä. Kyseissä ratkaisun kohdassa on viitattu lain 3 §:n mukaiseen tarpeelli-
suusvaatimukseen. Lisäksi tietosuojavaltuutetun internetsivuilla olevasta Työelämän tietosuoja kä-
sikirjasta on havaittavissa, että lain yksityisyyden suojasta työelämässä tarpeellisuusvaatimusta 
tulisi soveltaa jo työhaastattelussa. Työelämän tietosuojan käsikirjassa todetaan, että työnhakijoilta 
työhaastattelussa tai verkkolomakkeilla kysyttävien tietojen osalta on arvioita tiedon tarpeellisuutta 
työhönottotilanteessa siitä työtehtävästä lähtien, mistä on kyse ja jota henkilö on hakenut (tietosuo-
javaltuutetun toimisto 2018, 12). 

4.1 Perhesuhteet 

Yhdenvertaisuuslain esitöiden (HE 19/2014) mukaan perhesuhde kertoo erityisesti sen, onko hen-
kilö naimaton, avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa, avoliitossa, eronnut tai leski. Lisäksi esi-
töissä erikseen mainitaan, ettei perhesuhteilla viitata vanhemmuuteen tai raskauteen, joihin perus-
tuva syrjintä on kielletty tasa-arvolaissa.  

Lähtökohtaisesti perhesuhteista kysyminen on kiellettyä (Koskinen 2018, viitattu 10.10.2018). Aka-
van internetsivuilla muistutetaan, ettei perheasioista saa kysellä edes vapaamuotoisessa keskus-
telussa esimerkiksi ennen virallista haastatteluosuutta tai varsinaisen haastattelun jälkeen. Työn-
hakijalla ei ole myöskään velvollisuutta oma-aloitteisesti kertoa perheestään. (Akava, viitattu 
12.10.2018.) 

Perhesuhteiden tai siviilisäädyn selvittäminen työhönottomenettelyssä voi aiheuttaa epäilyn suku-
puoleen perustuvasta syrjinnästä. Tällöin työnantajalla täytyy olla näyttö siitä, etteivät kyseiset asiat 
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ole vaikuttaneet valintapäätöksen tekemiseen. (TAS/370/2010 & Edilex 2010, viitattu 
17.10.2018.)  Työnhakijan asettaminen eri asemaan tai palkkaamatta jättäminen perhesuhteiden 
perusteella on myös kiellettyä. Tietyissä tilanteissa perhesuhteilla voi kuitenkin olla välillistä merki-
tystä rekrytointitilanteessa. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos työnantaja 
hakee työntekijää ulkomaankomennukseen. Työntekijälle on usein merkitystä sillä, onko hänellä 
perhe ja jos on, voiko perheenjäsenet ottaa mukaan komennukselle. Tässäkään tilanteessa työn-
antaja ei voi valita työntekijää perhesuhteiden perusteella. Työantajalla on kuitenkin oikeus päät-
tää, kustantaako hän perheenjäsenet komennukselle. (Leppänen 2015, viitattu 20.10.2018.) Ky-
seessä on siis enemmänkin perhesuhteiden merkitys työntekijälle itselleen. 

Perhesuhteet kuuluvat työnhakijan yksityisyyteen. Lisäksi tiedot perhesuhteista koskevat osapuo-
liin nähden kolmansia ja tällöin kysyminen perhesuhteista voi loukata myös heidän yksityisyyttään. 
Kun työnantaja ei saa loukata työnhakija yksityisyyttä enempää kuin tarve vaati, ei työnantajalla 
yleensä ole oikeutta tiedustella myöskään kolmansista henkilöistä. Työnhakija voi luovuttaa henki-
lötietojaan työnantajan käyttöön, mutta kolmannet osapuolet eivät välttämättä ole antaneet suos-
tumansa heidän tietojen keräämiseen. (Koskinen & Hyvärinen 2011, viitattu 20.10.2018.) 

Lähtökohtaisesti työntekijää ei voida perhesuhteen perusteella asettaa eriasemaan työsuhteen ai-
kanakaan. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin perhevapaat. Vaikka perheettömillä ei ole oikeutta 
vastaaviin vapauksiin, heitä ei ole syrjitty toisen työntekijän perhevapaiden perusteella. (Leppänen 
2015, viitattu 20.10.2018.) 

4.2 Seksuaalinen suuntautuminen 

Kysymistä työnhakijan sukupuolisesta suuntautumisesta ei ole pidetty lainmukaisena. Oikeusta-
paus KKO 2015:41 osoittaa, ettei edes suuntautumisesta syntynyttä olettamaa tarvitse korjata. Ta-
pauksessa päätoimittajaksi valittu X ei ollut korjannut haastattelussa syntynyttä käsitystä siitä, että 
hänen puolisonsa on mies. Tämä ja puolison poliittisesta aktiivisuudesta esitetyt kysymykset, joihin 
X vastasi totuudenvastaisesti, johtivat luottamuspulaan. Luottamuspulan johdosta yhtiön toimitus-
johtaja purki jo ennen tehtävän alkamista X:n työsuhdetta koskeneen johtajasopimuksen. KKO kat-
soi, että X:n puolison sukupuolen osalta on kyseessä ollut sellainen tieto, jota työnantajalla ei ole 
ollut yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:n mukaan tarvetta tai oikeutta käsitellä. 
Jos X olisi oikaissut puolisonsa sukupuolta koskevan virheellisen tiedon, hän olisi kertonut tiedon 
sukupuolisesta suuntautumisestaan, jota lain nojalla on suojattu. X:llä ei siis ole ollut velvollisuutta 
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oikaista syntynyttä virheellistä käsitystä. Tapauksessa korkein oikeus myös totesi, että työsyrjintä 
perhesuhteiden perusteella oli tapahtunut. (KKO 2015:41 & edilex, viitattu 1.11.2018.)  

4.3 Raskaus ja vanhemmuus 

Työnhakijan raskautta koskevat tiedot kuuluvat työnhakijan yksityisyyteen ja niistä voi kysyä vain 
perustellusti. Raskaudesta ja perheestä esitetyt tiedustelut voidaan kuitenkin vain harvoin katsoa 
perustelluiksi ja lainmukaisiksi. (Koskinen & Hyvärinen 2011, viitattu 20.10.2018.) Työnantajalla ei 
siis lähtökohtaisesti ole oikeutta tiedustella, onko työnhakija raskaana tai aikooko hän hankkia lap-
sia (Niminen 2018, viitattu 20.10.2018). Työnhakijalla ei ole velvollisuutta oma-aloitteisesti kertoa 
raskaudestaan. Jos raskaana oleva tulee valituksi työhön, joka voi olla vaarallista sikiölle ja äidille, 
tulee työnhakijan kuitenkin ilmoittaa tilanteesta työnantajalle. Tällöin työnantajan tulee järjestää 
raskauden ajalle turvallisia tehtäviä. (Akava, viitattu 20.10.2018.) Kysyminen lastenhoidonjärjestä-
misestä on myös kiellettyä. Kysymyksiä ei voida oikeuttaa sillä, että niihin vastaaminen on vapaa-
ehtoista. (TAS/370/2010.) 
 
Jos työhönotossa kysytään työnhakijan lasten lukumäärää tai perhesuunnitelmia, voi kyseeseen 
tulla syrjintä raskauden tai perhevapaan perusteella (tasa-arvovaltuutettu, viitattu 20.10.2018). Jos 
työnantaja jättää työntekijän valitsematta tietoonsa tulleen työnhakijan raskauden vuoksi, voi ky-
seessä olla tässäkin tilanteessa lainvastainen syrjintä. (Nieminen 2018, viitattu 20.10.2018). 

4.4 Harrastukset 

Yleistyneenä tapana on korostaa työhönottoon liittyvässä arvioinnissa hakijan subjektiivisia omi-
naisuuksia. Kysymykset voivat tällöin koskea esimerkiksi harrastuksia. Joidenkin kohdalla tietojen 
kerääminen voi olla tarpeellista, mutta useissa tilanteissa tarpeellisuutta ei ole mahdollista näyttää. 
Toisinaan työnantajat ovat lähteneet siitä, että työhön otettavalla täytyy olla joitakin harrastuksia. 
Harrastuksilla voi jossain tilanteessa olla merkitystä arvioitaessa hakijan sopivuutta. Käytännössä 
kyse voi olla myös siitä, että hakijalta kerätään mahdollisimman paljon erilaisia tietoja ja näkemyk-
siä työstään sekä omasta tilanteestaan. (Koskinen, Nieminen & Valkonen 2008, 91-92.) 

