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Työelämässä tapahtuvassa sähköpostin ja internetin käytön valvonnassa asettuvat
ristiriitaan työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan sekä työnantajan työn johto- ja
valvontaoikeus. Työntekijä haluaa käyttää työpaikan uusia viestintävälineitä vapaasti,
samalla kun työnantajan intresseissä saattavat olla esimerkiksi työajan valvonta,
riittävän tietoturvan ylläpito sekä työntekijän poissaolosta johtuva tarve saada lukea
työntekijälle saapuvia sähköpostiviestejä.

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena onkin tuoda esille se oikeuksien ristiriita, joka on
työnantajan ja työntekijän välillä tietoverkon käytössä ja sen mahdollisessa
valvonnassa. Tutkielmassa selvitetään, miten laaja on työntekijälle lainsäädännöllä
turvattu suoja esteettömään ja omana tietona pysyvään kommunikaatioon.
Vastakkaisesti käydään läpi työnantajan oikeuksia työtä johtavana ja käskyjä antavana
oikeussubjektina, jonka kanssa työntekijä on tehnyt sopimuksen työn tekemisestä.
Tutkielman toisena tarkoituksena on hahmotella lailla turvattujen oikeuksien
vastakkainasettelua tilanteissa, joissa työnantajan työn johto-oikeus ja työntekijän
yksityisyyden suoja asettuvat ristiriitaan keskenään. Tavoitteena on etsiä niitä
menettelytapoja, joita noudattamalla tietoverkon käytön valvonta voitaisiin
työyhteisön sisällä hoitaa ilman, että työntekijän yksityisyyden suojaa tarvitsisi
tarpeettomasti vaarantaa.

Tietoverkon käytön valvonnan käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä
päättäminen on vuonna 2001 voimaan tulleen työelämän tietosuojalain mukaan
järjestettävä yhteistoimintamenettelyn avulla. Valvonnassa käytetyillä toimenpiteillä
ei saa lain mukaan vaarantaa työntekijälle kuuluvaa luottamuksellisen viestin
salaisuutta. Tietoverkon valvonnasta voidaan myös jo ennen työnteon aloittamista
sopia työsopimuksella. Työsopimuksen ehdoilla voidaan poistaa työnantajan
valvontatoimien rikosoikeudellinen oikeudettomuus tai lähtökohtainen
perustuslainvastaisuus, jos työntekijä on niissä antanut työnantajalle oikeuden
tietoverkon tekniseen valvontaan. Vaikka työntekijä olisikin antanut suostumuksen
tietoverkon käytön valvontaa tai tehnyt siitä työnantajan kanssa sopimuksen,
menettely ei anna työnantajalle kaiken kattavaa valvontaoikeutta työntekijän
sähköpostin tai internetin käytön suhteen.

Työntekovälineet, eli tässä tapauksessa tietokoneet niihin liitettyine lisälaitteineen,
ovat työnantajan omaisuutta, joiden hyödyntämisestä työtehtävissä voi työnantaja itse
päättää ja määrätä oman työn johto- ja valvontaoikeutensa nojalla. Työnantaja voi siis
oma-aloitteisesti päättää, ettei työntekijä saa käyttää tietoverkkoa muuhun
tarkoitukseen kuin normaalissa työnteossa tapahtuvaan viestintään. Direktio-oikeus ei
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kuitenkaan ulotu työntekijän yksityiseen viestintään, joten työnantaja ei voi pelkän
direktio-oikeutensa nojalla antaa käskyä, että kaikki sähköpostiviestintä tai internetin
käyttäminen kuuluu hänen valvontavaltansa alle. Tämä rikkoisi sekä perustuslain että
rikoslain työntekijälle turvaamaa suojaa luottamukselliseen viestintään.