Ratkaisussa AOK 28.03.2006 1404/1/04 kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan kaupungin 
menettelyn asianmukaisuutta työnhakijoille työhaastattelussa tehtyjen kysymysten osalta. Neljään 
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perushoitajan toimeen haastateltuja hakijoita oli pyydetty kertomaan muun muassa harrastuksis-
taan. Apulaisoikeuskansleri pyysi asiassa lausunnon myös tietosuojavaltuutetulta. Tietosuojaval-
tuutettu totesi, ettei sopivuuden selvittämiseksi perushoitajan työhön ole tarpeellista esittää yksi-
tyiskohtaisia kysymyksiä muun muassa harrastuksista, jollei kysymyksillä ole suoranaista merki-
tystä haettavana olevan tehtävän hoitamisen kannalta tai elleivät ne liity välittömästi työsuhtee-
seen. 

4.5 Uskonto 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimisen uskonnon perusteella. Myös työsopimuslain 2:2 §:ssä on 
viittaus yhdenvertaisuuslakiin, jossa syrjintä uskonnon perusteella on kielletty. Työnantaja ei saa 
siis asettaa ilman hyväksyttävää perustetta työnhakijoita eriasemaan uskonnon perusteella. (Oi-
keusasiamies 444/2002, 4.)  

Oikeusasiamiestä oli ratkaisussaan 444/4/2 pyydetty tutkimaan Tuusniemen kunnan menettelyä 
nuorisotyöntekijän toimen täyttämistä koskevassa asiassa. Toimen hakijoilta oli tiedusteltu muun 
muassa sitä millä tavoin hakija suhtautui uskontoon ja kuuluiko hän kirkkoon. Kantelija pyysi oi-
keusasiamiestä tutkimaan, oliko kysymykset asiallisia julkista virkaa täytettäessä. Kunta käytti 
haastatteluissa haastattelulomaketta, jota yleisesti käytettiin kunnan työhönotossa. Vastaaminen 
kysymyksiin oli ollut vapaaehtoista. Kunta ei kuitenkaan ollut kertonut haastateltaville siitä, että 
vastaaminen lomakkeen kysymyksiin oli vapaaehtoista. On epäselvää, onko kunta kertonut haas-
tateltaville siitä mitä tarkoitusta varten tiedot kerättiin. Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan haas-
tattelussa hakemuslomakkeelle kerätyt tiedot ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja ja 
siten niihin soveltuvat henkilötietojen käsittelyä ja henkilörekisteriä koskevat säännökset. Oi-
keusasiamies toistaa ministeriöiden kannan, jonka mukaan työnantajan on työhönottotilanteessa 
arvioitava tietojen tarpeellisuutta siitä työtehtävästä lähtien, jota henkilö on hakenut. Kysymyslo-
makkeen tietojen tarpeellisuutta ei ollut arvioitu erikseen kantelutapauksessa. Haastateltaville ei 
myöskään ollut kerrottu mihin tarkoitukseen tiedot kerättiin. Tältä osin kunnan toiminta ei ollut asi-
anmukaista. (Oikeusasiamies 444/2002, 1-7.) 

Oikeusasiamies piti haastattelulomakkeiden kysymyksistä ongelmallisimpina uskonnonnollista ja 
poliittista vakaumusta koskevia kysymyksiä. Oikeusasiamies totesi ratkaisussaan, että henkilötie-
tolain (kumottu) 11 §: n mukaan arkaluonteisia henkilötietoja ovat muun muassa sellaiset tiedot, 
jotka kuvaavat henkilön poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Lisäksi hän muistuttaa, että lain 
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mukaan arkaluonteisten tietojen käsittely on sallittua vain silloin, kun henkilötietojen käytön yleiset 
edellytykset, kuten tarpeellisuusvaatimus sekä laissa erikseen mainitut edellytykset poikkeuksen 
tekemiseen arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta täyttyvät. Tällaisten kysymysten kohdalla on 
siten otettava yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:n lisäksi huomioon henkilötie-
tolain 11 §:n säännös. Kantelutapauksessa kunta ei ole osoittanut, että poliittista tai uskonnollista 
vakaumusta koskevat tiedot olisivat olleet tarpeellisia kysymyksessä olevan työsuhteen kannalta. 
Kunta ei esittänyt muutakaan perustetta poikkeuksen tekemiselle arkaluonteisten tietojen käsitte-
lykiellosta. Tämän vuoksi oikeusasiamies katsoi, ettei kunnalla ole ollut perustetta käsitellä työnha-
kijoiden puoluekantaa tai uskonnollista vakaumusta koskevia tietoja. (Oikeusasiamies 444/2002, 
7.) Ratkaisu on hyvä osoitus siitä, kuinka tärkeää uskonnollisten kysymysten kohdalla on muistaa 
tarpeellisuusvaatimuksen lisäksi laissa mainitun edellytyksen täyttyminen.  

Jos taas tarkastellaan uskonnollista vakaumusta kirkon virkojen hakemisen kannalta voi asia olla 
monimutkaisempi. Tällöin kysymys on siitä, voidaanko virkaa hakevalta ylipäätään edellyttää esi-
merkiksi kirkkoon kuulumista. Edellä on kerrottu, että yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän uskon-
non perusteella. Lain 2 §:ssä kuitenkin todetaan, ettei lakia sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän 
piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen. Tietyn vakaumuksen edellyttäminen työ-
paikkailmoituksessa sellaiseen toimeen pyrkivältä, joka ei kuitenkaan työssään ole tekemisissä us-
konnonharjoituksen kanssa, on lähtökohtaisesti oikeudetonta. Perustuslain 6 §:n syrjintäkielto sa-
moin kuin tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellot sekä syrjivän työpaikkailmoittelun 
kielto velvoittavat lähtökohtaisesti sellaisenaan kirkkoa työnantajana. Kirkkolaissa ei nimittäin ole 
säännöstä syrjinnän kiellosta. (Koskinen 2018, viitattu 27.10.2018.)  Kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 
13 §:ssä säädetään kelpoisuusvaatimuksista. Lain mukaan ainoastaan evankelis-luterilaisen kirkon 
konfirmoitu jäsen on kelpoinen: 1) virkasuhteeseen; 2) työsuhteeseen, joka liittyy kirkon jumalan-
palveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoitoon; ja 3) työsuhteeseen, 
jossa kirkon jäsenyyden ja konfirmaation edellyttäminen on työtehtävien luonteen vuoksi muutoin 
perusteltua. Tuomiokapituli voi kuitenkin myöntää kelpoisuusvaatimuksesta erivapauden muun 
kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan papille, mikäli kirkolliskokous on hyväksynyt tuon 
kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen pappisviran vastavuoroisen hoi-
tamisen edellytyksistä. Lisäksi papin ja lehtorin virkaa lukuun ottamatta henkilö voidaan ottaa kirkon 
jäsenyyttä ja konfirmaatiota koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta riippumatta määräaikaiseen pal-
velussuhteeseen, joka on tarkoitettu kestämään enintään kaksi kuukautta, jos tästä erikseen sää-
detään tai työnantaja perustellusta syystä yksittäistapauksessa siten päättää. (Kirkkolaki 6:13 §.) 
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Työsyrjintädirektiivissä (2000/78/EY) todetaan, ettei se vaikuta kirkkojen tai muiden julkisten tai 
yksityisten organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, oikeuteen vaatia 
palveluksessaan olevilta vilpittömyyttä ja uskollisuutta suhteessa järjestön eetokseen. Organisaa-
tioiden on kuitenkin toimittava kansallisen valtiosäännön ja lainsäädännön mukaisesti. Kun on ky-
seessä uskontoon tai vakaumukseen perustuva organisaation toiminta, ei henkilön uskontoon tai 
vakaumukseen perustuvaa erilaista kohtelua pidetä syrjintänä. Tällöin kuitenkin edellytetään, että 
uskonto tai vakaumus on kyseisen ammatillisen toiminnan luonteen tai työn suorittamiseen liittyvien 
yhteyksien vuoksi työtä koskeva, organisaation eetokseen perustuva todellinen, perusteltu ja oi-
keutettu vaatimus. Erilaisessa toteuttamisessa tulee ottaa huomioon jäsenvaltioiden valtiosäännön 
säännökset ja periaatteet sekä yhteisön oikeuden yleiset periaatteet, eikä se saisi oikeuttaa syrjin-
tään muun seikan perusteella. (4.) Muu kuin uskonnollinen työnantaja ei voi edellyttää työntekijäl-
tään työnantajan itse tunnustamansa uskonnollisten elämäntavan tai arvojen noudattamista (Kos-
kinen 2018, viitattu 27.10.2018.) 
 
Kun arvioidaan työtehtävien laatuun liittyvää todellista ja ratkaisevaa vaatimusta, on siis otettava 
huomioon PL 11 §:ssä säädetty uskonnon ja vakaumuksen vapaus sekä siitä johtuva kirkon eri-
tyisasema. Uskonnonvapauden johdosta ei esimerkiksi evankelis-luterilaista ja ortodoksista us-
konopetusta antavalta opettajalta voida edellyttää kyseisen kirkon jäsenyyttä. (PeVL 57/2001 vp. 
ja 28/2006, HE 41/2012 vp., s. 31HE 44/2003 vp., s. 45 & Koskisen 2018 mukaan, viitattu 
27.10.2018). 

On kuitenkin huomioitava, että kirkko, samoin kuin muut työnantajat ovat yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain soveltamisalan piirissa. Tällöin työhaastattelussa voidaan kerätä aino-
astaan välittömästi tarpeellisia henkilötietoja. Edellä kerrotun mukaan tietojen tulee työhönoton yh-
teydessä koskea työ- tai virkasuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamista taikka 
johtua työtehtävien erityisluonteesta. Työpaikkailmoituksessa edellytetty kirkon jäsenyys voi olla 
tietyissä tapauksissa mahdollista. Työhaastattelussa kirkon jäsenyystietojen käsittely vaatii sen si-
jaan tarkentavien lisäedellytysten täyttymistä. (Koskinen 2018, viitattu 27.10.2018.) 

4.6 Asepalvelus 

Tasa-arvovaltuutettu on lausunnossaan (325/2012) todennut, että asepalveluksen tai siviilipalve-
luksen suorittamista koskevat kysymykset ovat työhönottotilanteessa sallittuja ainoastaan silloin, 
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kun asevelvollisuuden suorittamisella voidaan katsoa olevan työtehtävien hoidolle selkeästi osoi-
tettava merkitys. Muussa tilanteessa asevelvollisuutta koskevat kysymykset aiheuttavat epäilyn 
syrjintätarkoituksesta. Mikäli työhön otettaessa vaaditaan suoritettua asevelvollisuutta, vaikkeivat 
työtehtävät sitä edellytä, syyllistytään välilliseen sukupuolisyrjintään. (TAS 325/2012, viitattu 
27.10.2018.) Toimenpide, jolla asetetaan työnhakijoista etusijalle varusmies- tai siviilipalveluksen 
suorittaneen voi olla välillistä naisten syrjintää, vaikka naisilla onkin oikeus suorittaa varusmiespal-
velu (Koskinen, Nieminen & Valkonen 2008, 93). 

4.7 Tupakointi 

Myös tupakoinnista kysymistä on tarkasteltava tiedon tarpeellisuuden kannalta. Jos tieto työnhaki-
jan tupakanpoltosta ei ole tarpeellinen työsuhteen kannalta, ei kyseistä tietoa voi kerätä. Mahdol-
lista kuitenkin on, että työn luonne oikeuttaa keräämään tietoa työnhakijan tupakoinnista. Apulais-
oikeusasiamies Rautio on ratkaisussaan katsonut, että tietoa työnhakijan tupakoinnista on voitu 
pitää tarpeellisena, sillä kyseessä on ollut hakijan valitseminen nuorityöntekijän toimeen. Päihde-
työn koulutus tai työkokemus oli jo ilmoituksessa kerrottu etuna pidettäväksi seikaksi. Lisäksi rait-
tiustyön kokemus oli kelpoisuusehdoissa esillä. Näin ollen työnhakijan tupakoinnin ja alkoholin käy-
tön selvittämistä koskevia kysymyksiä voitiin pitää perusteltuina. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 
2007, 18 – 21 & oikeusasiamies 444/4/02.) 

Työnhakijan tupakoinnista tiedon kerääminen on siis mahdollista vain silloin, jos tupakoinnilla tai 
tupakoimattomuudella on todellista merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta. Tupakoinninkin 
osalta tarpeellisuusvaatimusta täytyy tarkastella yksittäistapauksellisesti ottaen huomioon erityi-
sesti työtehtävien laatu. On usein hankalaa vetää rajaa sen suhteen, milloin hakijan tupakoinnilla 
on vaikutusta tehtävien laadun kannalta ja milloin taas tieto on tarpeeton. Rajanveto ongelmia voi 
aiheuttaa esimerkiksi se, miten pitäisi suhtautua työnhakijan tupakoinnin selvittämiseen silloin, kun 
työnantaja haluaa luoda ja ylläpitää savutonta imagoa. Toisinaan työnantajalle on tärkeää luoda 
savuton kuva yrityksestä. Esimerkkinä tästä voi olla elintarviketehdas, jolle voi toimina eduksi se, 
että kuluttaja mieltää sen yleisesti savuttomaksi tehtaaksi. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 
21-22.) Työnhakijoiden asettaminen eri asemaan on katsottu mahdolliseksi esimerkiksi silloin, kun 
haetaan tietynlaisen liikeidean mukaisia työntekijöitä. Näin ollen voi olla mahdollista, että yrityk-
seen, jonka liikeidea on savuttomuus tai terveellisten elämäntapojen edistäminen, voitaisiin valita 
työntekijöiksi tupakoimattomia hakijoita. (Kilpeläinen & Koskinen 2006, 20.) 
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 Erityisesti yksityisten työnantajien kohdalla imago-kysymys voi tietyissä tilanteissa olla riittävä pe-
ruste työnhakijan tupakoinnin selvittämiselle. Haettavana olevat työtehtävät ja työntekijän asema 
tulee ottaa huomioon tarpeellisuusarvioinnissa. Saman työnantajan alaisuudessa työskentelevien 
työntekijöiden tehtävät voivat olla merkittävästi erilaisia, jolloin työnantajalla voi olla vain joidenkin 
työnhakijoiden osalta oikeus selvittää hakijan tupakointia. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 
21-22.) 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on ratkaisussaan katsonut, ettei kunnan kohdalla tupakoimat-
tomuutta voida pitää seikkana, joka työnantajalla olisi oikeus yleisesti työhönotossa ottaa selville. 
(Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 22 & apulaisoikeusasiamies 890/4/3.) Apulaisoikeusasia-
miestä oli pyydetty tutkimaan kunnan menettely, kun uutisissa oli todettu, ettei kunta tule palkkaa-
maan palvelukseensa henkilöitä, jotka tupakoivat. Apulaisoikeusasiamies (890/4/3) totesi muun 
muassa, että tupakointi tai tupakoimattomuus on sellainen yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu hen-
kilöön liittyvä syy, mikä on mahdollista ottaa työhönottoperusteissa ja muissa yhdenvertaisuuslain 
soveltamistilanteissa huomioon ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa erilaisen kohtelun perus-
teena on laissa tarkoitettu työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkai-
seva vaatimus. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tupakoimattomuus ei voi olla yleinen vaatimus 
edes terveyskeskuksen työtehtävissä. Apulaisoikeusasiamies myös katsoi, ettei tupakointia voida 
yleisesti pitää sellaisena yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaisena välittömästi 
työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisena henkilötietona, jota työnantaja voi käsitellä ja josta 
työnantajalla on oikeus hankkia selvitystä. 

Apulaisoikeusmiehen ratkaisussa ei kuitenkaan otettu kantaa yksityisten työnantajien toimintaan. 
Tietyissä tilanteissa työnantajalla voi olla tietynlaisen liikeidean suojaamiseksi oikeus tiedustella 
työnhakijoiden tupakointia. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin todellista vaikutusta työn luontee-
seen. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 22). Työtuomioistuin (2010-145) on käsitellyt ta-
pausta, jossa elintarvikealan konserni oli kieltänyt tupakoinnin kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöi-
den tuotantolaitoksilla. Työtuomioistuin katsoi, että työnantajalla oli direktio-oikeutensa nojalla 
tässä nimenomaisessa tapauksessa oikeus kieltää tupakointi työaikana ja työpaikalla. Kyseisen 
konsernin yrityskuvaan voitiin asiallisin perustein liittää tuotantolaitosten savuttomuus. Savutto-
muutta noudatettiin yhdenmukaisesti kaikissa konserniin kuuluvissa yrityksissä. Ottaen huomioon 
tupakkalaissa säädetyt työpaikkatupakoinnin rajoitukset ja lain tavoite, ei kielto avoitu pitää myös-
kään työntekijöiden perusoikeussuojaa merkityksellisesti kaventava, eikä muutoinkaan työntekijöi-
den henkilökohtaista vapautta kohtuuttomasti rajoittavana.  
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On huomattava, että on eri asia kysyä työnhakijan tupakoinnista työajan kuin vapaa-ajan osalta. 
Vapaa-ajan tupakoinnilla voi harvoin olla merkitystä työtehtävien hoitamisen kannalta. Työnteki-
jän tupakoinnin sijoittuminen vapaa-ajalle ei voi heikentää yrityksen luomaa savutonta kuvaa, mikäli 
työntekijä ei tupakoi ollessaan töissä. Työnhakijan tupakoinnin selvittäminen voisi tuntua perustel-
lulta, jos vaarana on työajalla tupakointi eli tehokaan työajan käyttäminen tupakointiin. Työnanta-
jalla on kuitenkin direktio-oikeutensa nojalla oikeus päättää työntekijöiden työajan käytöstä. Näin 
ollen ei tupakoinnin selvittäminen työnhaussa ole tällä perusteella oikeutettua. (Koskinen, Kilpeläi-
nen & Laakso 2007, 22). 