Tutkimustehtäväksi asetetut kysymykset tekevät tutkielmasta oikeusdogmaattisen.
Kaksi eri intressiryhmää, työntekijä ja työnantaja, lukevat lainkirjainta omista
lähtökohdistaan käsin. Tällöin suoritettava normitulkinta johtaa nopeasti siihen
tulkintavaihtoehtoon, joka on lukijan omaa intressiä lähinnä. Perustuslainmukainen
laintulkinta tutkielman lähestymistapana turvaa pyrkimyksen ainakin lähtökohtaisesti
riippumattomimpaan laintulkintaan. Koska työpaikoilla tapahtuvasta tietoverkon
käytön valvonnasta ei ole vielä muodostunut oikeuskäytäntöä, ennakkoratkaisuista ei
ole apua tulkintakannanottoja muodostettaessa. Tutkimusongelmaa sääntelevien
lakien esitöillä onkin tämän vuoksi suuri painoarvo lakitekstin tulkinnanvaraisuutta
pohdittaessa. Esityöt ovat laajoja, ja niissä lain sanamuodot ja normien tarkoitus
määritellään usein havainnollistavin esimerkein. On siis selvitettävä, mikä painoarvo
on annettava lain esitöille, joissa määritellään säännöksen tarkoitusta ehkä jopa
laajemminkin, kuin mitä itse lain säännöstekstiin on kirjoitettu. Tämän vuoksi myös
oikeusteoreettiset kysymykset laintulkinnassa käytettävistä oikeuslähteistä ja niiden
keskinäisestä suhteesta ovat tutkielmassa aidosti läsnä.
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1. JOHDANTO

1.1. Aiheen esittely

Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä yhteiskunta kohtaa yhä useammin lainsäädännön

aukollisuuden mukanaan tuoman ongelman. Kun sopivaa oikeusohjetta eteen tulevalle

juridiselle ongelmalle ei pystytä säädännäisestä oikeudesta löytämään, ollaan kahden

vaihtoehdon edessä. Joko yksittäisen säädöksen aukollisuus tai ongelmaa koskevan

lainsäädännön suoranainen puutteellisuus pyritään saamaan tulkinnalla täytetyksi

taikka on ryhdyttävä pikaiseen lainsäädännön uudistamiseen. Joskus myös kokonaan

uusia lainsäädäntöhankkeita täytyy aloittaa tekniikan esiin nostamien

ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Tietoyhteiskunnan vapaalle informaationvälitykselle perustan luova tietoverkko on

malliesimerkki aukollisen reguloinnin ongelmista. Tietoverkko kehittyy huimaa

vauhtia, ja sen käytetyimmät sovellukset, internet ja sähköposti, seuraavat kiitettävästi

tätä kehitystä. Mutta vaikka tekninen kehitys kaikessa myönteisyydessään luokin

monia mahdollisuuksia, se samalla aiheuttaa yhä kasvavamman määrän tilanteita,

joiden juridinen määrittely ei enää vanhoihin kaavoihin mukaudu.

Yksi ajankohtainen laintulkintaa vaativa ongelma on työpaikoilla tapahtuva

sähköpostin ja internetin käytön valvonta. Lainsäädäntömme ei anna suoraa vastausta

kysymykseen, onko työnantajalla oikeus valvoa työntekijöidensä tekemisiä

internetissä tai lukea heille osoitettujen sähköpostiviestien sisältöä. Uusi laki

yksityisyyden suojasta työelämässä tuli voimaan 1.10.2001 ja se antaa ensimmäistä

kertaa perusraamit niille menettelytavoille, joiden mukaan tietoverkon käytön

valvonta työelämässä on järjestettävä. Vaikka laki on uusi ja pitkän valmistelutyön

tulos, tuleva tutustumisemme tähän säädökseen osoittaa,  ettei se annakaan aivan

selkeää vastausta sen ristiriidan poistamiselle, joka on olemassa työnantaja- ja

työntekijätahon oikeuksien välillä tietoverkon käytön valvonnassa.
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1.2. Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus

Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena on tuoda esille se oikeuksien ristiriita, joka

on työnantajan ja työntekijän välillä tietoverkon1 käytössä ja sen mahdollisessa

valvonnassa. Työntekijä on halukas suojaamaan oman yksityisyytensä piiriin kuuluvat

tiedot tietoverkkoa käyttäessään, samalla kun työnantaja uskoo sähköpostin ja

internetin käytön tapahtuvan pääasiassa työtehtäviä suorittaen. Tutkielmassa

selvitetään, miten laaja on työntekijälle lainsäädännöllä turvattu suoja esteettömään ja

omana tietona pysyvään kommunikaatioon. Vastakkaisesti käydään läpi työnantajan

oikeuksia työtä johtavana ja käskyjä antavana oikeussubjektina, jonka kanssa

työntekijä on tehnyt sopimuksen työn tekemisestä.