Ennen apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua monet kunnat ja yritykset olivat selvittäneet työnhakijoi-
den tupakointia työnhakuprosessissa. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun ja valitsevan käytännön 
välistä mahdollista ristiriitaa ei voida ratkaista sen avulla, että työnhakuilmoituksen yhteydessä il-
moitettaisiin tupakoimattomuuden olevan yksi valintakriteereistä. Täytyy huomata, ettei asiasta il-
moittaminen etukäteen tee tupakoinnin selvittämisestä automaattisesti tarpeellista, sillä tupakoi-
mattomuudella on tosiasiallisesti oltava työn laatuun ja työn suorittamiseen liittyvä todellinen ja rat-
kaiseva merkitys. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 24). 

4.8 Alkoholin käyttö 

Alkoholin käytöstä voi aiheutua haittoja terveyden lisäksi myös työelämän kannalta. Haittoja voi-
vat olla esimerkiksi erilaiset työtapaturmat tai alkoholi käytöstä aiheutuvat sairaudet. On myös 
mahdollista, että työntekijän alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat heikentävät työilmapiiriä. Ongel-
makäyttö voi myös hankaloittaa työtehtävien asianmukaista hoitamista. Tämä taas voi osaltaan 
kuormittaa muita työntekijöitä. Toisinaan työpaikka voi olla avain asemassa työntekijän alkoholin-
käyttöön puuttumisessa. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 71). 
 
Alkoholinkäytön selvittämisessä ovat tosiaan vastakkain työnantajan intressi selvittää työntekijän 
työnteon edellytykset sekä työntekijän oikeus yksityisyyteen ja koskemattomuuteen. Perustuslain 
7.1 § takaa jokaiselle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuu-
teen. Perustuslain 7.3 §:n mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei voi puuttua eikä va-
pautta riistä mielivaltaisesti eikä ilman laissa määritettyä perustetta. Oikeus henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen antaa yksilölle suojaa myös henkilöön tarkastuksia ja pakolla toteutettavia 
taikka vastaavia toimenpiteitä kohtaan. Työelämän alkoholitestausta koskeva säännön löytyy yk-
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sityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 14 §:stä. Sen mukaan työntekijöiden terveydenti-
laa koskevien tarkastusten sekä testien suorittamiseen ja näytteiden ottamiseen tulee käyttää ter-
veydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja ter-
veydenhuollon palveluja niin kuin terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Kyseistä sään-
töä sovelletaan myös alkoholi- ja huumetesteihin. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 72-73). 
Henkilötietolainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista selvittämään työnhakijan alkoholin käyttöä pu-
halluttamalla tai muullakaan testaamistavalla. Alkoholin käyttö on sallittua, eikä yksityisyyden suo-
jasta työelämässä annetun lain tarpeellisuusvaatimuskaan yleensä salli kyseisen tiedon käsittele-
mistä. (Koskinen, Seppo – Nieminen, Kimmo – Valkonen, Mika: Työhönotto ja työsopimuksen eh-
dot 94, 2008.) 
 
Apulaisoikeusasiamies Rautio on kuitenkin ratkaisussaan 444/4/02 todennut hakijan alkoholin 
käyttö koskevat kysymyksen perustelluksi, kun päihdetyön koulutus tai työkokemus oli työpaik-
kailmoituksessa mainittu etuna pidettäväksi seikoiksi ja kun lisäksi raittiustyön kokemus oli kelpoi-
suusehdoissa esillä. Kyse oli tapauksesta, jossa kunnan menettelyä osa-aikaisen nuorisotyönte-
kijän toimen täyttämisessä oli pyydetty tutkimaan.  

4.9 Huumausaineiden käyttö 

Huumausainetestiä koskeva todistus tarkoittaa työnantajan osoittaman terveydenhuollon ammatti-
henkilön ja laboratorion antamaa todistusta, jonka mukaan työntekijälle on tehty testi huumausai-
nelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi. 
Lisäksi todistuksesta ilmenee testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko työntekijä käyttänyt huu-
mausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin sellaisella tavalla, että hänen työ- tai toiminta-
kykynsä on heikentynyt. Huumausainetestin sekä sitä koskevaan todistuksen osalta sovelletaan, 
mitä työterveyshuoltolain 19 §:ssä säädetään. Työnantaja voi käsitellä ainoastaan niitä työntekijän 
huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka sisältyvät työntekijän työnantajalle toimitta-
maan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 6 §.) 

Työnantajalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus käsitellä työnhakijan huumaisaineiden käyttöön 
liittyviä tietoja. Säännökset eivät sinänsä velvoita työnantajaa pyytämään työnhakijaa toimittamaan 
todistusta edes silloin kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työnhakijalla ei luonnollisesti ole 
velvollisuutta toimittaa todistusta, mutta tällöin työnantaja voi jättää työhönotossa huomioimatta to-
distuksen toimittamatta jättäneen hakijan, kun edellytykset todistuksen pyytämiseen ovat kuitenkin 
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olleet olemassa. Mahdollista on myös se, että työnantaja tekee valinnan ehdollisena, kunnes valittu 
hakija toimittaa todistuksen. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 183.) 

Huumausaine testiä koskevien tulosten käsittely on sallittua tietyissä tilanteissa. Työnantaja voi 
ottaa vastaan tai muutoin käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittäviä tietoja 
tehtävään valitun työnhakijan suostumuksella ainoastaan silloin, jos työnhakijan on tarkoitus toimia 
sellaisessa työssä, jossa edellytetään tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää 
reagointikykyä. Lisäksi edellytetään, että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alai-
sena tai huumeista riippuvaisena voisi vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai 
työturvallisuutta. Lisäedellytyksen voivat liittyä myös maanpuolustuksen, valtion turvallisuuden tai 
liikenneturvallisuuden sekä liikesalaisuuden vaarantamiseen. Lisäedellytyksenä voi olla myös työ-
tehtävissä saatujen tietojen suojan, käytettävyyden, eheyden ja laadun vaarantuminen, joka näin 
ollen aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa 
rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 7 § 1 
momentti.) 

Työnantajalla on työnhakijan suostumukseen perustuva oikeus tietojen käsittelyyn myös silloin, kun 
työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisia tehtäviä, joissa edellytetään erityistä luottamusta ja työs-
kentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa ja työtehtävien suorittaminen 
huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voisi aiheuttaa työnantajan asiak-
kaalle merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa tämän henkilökohtaista turvallisuutta. Suos-
tumukseen perustuva oikeus tietojen käsittelyyn on myös silloin, kun työnhakijan on tarkoitus hoitaa 
sellaisia tehtäviä, joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, 
hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu muita henkilöitä. Lisäksi suostumukseen perustuva tietojen 
käsittely oikeus on silloin, kun työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joissa on itsenäisesti ja 
valvomattomasti pääsy huumausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, 
mitä voidaan käyttää myös huumaaviin tarkoituksiin. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 7 
§.) Myös virkaa hakevien osalta huumausainetestiä koskeva todistus voi olla virkaan nimittämisen 
edellytys. Valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään, että virkaa hakeva tai siihen ilmoittautunut 
voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus edellä käsitellyissä tilanteissa 
virkaan nimittämisen edellytyksenä.  (Valtion virkamieslaki 8b §.) 
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Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus huumausainetestiä koskevasta todistuksesta. Työnantajan 
tulee ilmoittaa työnhakijalle hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä, että ky-
symys on sellaisesta työtehtävästä, jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus käsitellä huumaus-
ainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja.  Työnantajan on vastattava sille toimitettujen 
todistusten hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
9 ja 10 §.) 

Laista yksityisyyden suojasta työelämässä löytyvä tarpeellisuusvaatimus koskee myös huumaus-
aineiden käyttöä koskevia tietoja. Laki perustuu siihen, ettei huumeiden käyttöä koskevien tietojen 
kerääminen ole välittömästi tarpeellista muunlaisissa kuin laissa erikseen määritellyissä tapauk-
sissa. (Koskinen, Nieminen, Valkonen 2008, 105.) Palvelualojen ammattiliiton PAM:in internetsivu-
jen mukaan huumetestiin suostumista ei saisi kysyä, eikä todistustakaan tarvitse antaa. Myös 
PAM:in mukaan työnantajalla on kuitenkin työhönottoharkinnassa oikeus jättää hakija huomioi-
matta, jos hän ei toimita todistusta työnantajalle. Tämä on mahdollista etenkin silloin, kun laissa 
säädetyt edellytyksen huumetestin vaatimisesta täyttyvät. (PAM, viitattu11.11.2018.) 

4.10 Terveydentila 

Työnantaja voi käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, mikäli tiedot on kerätty työnte-
kijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta. Lisäksi tietojen käsittelyn on oltava 
tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suoritta-
miseksi tai sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimen-
omaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Li-
säksi työnantajalla on oikeus käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja niissä tilanteissa ja siinä laa-
juudessa, kuin muualla laissa säädetään. Kyseisiä tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, 
jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka 
panevat niitä toimeen. Työnantajan tulee nimetä nämä henkilöt tai määrittää ne tehtävät, joihin 
kuuluu terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovel-
vollisuus. He eivät saa ilmaista tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eivätkä sen jälkeen. Työnteki-
jän työnantajalle luovuttama työkykyään käsittelevä lääkärintodistus tai –lausunto voidaan kuiten-
kin luovuttaa työterveyshuollon palvelujen tuottajalle työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetty-
jen työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, ellei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista. 
Työnantajan tulee säilyttää hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään 
muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.  (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5 §.) 
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Kun työntekijän terveydentilaa koskevia tarkastuksia ja testejä tehdään tai näytteitä otetaan, on 
käytettävä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita 
henkilöitä sekä terveydenhuollon palveluja siten kuin terveydenhuollon lainsäädännössä sääde-
tään. Tätä tulee noudattaa myös alkoholi- ja huumausaine testejä suorittaessa. Työntekijältä ei saa 
kuitenkaan edellyttää osallistumista geneettiseen tutkimukseen työhön ottaessa eikä työsuhteen-
aikana. Työnantajalla ei myöskään ole oikeutta saada tietää, onko työntekijälle tehty geneettinen 
tutkimus. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 14 ja 15 §.) 

Työnhakijaa koskevat terveydentilatiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Terveydentilan selvit-
tämisen sallivia säännöksiä löytyy virkamiehiä ja viranhaltioita koskevista erityislaista. Sen sijaan 
työntekijäksi hakeutuvalta niitä voidaan kerätä, edellä mainitun mukaisesti, vain työnhakijan anta-
malla suostumuksella. Työnantaja voi kuitenkin kysyä yleisestä terveydentilasta työnhakijalta. Kyse 
ei ole yksityiskohtaisten ja varsinaisten terveydentilaa koskevien tietojen kysymisestä. Mitä enem-
män työ asettaa vaatimuksia työntekijän terveydentilalle, sitä yksilöidympää voi olla terveydentila-
tietojen kysyminen. Työnhakijan terveydentilaa koskevat tiedot tulevat yleensä työnantajan tietoon 
kuitenkin vasta työhöntulotarkastuksessa. Jos työnantaja tässä vaiheessa haluaa tietojen perus-
teella päättää työsopimuksen, tulee päättäminen tehdä työsopimuslain määräajoissa. (Koskinen 
2005, 10.) 

Työnhakija ei välttämättä anna harhaanjohtavaa tietoa ilmoittaessaan terveydentilansa olevan 
hyvä, vaikka hänelle olisi tehty esimerkiksi jokin leikkaus. Työnhakija voi kokea, ettei leikkaus vai-
kuta työkykyyn. Työnhakijalla ei myöskään ole velvollisuutta kertoa terveyttä koskevista asioista, 
joilla vain saattaa olla merkitystä haettavan työn kannalta. (Koskinen 2005, 10.) Myös työmarkki-
nalakimies Tuomas Toukko on todennut, että jos haettavana olevan tehtävän hoitaminen ei edel-
lytä tietynlaista terveydentilaa, siitä ei saa esittää kysymyksiä (Toukko 2019, Esimies ei saa kertoa, 
että työkaveri on poissa sairauden takia, viitattu 27.5.2019). 
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5 TARPEETTOMIEN KYSYMYSTEN MAHDOLLISET SEURAUKSET 

Työnhakija tekee työhaastattelussa enemmän tai vähemmän tietoisia valintoja siitä, mitä tietoja 
hän luovuttaa työnantajan käytettäväksi. Jo tehdessään vapaamuotoista hakemusta tai ansioluet-
teloa työnhakija saattaa liittää mukaan sellaista tietoa, jonka kysyminen työhönoton yhteydessä on 
kiellettyä. (Huusko 2006, 10.) Työnhakijaa koskevien tarpeellisten tietojen arvioiminen ja pätevyy-
den selvittäminen ovat työnantajan tehtäviä. Lainsäädännössä ei työnhakijalle ole asetettu velvol-
lisuutta omatoimiseen kertomiseen itseään koskevien tietojen osalta. (Koskinen 2005, 14.) 

5.1 Vastaamatta jättäminen tai puutteellinen vastaus 

Työsopimusvelvoitteisiin kuuluu lojaalisuusvelvoite, jonka yksi osa on harhaanjohtamisen kielto. 
Aikaisemmassa työsopimuslaissa mainittiin työsopimuksen purkamisen perusteena, työnantajan-
harhaanjohtaminen olennaisin kohdin työsopimusta tehtäessä, elleivät asianhaarat antaneet ai-
hetta muunlaiseen arviointiin. Purkamisoikeuden olemassa olon arviointi suoritettiin siis kuitenkin 
kokonaisarvioinnilla. Oikeudentila ei kyseisiltä osin ole juurikaan muuttunut, vaikka työsopimus-
laissa ei enää ole vastaavaa säännöstä. (Koskinen 2005, 4.)  

Työnhakijan ei ole lähtökohtaisesti hyväksyttävää vastata väärin työnantajan esittämiin kysymyk-
siin. Työnhakijan tulisi ymmärtää velvollisuutensa vastata kysymyksiin rehellisesti, mikäli hänelle 
selvitetään tietojen tarpeellisuus avoimesti. Sen sijaan epämääräiset ja yleiset kysymykset voivat 
siirtää liiaksi työnhakijalle harkintaa siitä, mitä kysymykseen voi vastata. Lainsäädäntö ei pidä oi-
keana tällaisten tietojen selvittämistä. (Koskinen 2005, 14.) 

Hallituksen esityksen (75/2000) mukaan työnhakija voisi jättää vastaamatta työsuhteen kannalta 
tarpeettomaan kysymykseen. Työnhakijalla on mahdollisuus myös pyytää selvitys siitä, miten ky-
sytty henkilötieto on työhönottotilanteessa välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellinen. Menetel-
täessä kyseisellä tavalla, voitaisiin välttää jälkikäteen syntyvät erimielisyydet. Työnhakija on 
yleensä sellaisessa asemassa, että jättämällä vastaamatta työnantajan kysymyksiin voi hänen 
mahdollisuus saada työpaikka vaarantua. Tarpeellisuusvaatimus mahdollistaa kuitenkin sen, että 
työnhakija voisi antaa puutteellisen tai epätäydellisen vastauksen sellaiseen kysymykseen, joka ei 
liity välittömästi työsuhteeseen. Tällaisen vastauksen antaminen ei myöskään saisi johtaa työnha-
kijan kannalta kielteisiin seuraamuksiin. (HE 75/2000 s. 16.) 
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Työnantajalla on päättelyoikeus työnhakijan antamia tietoja koskien niiden tarkemmasta sisällöstä 
sekä merkityksestä haettavana olevan työn kannalta. Mikäli työnantaja päättelee tiedoista väärin 
tai liiallisesti, ei työtä hakeva ole vastuussa siitä. Jos työnhakija esimerkiksi ilmoittaa asian epä-
määräisesti, on riskinä väärän käsityksen syntyminen työnhakijasta. Tällaisissa tilanteissa työnan-
tajan tulisi pyytää esimerkiksi asiakirjoja nähtäväksi ennen päätöksentekoaan. (Koskinen 2005, 5.) 