Tutkielman toisena tarkoituksena on hahmotella lailla turvattujen oikeuksien

vastakkainasettelua tilanteissa, joissa työnantajan työn johto-oikeus ja työntekijän

yksityisyyden suoja asettuvat ristiriitaan keskenään. Kumman oikeuden täytyy väistyä

vai ovatko molemmat oikeudet mahdollisia turvata samanaikaisesti esimerkiksi

työntekijän ja työnantajan keskinäiseen sopimukseen perustuen? Tavoitteena on etsiä

niitä menettelytapoja, joita noudattamalla tietoverkon käytön valvonta voitaisiin

työyhteisön sisällä hoitaa ilman, että työntekijän yksityisyyden suojaa tarvitsisi

tarpeettomasti vaarantaa.

Tutkielmassa keskitytään enimmäkseen työnantajan ja työntekijän väliseen

työsopimussuhteeseen, mutta myös valtion virkamiesten asema otetaan huomioon

silloin, kun se oleellisesti eroaa työntekijän asemasta. Kun tutkielmassa käsitellään

työpaikalla tapahtuvaa sähköpostiviestintää, keskitytään pääasiassa vain työnantajan

ja työntekijän väliseen suhteeseen tietoverkon valvonnan osalta. Tämän vuoksi

viestinnän muiden osapuolten, eli työntekijälle viestin lähettävän tai työntekijältä

                                                
1 ”Tietoverkko” on tämän tutkielman yhteydessä käsitettävä tekniseksi viestintäverkoksi, jonka
käytetyimmät sovellukset ovat sähköpostiohjelman ja internet-selain. Arkikieli käyttää tietoverkon
synonyymina laveaa termiä ”internet”, vaikka sana tällöin sisältää internet-selaimen lisäksi kaikki
muutkin tietoverkon käyttösovellukset. Tutkielmassa sanalla internet viitataankin arkikielen tavoin
tietoverkkoon yleensä, ei siis pelkkään internet-selaimeen.
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viestin saavan, asemaan ei kiinnitetä huomiota paitsi tilanteissa, joissa tietoverkon

valvonta on erottamattomassa yhteydessä näiden kolmansien oikeuksiin.

1.3. Lähestymistapa

1.3.1. Perustuslain tulkintavaikutus

Perustuslain tulkintavaikutuksessa on kysymys perustuslakia alemmanasteisen

lainsäädännön tulkitsemisesta perustuslain mukaisesti. Se saa oikeutuksensa sekä

hierarkkisesta ylemmänasteisuudestaan suhteessa muihin säädöksiin että

oikeusjärjestyksen yhtenäisyyden periaatteesta 2. Tulkintavaikutus aktualisoituu

tilanteessa, jossa oikeusnormi on kieliasunsa johdosta monitulkintainen. Tällöin

laintulkinnassa tulisi aina valita monien tulkintavaihtoehtojen joukosta sellainen, joka

parhaiten edistää perustuslain tarkoituksen toteutumista 3.

Tulkintavaikutus sisältääkin kaksi ulottuvuutta: tulkinnallisten ristiriitojen

eliminoinnin sekä perustuslainmukaisen laintulkinnan 4. Ensimmäisessä on kysymys

sellaisten tulkintavaihtoehtojen hylkäämisestä, jotka ovat ristiriidassa perustuslaillisen

tulkinnan kanssa. Toinen ulottuvuus taas merkitsee parhaiten perustuslain

tarkoituksen toteuttavan tulkintavaihtoehdon valitsemista tilanteessa, jossa on

mahdollista valita useamman perustuslainmukaisen tulkintavaihtoehdon väliltä.