Tietyistä asioista kysyminen on kuitenkin yleensä aina kiellettyä. Tällaisia asioita ovat muun mu-
assa kysymykset raskaudesta, siviilisäädystä, vanhemmuudesta, lasten lukumäärästä ja syntymä-
vuosista tai lastenhoitojärjestelyistä. Väärin vastaaminen tämän tyyppisissä yksityiselämää koske-
vissa kysymyksissä ei yleensä voi olla olennaisissa kohdin harhaanjohtamista. (Koskinen 2005, 
11.) 

Pam ohjeistaa sivuillaan, että työhaastattelussa kannattaa kuunnella kysymykset tarkasti sekä 
miettiä vastauksia rauhassa. Sivuilla kehotetaan olemaan rehellinen, mutta toisaalta myös mietti-
mään mihin kysymyksiin vastaan ja kannattaisiko jotain jättää kertomatta. Myös Pamin sivuilla 
muistutetaan, että on tiettyjä asioita, joita työnantajalla ei ole oikeutta kysyä. Tällöin kysymykseen 
voisi jättää vastaamatta tai vastata vain puutteellisesti myös Pamin ohjeiden mukaan. 
(PAM 2018, viitattu 29.10.2018.) 

5.2 Syrjintäolettaman syntyminen 

Työnhakijoita ei voi asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Perustuslaki (1999/731), yh-
denvertaisuuslaki, työsopimuslaki ja rikoslaki (39/1889) sisältävät säännökset syrjintäkiellosta 
(Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 25). Työnantajan kannattaa suunnitella etukäteen mitä tie-
toja työnhakijoilta kysytään, jotta kysymykset ovat valinnan kannalta tarpeellisia. Tarpeettomien 
tietojen kysyminen liittyy läheisesti syrjinnän kieltoon. Tarpeettomien tietojen kerääminen voi luoda 
olettaman syrjintä kiellon noudattamatta jättämisestä.  Tämä johtaa työnantajan näyttövelvollisuu-
teen siitä, ettei syrjivä seikka ole vaikuttanut valintapäätöksen tekemiseen. (Työhaastattelussa tar-
peettomien kysymysten esittäminen voi luoda syrjintäolettaman, viitattu 9.4.2019.) 
 
Toisinaan työnantajat määrittelevät työhön otettavan ikähaitarin valittaessa haastatteluun kutsutta-
via. Käytössä on ollut muun muassa sellaisia järjestelmiä, jotka jakavat hakijat iän perusteella alle 
tai yli –ryhmiin. Jaon jälkeen aloitetaan itse valinta. Tällöin rekrytoijat usein toteuttavat ikäsyrjinnän, 
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ellei menettelylle ole olemassa hyväksyttävää syytä ja se tosiallisesti vaikuttaa valintaan. On kui-
tenkin huomattava, ettei työantajan pelkkä toive saada ensisijaisesti työyhteisön jäseneksi tietyn 
ikäinen työntekijä, ole osoitus syrjinnästä. Työnantaja syyllistyy kuitenkin ikäsyrjintään, jos haastat-
telematta jättäminen liittyy edes välillisesti työnhakijan ikään. Välillistä ikäsyrjintää voi olla esimer-
kiksi se, että iäkästä ja työn vaatimukset ylittävää eli niin sanottua ylipätevää ei kutsuta haastatte-
luun. Työnantaja ei voi perustella haastatteluun kutsumatta jättämistä esimerkiksi sillä, että hän 
oletti niin sanotulta ylipätevältä työnhakijalta puuttuvan motivaation haettavana olevaan tehtävään. 
(Koskinen 2018, viitattu 10.10.2018.)  
 
Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna kiellettynä syrjintänä, jos työn-
antaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka 
on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, mikäli työnantajan menettely 
ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta tai ellei menettelyyn ole työn tai 
tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä (tasa-arvolaki 8 §). Syrjintänä voidaan 
pitää myös sitä, jos työnantaja työhön ottaessaan menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, 
synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. (Tasa-arvo-
laki 8 § kohdat 1-2.) 
 
Tapauksessa KKO 2018:31 on käsitelty syrjintää työhönotossa terveyden perusteella. Tapauk-
sessa työnantajan toimiva yhtiö oli päättänyt, ettei tarjoa A:lle enää uusia määräaikaisia työsopi-
muksia, koska A:n käytettävyys tilapäisenä työntekijänä oli sairauspoissaolojen vuoksi heikentynyt. 
Korkein oikeus totesi, että menettelyn oikeutusta arvioitaessa on painoarvoa annettava sille, miten 
olennaisesti ja pitkäaikaisesti työnhakija sairauden on perustellusti voitu odottaa vaikuttavan hänen 
terveydentilaansa. Työnantajaa ei voida velvoittaa ottamaan työhön hakijaa, jonka tiedetään sai-
rauden vuoksi olevan soveltumaton haettavana olevaan työhön. Sen sijaan sellaiset aikaisemmat 
sairauspoissaolot, jotka eivät ole merkityksellisiä uuden työsuhteen ja siinä suoriutumisen kannalta, 
eivät saa olla syy jättää työnhakija valitsematta. Sellainen pitkäaikainen sairaus, jolla ei ole merki-
tystä haettavana olevassa työssä selviytymisen kannalta ei myöskään anna oikeutta asettaa työn-
hakijaa eriasemaan työnhaussa. Lisäksi oikeasuhtaisena menettelynä ei voida pitää sitä, että työn 
hakijan valintaan vaikuttaisivat satunnaiset ja tavanomaiset, lyhytaikaiset sairaudet. Sen sijaan 
usein toistuneina sairaudet voivat työn laatu huomioon ottaen osoittaa henkilön yleisessä tervey-
dentilassa ja työkyvyssä tapahtuneen sellaisia muutoksia, jotka aiheuttavat sen, ettei työnhakijalla 
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ole edellytyksiä työn asianmukaiseen suorittamiseen. Työnantajan on vammaisen henkilön koh-
dalta lisäksi arvioitava, olisiko työnteon este poistettavissa yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetuilla koh-
tuullisilla mukautuksilla. (KKO 2018:31.) 
 
Tapauksessa korkein oikeus totesi, että työntekijän terveydentilalle asetettavia vaatimuksia tulee 
arvioida työtehtävien kannalta. Arvioitaessa, voidaanko syrjiväksi väitettyä kohtelua pitää oikeutet-
tuna, tulee ottaa huomioon, mistä työstä on kysymys, mitä vaatimuksia työn suorittaminen asettaa 
sekä miten työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat työssä suoriutumiseen. Myös 
työturvallisuus voi asettaa työntekijällä terveydentilaa koskevia edellytyksiä. Tapauksessa ei kui-
tenkaan ollut esitetty selvitystä työturvallisuuden vaarantumisesta A:n terveydentilan johdosta. Kor-
kein oikeus katsoi, ettei yhtiö ollut näyttänyt, että sen päätös olla tarjoamatta A:lle töitä olisi ollut 
tavoitteisiinsa nähden oikeasuhtaista ja että syrjintäolettama olisi siten kumoutunut. Yhtiön todettiin 
toimineen yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä ja työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyjen 
syrjinnän kieltojen vastaisesti. (KKO 2018:31.) 
 