Perustuslainmukainen laintulkinta on tuotu julki perustuslain esitöissä.

Perustuslakivaliokunta suositteli perusoikeusuudistuksesta antamassaan mietinnössä

tuomioistuimia valitsemaan perusoikeuksien soveltamistilanteessa ratkaisujensa

perusteeksi aina sen vaihtoehdon, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen

toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat

                                                
2 Jyränki 1998, s. 260, sekä Viljanen 1990, s. 216.
3 Ks. Viljanen 1999a, s. 147.
4 Jaottelusta tarkemmin edellinen, s. 147.
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tulkintavaihtoehdot 5. Valiokunnan mukaan sellaiset ratkaisutilanteet, joissa olisi selvä

ja ratkaisematon ristiriita perustuslain ja lain säännösten välillä, ovat äärimmäisen

poikkeuksellisia.

Periaate perustuslainmukaisesta laintulkinnasta on tuotu esille perustuslain esitöissä

toiseenkin otteeseen, tällä kertaa perustuslain etusijaperiaatteen yhteydessä.

Mietinnössään Suomen uudeksi Hallitusmuodoksi perustuslakivaliokunta toisti

kantansa, että  lain ja perustuslain väliset ristiriidat ovat useimmiten näennäisiä ja

poistettavissa tulkinnalla. Tällöin on tuomioistuimen valittava tulkintavaihtoehdoista

sellainen, joka on parhaiten sopusoinnussa perustuslain kanssa. 6 Lain säännöksen

ristiriitaisuus perustuslain kanssa tulee siis ensisijaisesti poistaa

perustuslainmukaisella laintulkinnalla; vasta toissijaisesti tulee pohdittavaksi etusijan

antaminen perustuslain yhdelle tai useammalle säännökselle.

Perustuslain ja tavallisen lain tulkintatilanteessa perustuslaki tulee ymmärtää

kokonaisuudeksi, jota vasten säännösvertailua suoritetaan. Tavallisen lain säännös

saattaa koskettaa useampaakin kuin vain yhtä perustuslain säännöstä, joten

lainsoveltajan on huomioitava perustuslain yksittäiset säännökset yhtä aikaa ja

johdettava niistä konkreettinen oikeussääntö vertailua varten. 7

1.3.2. Lähestymistavan hyödyt

Tutkielman tutkimustehtäväksi on asetettu tavoite selvittää työntekijän perustuslaissa

turvatun ja tavallisella lainsäädännöllä täsmennetyn yksityisyyden suojan laajuus

suhteessa työpaikalla tapahtuvaan tietoverkon valvontaan. Samalla on tehtäviksi

määritelty työnantajapuolen valvontatarpeen ja mahdollisen valvontaoikeuden

pohtiminen sekä niiden keinojen analysoiminen, joilla voitaisiin tietoverkon valvonta

järjestää molempien osapuolten etu mahdollisimman pitkälle turvaten.

                                                
5 Ks. PeVM 25/1994 vp., s. 4.
6 Ks. PeVM 10/1998 vp., s. 30-31.
7 Ks. Jyränki 2000, s. 266.
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Koska tutkimustehtävän koko ongelmakenttä asettuu lainsäädännön keskenään

ristiriitaisten tavoitteiden analysoimiseen sekä pyrkimykseen toteuttaa lailla turvattuja

oikeuksia, on perustuslainmukainen laintulkinta osuva lähestymistapa suorittaa

tutkielmassa eteen tulevaa laintulkintaa. Se saattaa tosin olla näennäisesti

puolueellinen lähestymistapa, koska perustuslain perusoikeusnormit ovat tutkielman

kannalta työntekijän suojaa painottavia. Perusoikeuksien tarkoituksena on tuskin

kuitenkaan staattisen oikeustilan luominen, jossa perusoikeuksien tarkoituksena on

estää dynaamisten ja uusissa tilanteissa muuttuvien työelämän käytäntöjen

muodostuminen. Perustuslaillisella laintulkinnalla kenties vain näennäiset

tulkintaristiriidat poistuvat, mutta myös aidon tulkintaristiriidan käsillä ollessa

perustuslaillisimman tai perusoikeusmyönteisimmän tulkintavaihtoehdon valinta

täsmentyy.

Perustuslain tulkintavaikutus, varsinkin oikeusjärjestyksen yhtenäisyyttä turvatakseen,

on myös yksi keino sen ristiriidan ratkaisemisessa, joka työnantajan ja työntekijän

oikeuksien välillä on tietoverkon käytön valvonnassa. Tavallisen lain, mutta myös

perustuslain, tulkinnanvaraisuus pakottaa ottamaan kantaa yhden tulkintavaihtoehdon

puolesta toiset vaihtoehdot sivuuttaen. Oikeusjärjestyksen yhdenmukaisuus tai

lainsäätäjän tarkoitus ovat tällöin niitä tulkintaperusteita, joihin argumentointi puoleen

tai toiseen voidaan perustaa.

1.4. Tutkimusmenetelmä

Tutkimustehtäväksi asetetut kysymykset tekevät tutkielmasta oikeusdogmaattisen.

Tutkielmassa suoritetaan argumentointia oikeusnormin sanamuodon merkityksestä ja

oikeusjärjestykseen liittyvästä yleisestä systematiikasta. Kaksi eri intressiryhmää,

työntekijä ja työnantaja, lukevat lainkirjainta omista lähtökohdistaan käsin. Tällöin

suoritettava normitulkinta johtaa nopeasti siihen tulkintavaihtoehtoon, joka on lukijan

omaa intressiä lähinnä. Perustuslainmukainen laintulkinta tutkielman
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lähestymistapana turvaa pyrkimyksen ainakin lähtökohtaisesti riippumattomimpaan

laintulkintaan.

Työpaikoilla tapahtuvasta tietoverkon käytön valvonnasta ei ole vielä muodostunut

oikeuskäytäntöä, joten ennakkoratkaisuista ei ole apua tulkintakannanottoja

muodostettaessa. Tutkimusongelmaa sääntelevien lakien esitöillä on tämän vuoksi

suuri painoarvo lakitekstin tulkinnanvaraisuutta pohdittaessa. Esityöt ovat laajoja, ja

niissä lain sanamuodot ja normien tarkoitus määritellään usein havainnollistavin

esimerkein. On siis selvitettävä, mikä painoarvo on annettava lain esitöille, joissa

määritellään säännöksen tarkoitusta ehkä jopa laajemminkin, kuin mitä itse lain

säännöstekstiin on kirjoitettu. Perustuslainmukainen laintulkinta toimii tästä hyvänä

esimerkkinä: tulkintavaikutusta ei ole kirjattu lainsäädäntöön, vaikka se onkin

julkilausuttu lain, vieläpä perustuslain, esitöissä. Tämän vuoksi myös

oikeusteoreettiset kysymykset laintulkinnassa käytettävistä oikeuslähteistä ja niiden

keskinäisestä suhteesta ovat tutkielmassa aidosti läsnä.
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2. TYÖNTEKIJÄN SUOJA

2.1. Perustuslain perusoikeudet

2.1.1. Perusoikeuksien asema

Perusoikeuksien vahva asema lainsäädännössä on oikeusvaltion ihanteeseen uskovan

yhteiskunnan yksi merkkiominaisuus. Myös Suomen perustuslaista sen esitöineen on

selvästi nähtävissä, että yksilön oikeudet ovat vahvasti turvattuja niin kansallisesti

kuin kansainvälisestikin. Monien lakien alkuun kirjatuissa tavoitepykälissä säädetään,

että yksi lain monista tarkoituksista on jonkin perusoikeuden toteuttaminen.

Perusoikeuksien säädösteksteille taas sanamuodollisina malleina ja sisällöllisinä

pyrkimyksinä ovat olleet kansainväliset ihmisoikeussopimukset 8. Suomen

oikeusjärjestelmään kirjatut perusoikeudet ovat kuitenkin monin kohdin

kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kattavampia.