Korkeimman oikeuden tapaus KKO 2018:39 käsittelee myös syrjintää työhönotto tilanteessa. Ta-
pauksessa A oli työskennellyt lähes yhtäjaksoisesti kolmessa määräaikaisessa työsuhteessa linja-
autonkuljettajana. Viimeisen määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä yhtiö ei kuitenkaan ollut sol-
minut A:n kanssa uutta työsopimusta. A:n ylipainon vuoksi työterveyslääkäri ei ollut arvioinut, että 
A olisi sopiva työhön eikä kirjoittanut hänelle sopiva työhön lausuntoa. Yhtiön työhönotto politiikka 
oli perustunut muun muassa siihen, ettei se vakinaistanut työntekijöitä ennen kuin he ovat saaneet 
sopiva työhön –lausunnon. Yhtiön ei kertomansa mukaan tiennyt, miksi A ei ole saanut sopivaa 
lausuntoa työterveyslääkäriltä. Yhtiö ei ollut A: kertomuksen perusteella voinut tietää, oliko vain 
ylipaino vai jokin muu terveydellinen seikka estänyt sopiva työhön –lausunnon saamisen. Yhtiö 
totesi, että se oli voitava luottaa työterveyslääkärin lausuntoihin. Korkein oikeus kuitenkin totesi 
työnantajan velvollisuutena olevan varmistaa työsopimus- ja yhdenvertaisuuslain noudattaminen. 
Edes työterveyshuollon ammatillisesti riippumaton asema ei voi poistaa tätä velvollisuutta. Mikäli 
edellytetään sopiva työhön -lausuntoa ehtona työsuhteen vakinaistamiselle, yhtiön tulee mahdolli-
suuksien mukaan ottaa selville, mistä lausunnon antamatta jättäminen on johtunut ja onko sillä 
tämän syyn perusteella lailliset perusteet jättää työsopimus uusimatta tai työntekijä valitsematta 
uuteen työtehtävään. On mahdollista, että taustalla on myös sellaisia seikkoja, joiden perusteella 
henkilö saa syrjintäsuojaa vammaisuuden perusteella. Tällaisessa tapauksessa työnantajan vel-
vollisuuksiin kuuluisi muun ohella selvittää yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaisten kohtuullisten mu-
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kautusten tarve. Yhtiö ei voinut A:ta huomioimatta valinnassa pelkästään sillä perusteella, että työ-
terveyslääkäri ei ollut antanut työnhakijasta uutta lausuntoa. Myöskään muihin A:n sopimatto-
muutta työtehtäviin osoittaviin terveydellisiin seikkoihin ei oltu asiassa vedottu. Korkein oikeus kat-
soi, että yhtiö oli syrjinyt A:ta tämän terveydentilan perusteella. 

5.3 Yksityisyyden suojan loukkaus 

Perustuslain (1999/731) 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Hallituksen esityksen 
(309/1993, 52) mukaan yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elä-
määnsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista taikka aiheetonta puut-
tumista henkilön yksityiselämään. Työnantajalla on velvollisuus rekisterinpitäjänä käsitellä työnha-
kijoiden henkilötietoja laillisesti sekä noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Työn-
antajan tulee muutoinkin toimia siten, ettei työnhakijoiden yksityiselämän suojaa tai yksityisyyden 
suojaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. (Koskinen 2018, viitattu 
10.10.2018.) 
 
Yksityisyyden suojan alueeseen kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen mahdollisimman 
laaja oikeus tietää sekä päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä. Siihen kuuluu 
myös oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja muutoin laadullisesti korkeatasoisten tietojen perusteella. 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018, 2.) Työnhakijan yksityisyyden suojaa voidaan loukata esimer-
kiksi jo sillä, että työnantaja kysyy tarpeettomia tietoja. Yksityisyyden suoja voi tulla loukatuksi, 
vaikkei tietoja käytetäisi mihinkään työntekijän asemaan vaikuttavan ratkaisun tekemiseen tai 
muulla tavoin. Tarpeettomien kysymysten esittäminen ei yksistään loukkaa perustuslaissa turvat-
tua yhdenvertaisuutta tai muodostu yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetuksi syrjinnäksi, jollei tiedoilla 
ole vaikutusta yhdenvertaiseen kohteluun. Yksityisyyden suojaa koskeva sääntely ei sinänsä muo-
dosta estettä sellaisen tiedon keräämiselle, joka voi mahdollistaa syrjinnän, mikäli tieto on välittö-
mästi tarpeellista tai se ei ole luonteeltaan henkilötietoa. Mikäli selvityksiä ei pystytä yhdistämään 
tiettyyn henkilöön, ei kysymys ole henkilötiedosta. (Koskinen 2018, viitattu 10.10.2018.) On siis 
huomattava, ettei syrjintäkieltoa automaattisesti rikota kysymällä yksityisyyden suojan alueeseen 
kuuluvia seikkoja. Niiden kysyminen voi kuitenkin luoda aiemmin käsiteltyn syrjintäolettaman. 
Myöskään se, että työantaja on toiminut yksityisyyden suojasta työelämästä velvoittavan lainsää-
dännön mukaan, ei yksiselkoisesti tarkoita, että työnantaja on noudattanut myös syrjinnän kieltävää 
lainsäädäntöä. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 24.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lainsäädäntö ei anna suoraa vastausta siihen, mitä työhaastattelussa voidaan tai ei voida kysyä. 
Työhönottomenettelyä koskee kuitenkin melko laaja lainsäädäntö, sillä kyseessä on usein henkilö-
tietojen kerääminen. Nämä henkilötietoihin liittyvät säännökset ja muut työhönottoa koskevat sään-
nökset on otettava huomioon työntekijöitä valittaessa. Työhönotossa huomioitavia asioita ovat 
muun muassa naisten ja miesten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työnhakijan yksityisyys, tar-
peellisuusvaatimus sekä tietosuojalainsäädäntö. 
 
Työhaastattelu kysymyksiin liittyvää lainsäädäntöä ovat jopa asiantuntijat arvioineet osittain eri ta-
voin. Ehkä tämä kertoo siitä, ettei lainsäädäntö asiaa koskien ole täysin yksiselkoista. Esimerkiksi 
elinkeinoelämän keskusliiton kantana on ollut, ettei laki rajoita suullisesti kysymästä työnhakijalta 
tietoja. Lainsäädäntö rajoittaisi enemminkin sitä, mitä tietoja voidaan tallentaa.  (Kuittinen & Sievälä 
2015, viitattu 4.1.2019.) Sen sijaan työoikeuden professori Seppo Koskisen ja ammattijärjestöjen 
mukaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja henkilötietolain säädännön periaatteita 
ei voi kiertää suullisesti kysymällä (Kuittinen & Sievälä 2015, viitattu 4.1.2019). Myös tasa-arvoval-
tuutetun lausunnossa (TAS 370/2010) on todettu, ettei työhaastattelussa saa kysyä raskaudesta, 
lasten hoidosta tai perhesuhteista. Lisäksi lakia yksityisyyden suojasta työelämässä tulee soveltaa 
sen 2 §:n 2 momentin mukaan soveltuvin osin myös työnhakijaan, ja saman lain hallituksen esityk-
sen (75/2000) sanamuodoista on pääteltävissä, että lakia yksityisyyden suojasta tulee noudattaa 
jo kysymyksiä suullisesti tehtäessä. Myös tietosuojavaltuutetun internetsivuilla olevasta Työelämän 
tietosuoja käsikirjasta on havaittavissa, että lain yksityisyyden suojasta työelämässä tarpeellisuus-
vaatimusta tulisi soveltaa jo työhaastattelussa. Työelämän tietosuojan käsikirjassa nimittäin tode-
taan, että työnhakijoilta työhaastattelussa tai verkkolomakkeilla kysyttävien tietojen osalta on arvi-
oita tiedon tarpeellisuutta työhönottotilanteessa siitä työtehtävästä lähtien, mistä on kyse ja jota 
henkilö on hakenut (tietosuojavaltuutetun toimisto 2018, 12). Lisäksi korkeimmanoikeuden ratkai-
sussa 2015:41 todetaan, että työnantajan oikeutta käsitellä ja oikeutta kysyä työnhakijalta työhaas-
tattelussa hakijaa koskevia tietoja rajoitetaan lailla yksityisyyden suojasta työelämässä. Kyseissä 
ratkaisun kohdassa on viitattu lain 3 §:n mukaiseen tarpeellisuusvaatimukseen. 
 
Yksi olennaisimmista merkityksistä työnhakijalta työhönoton yhteydessä tietoja kerättäessä, näyt-
täisi siis olevan tarpeellisuusvaatimuksen täyttymisellä. Kaikkia kerättäviä tulisi siis ensisijaisesti 
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arvioida yksityisyydensuojasta työelämässä annetun lain 2:3 §:n näkökulmasta. Lain kohdan mu-
kaan työnantaja voi käsitellä ainoastaan välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai 
työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Ky-
seistä vaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työnantaja voi siis kerätä 
työnhakijasta vain työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Tarvittaessa työnantajan täytyy pystyä 
perustelemaan keräämiensä henkilötietojen tarpeellisuus. Tarpeellisuuden harkinta tehdään aina 
työpaikkakohtaisesti. Tietoja, joita työnantaja tarvitsee täyttääkseen lain tai työehtosopimuksen vel-
voitteet, pidetään yleensä aina tarpeellisina. (Nyyssölä, Åström & Äimälä, Markus 2012, 41.) Välit-
tömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja voivat siis olla muun muassa työntekijän valinnan, 
tehtävien suorittamisen, työolosuhteiden, työ –ja virkaehtosopimuksien tiettyjen määräysten toteut-
tamisen sekä lainsäädännön edellyttämät tiedot. Ennen kaikkea käsiteltävien tietojen tulee liittyä 
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. (HE 75/2000 s. 15.) 
 