Suomen perustuslaki ei ole kuitenkaan pelkkä perusoikeuksien kokoelma.

Perustuslaki sääntelee valtiojärjestyksen perusteet jakaen vallan kolmijako opin

mukaisesti lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan erilleen toisistaan ja määrää

eri organisaatiot näitä tehtäviä hoitamaan. Myös valtiontalouden ja Suomen

harjoittamien kansainvälisten suhteiden perusteista on perustuslaissa selväpiirteiset

säännökset. Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate ovat jo heti perustuslain alussa

julkilausuttuja periaatteita, joilla turvataan yksilölle kuuluva oikeus osallistua ja

vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen sekä sidotaan julkisen vallan käytön perusta ja

harjoittaminen lakiin.

Perusoikeuksien sijoittaminen perustuslakiin lisää niiden merkitystä lainkäytössä.

Perustuslain etusijaan korostava perustuslain 106 § vaatii, että jos tuomioistuimen

                                                
8 Ks. Scheinin 1999, s. 197.
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käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä

ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain

säännökselle. Koska perusoikeudet ovat perustuslaillisia säännöksiä, koskee PL 106 §

myös perusoikeuksille annettavaa etusijaa suhteessa tavalliseen lainsäädäntöön, joka

on niiden kanssa ilmeisessä ristiriidassa. Vaikka perustuslain ja tavallisen lain välinen

ristiriitaisuus pyritäänkin ensisijaisesti saamaan tulkinnalla tyhjäksi, niin myös

perusoikeusmyönteinen laintulkinta osoittaa perusoikeuksien tärkeää arvoa.

Tuomioistuimen tulee ristiriitatilanteessa pyrkiä valitsemaan se tulkintavaihtoehto,

joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi

perustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot 9.

Myös normihierarkia, jolla pyritään legitimoimaan oikeusjärjestyksen muodollinen

voimassaolo 10, puhuu perusoikeuksien korkeasta hierarkia-asemasta suhteessa

muuhun lainsäädäntöön. Perusoikeudet ovat osa perustuslakia, joka sijoitetaan

normihierarkian huipulle ja joka antaa muodollisen voimassaolon sitä

alemmanasteiselle sääntelylle. Jotta tavallisen lain tai sitä alemman asteisen

säädöksen normi olisi voimassa, on se annettava aina ylemmän asteisen normin

luomin kelpuutuksin, eli viime kädessä perustuslaista johtaen 11. Tällöin perustuslain

ja sen sisältämisen perusoikeuksien ylemmänasteisuus suhteessa muihin säädöksiin

korostuu. Alemman asteisen normin tulee olla ylemmän asteisen mukainen: sen tulee

olla annettu ylemmän asteisen normin edellyttämällä tavalla ja vastata ylemmän

asteisen normin asettamin sisällöllisiä vaatimuksia 12.

Oikeusjärjestyksen yhtenäisyyden periaate vaatii sekin perusoikeuksien huomioon

ottamisen tavallista lakia sovellettaessa. Jokaista oikeussääntöä on tulkittava

laajemman kokonaisuuden, eli lopulta koko oikeusjärjestyksen osana 13.

                                                
9 Ks. PeVM 25/1994 vp., s. 4
10 Muodollisesta voimassaolosta tarkemmin Aarnio 1989, s. 84-90.
11 Ks. Aarnio 1989, s. 90.
12 Ks. Jyränki 2000, s. 179.
13 Jyränki 1998, s. 260.
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2.1.2. Luottamuksellisen viestin salaisuus

Perustuslain 10 §:n otsikkona on yksityiselämän suoja. Termi yksityiselämä on tässä

yhteydessä ymmärrettävä laajassa merkityksessä, koska jo ensimmäisessä momentissa

säädetään samaa termiä käyttämällä erikseen, että jokaisen yksityiselämä, kunnia ja

kotirauha on turvattu 14. Koko pykälä onkin koonnos niistä perusoikeuksista, joiden

katsotaan kuuluvan laajemman yksityisyyden piiriin, kuin mitä pelkkä yksityiselämä

ahtaasti ymmärrettynä voidaan käsittää.