Työnantajan kannattaisikin suunnitella etukäteen mitä tietoja työnhakijoilta kysytään, jotta kysy-
mykset olisivat valinnan kannalta tarpeellisia. (Työhaastattelussa tarpeettomien kysymysten esit-
täminen voi luoda syrjintäolettaman, viitattu 9.4.2019.) Jos työhönotossa kysytään tarpeettomia 
kysymyksiä, voi työnhakija jättää vastaamatta kysymykseen, vastata puutteellisesti tai antaa epä-
täydellisen vastauksen. Mahdollista olisi myös pyytää selvitys siitä, miten kysytty tieto on työ-
hönotossa välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellinen. (HE 75/2000, 16). Tarpeettomien tietojen 
kysyminen liittyy myös syrjinnän kieltoon. Tarpeettomien tietojen kerääminen voi jossain tilanteissa 
luoda olettaman syrjintäkiellon noudattamatta jättämisestä.  Tämä taas johtaa työnantajan näyttö-
velvollisuuteen siitä, ettei syrjivä seikka ole vaikuttanut valintapäätöksen tekemiseen. (Työhaastat-
telussa tarpeettomien kysymysten esittäminen voi luoda syrjintäolettaman, viitattu 9.4.2019.) Mah-
dollista myös on, että työnhakijan yksityisyyden suoja tulee loukatuksi tarpeettomia tietoja kerä-
tessä.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä tietoja työnhakijasta voidaan työhönoton yhteydessä 
kerätä. Erityisesti tarkoituksena oli tutkia sitä, että minkälaisia tietoja hakijalta voidaan työhaastat-
telussa kysyä. Tutkimus toteutettiin lainopin menetelmää hyödyntäen. Lähteenä on käytetty lakien 
ja oikeuskirjallisuuden lisäksi muun muassa oikeustapauksia, tasa-arvovaltuutetun lausuntoja, apu-
laisoikeusasiamiehen ratkaisuja sekä tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia. Myös ammattijärjestöjen 
ohjeistuksia on hyödynnetty lähteinä, kun on tarkasteltu esimerkkikysymysten esittämisen lainmu-
kaisuutta. Lähteitä löytyi pääsääntöisesti melko kattavasti, mutta joidenkin esimerkkikysymysten 
kohdalla lähteiden löytyminen oli haastavampaa.  Joihinkin kysymyksiin liittyen oli pyydetty esimer-
kiksi apulaisoikeusasiamiehen kannanottoa ja näin ollen asiaa pystyi tarkastelemaan ratkaisuun 
nojautuen. Joitakin esimerkkikysymyksiä ei voitu tarkastella kovin syvällisesti lähteiden rajallisuu-
den vuoksi. Toiset kysymykset ovat nähtävästi nousseet oikeuskirjallisuudessa ja muualla enem-
män esille kuin toiset. Työssä käytettiin luotettavia lähteitä, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että 
tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana. 
 
Opinnäytetyön aihe tuntui mielenkiintoiselta. Voisi olettaa, että aihe liittyy myös monen elämään 
ainakin jossain vaiheessa.  Vaikka aihe kuulostaa yksioikoiselta ja helpolta, se kuitenkin vaati melko 
laajaa perehtymistä aiheeseen liittyviin asioihin.  Aluksi työn oli tarkoitus käsitellä pelkästään suul-
lisesti kysyttäviä työhaastattelukysymyksiä. Tutkimuksen edetessä näytti kuitenkin siltä, että aiheen 
käsittely vaatii laajempaa tarkastelua. Näin ollen tuntui järkevältä käsitellä työssä lisäksi muun mu-
assa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, syrjintää sekä melko laajasti myös tietosuojalainsäädäntöä. 
Työn keskivaiheilla näytti myös siltä, että työn rakennetta olisi järkevää muuttaa. Rakeenteen muut-
taminen ja asioiden lisääminen selkeyttivät työtä.  
 
Työhaastattelukysymykset laajenivat tarkoittamaan myös kirjallisesti, esimerkiksi lomakkeella, ky-
syttäviä tietoja. Lomakkeilla kysyttävät tiedot otettiin työhön, sillä niitäkin käytetään toisinaan työ-
hönotossa. Alusta asti oli kuitenkin selvää, että työssä täysisi käsitellä työhaastattelu kysymyksiin 
vastaamista. Erityisesti tuntui tärkeältä tarkastella sitä, miten työnhakija voisi vastata tarpeettomiin 
kysymyksiin. Kyseistä asiaa on käsitelty hallituksen esityksessä ja ammattijärjestöjen ohjeissa, jo-
ten asia vaikutti liittyvän olennaisesti etenkin tarpeettomien kysymysten esittämiseen sekä osaltaan 
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myös työnhakijan oikeuksiin. Asiaa tutkiessa selvisi muun muassa, että työnhakijalla on mahdolli-
suus vastata puutteellisesti tarpeettomaan kysymykseen tai pyytää selvitystä kysymyksen tarpeel-
lisuudesta.  
 
Tutkimus osoitti, että tietosuojalainsäädäntö voi asettaa myös työnantajalle tiettyjä velvollisuuksia. 
Nämä tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyyn liittyen on syytä 
ottaa huomioon myös työnhakijoilta työhönoton yhteydessä tietoja kerättäessä. Työnantaja voi olla 
esimerkiksi rekisterinpitäjä ja näin ollen hänellä on tiettyjä velvollisuuksia. Tärkeiksi näkökohdiksi 
työhönotossa osoittautuivat myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Lakeja tulee noudattaa jo työpaik-
kailmoittelussa. Erityisesti työnhakijalta työhönotossa tietoja kerättäessä nousi esiin myös tarpeel-
lisuusvaatimus. Tarpeellisuusvaatimukseen nojautuen tulee arvioida mitä tietoja työnhakijasta voi-
daan kerätä. Tämä asettaa työnantajalle velvoitteen pohtia kerättävän tiedon tarpeellisuutta työ-
suhteen kannalta. Tarpeellisuusvaatimus tulee täyttyä jokaisen kerättävän tiedon kohdalla. Voisi 
olla hyvä, että työnantaja tai rekrytoija pohtisi jo etukäteen ennen työnhakuprosessin alkamista, 
että mitkä tiedot ovat tarpeellisia ja lainmukaisia kerätä. Näin voisi olla helpompaa näyttää tarvitta-
essa toteen tietojen tarpeellisuus. Tutkimuskysymyksien kannalta tarpeellisuusvaatimus on olen-
nainen, sillä tarpeellisuusvaatimuksen kautta arvioitiin jokaisen tiedon keräämisen lainmukaisuutta. 
Tutkimustulokset osoittavat, että tutkimus on pääosin onnistunut. Toisaalta joitakin esimerkkikysy-
myksiä ei ollut mahdollista tarkastella kovin laajasti. Lähteiden laajempi löytyminen ja tutkiminen 
olisi voinut parantaa tutkimustuloksia.  
 
Työn tekeminen venyi, sillä ajan löytyminen sen tekemiseen oli toisinaan haastavaa. Opinnäyte-
työtä oli tehtävä toisen tutkinnon ohessa ja aikataulut tuottivat hieman ongelmia. Näin ollen työhön 
tuli useita keskeytyksiä, jotka välillä olivat melko pitkiä. Pitkien taukojen jälkeen oli haastavampaa 
palata työn pariin, mutta melko nopeasti työn tekemiseen pääsi kuitenkin takaisin kiinni. Työn te-
keminen tuntui sujuvan muuten hyvin, erityisesti silloin kun, aikaa sen tekemiseen löytyi enemmän. 
Työn loppuvaiheessa työn tekeminen oli enemmän yhtäjaksoista ja sujui näin ollen paremmin. 
Säännöllinen tekeminen auttoi aiheeseen keskittymisessä ja lähteitäkin etsiminen helpottui tiedon 
kasvaessa. Jatkotutkimusaiheet voisivat liittyä esimerkiksi sukupuoleen tai ikään perustuvaan syr-
jintään työhönotossa. Tässä työssä on luotu lyhyt katsaus työhönotossa tapahtuvaan syrjintään, 
mutta aihetta voisi tutkia syvällisemmin juuri esimerkiksi sukupuoleen tai ikään perustuvan syrjin-
nän kannalta. Erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta aiheiden tutkiminen voisi olla 
tärkeää. 
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