Perustuslain pykälien tai lukujen otsikot eivät muutenkaan kuulu säädöstekstiin siinä

merkityksessä, että niitä käytettäisiin oikeuslähteinä 15. Niiden käyttöarvo on lähinnä

rakenteellinen ja jaksottava. Ne auttavat laista oikeusohjetta etsivää löytämään tietyn

asiakokonaisuuden tai sen yksittäisen osan, mutta otsikot eivät itsessään tule osaksi

säädöstekstiä. Pykäläotsikot ovat esimerkiksi perusoikeuksien osalta lisätty

perustuslakiin vasta perustuslain kokonaisuudistuksen myötä, vaikka perusoikeudet

sisällöllisesti määriteltiinkin jo perusoikeusuudistuksen kautta joitain vuosia aiemmin.

Pykäläotsikoille ei siis tule antaa perustuslain tulkintatilanteessa mitään normatiivista

merkitystä 16.

Perustuslain 10.2 §:ssä säädetään, että

kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Vaikka kirje ja puhelu on erikseen mainittu eräinä luottamuksellisen viestin muotoina,

niitä pidetään vain esimerkkeinä eräistä luottamuksellista viesteistä 17.

Luottamuksellisen viestin salaisuus nähdään siis välineneutraalina18, eikä sitä ole

rajoitettu koskemaan vain ennen lain voimaantuloa tunnettuja teknisiä innovaatioita.

Esimerkiksi tietoverkossa tapahtuva sähköpostin suojattu kulku ja matkapuhelinten

välinen tekstiviestiliikenne kuuluvat luottamuksellisen viestin salaisuuden piiriin.

                                                
14 Viljanen 1999b, s. 333, sekä Mahkonen 1997, s. 49.
15 Ks. Jyränki 2000, s. 45.
16 Edellinen, s. 45.
17 Ks. HE 309/1993 vp., s. 53, sekä Jyränki 2000, s. 302.
18 Termiä käyttää Viljanen 1999b, s. 346.
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Varsinkin viime vuosina on uusien viestintämuotojen käyttö yleistynyt merkittävästi.

Tekniset saavutukset ovat mahdollistaneet monen eri tyyppisen viestintämuodon

käyttämisen ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Lainsäätäjä onkin perustuslakia

säätäessään todennut, että tekninen kehitys on tehnyt vain tiettyihin lueteltuihin

välineisiin rajatun viestinnän suojan ongelmalliseksi ja että yhteiskunnallisesti on

tärkeää myös tällaisen uudentyyppisen televiestinnän suojaaminen 19.

Luottamuksellisen viestin salaisuus ei ole yksipuolista, vain viestin vastaanottajaa

koskevaa sääntelyä, vaan myös viestin lähettäjää koskevat tiedot suojataan 20.

Lainkohta antaa siis sekä viestin lähettäjälle että vastaanottajalle perustuslaillisen

suojan viestinnän luottamuksellisuudelle ulkopuolista vastaan. Esimerkiksi

sähköpostin lähettäjä saa viestilleen samantasoisen suojan kuin vastaanottajakin.

Säännös ei kuitenkaan pyri järjestämään viestinnän osapuolten keskinäisiä suhteita tai

heidän käyttäytymistään 21. Siten esimerkiksi kysymys viestinnän osapuolen

oikeudesta julkistaa luottamukselliseksi tarkoitettu viesti jää perustuslain esitöiden

mukaan ratkaistavaksi muulla perusteella, kuin pelkästä luottamuksellisen viestin

salaisuudesta käsin.

Luottamuksellisen viestin salaisuus koskee viestin sisällön luottamuksellisuuden

lisäksi myös viestinnän mahdollisesti tuottamia tunnistamistietoja: tietoja viestin

lähetysajasta, viestin koosta, viestien lukumäärästä ja muista teknisistä tiedoista 22.

Tekninen kehitys on johtanut siihen, että sähköpostiviestin voi lähettää mihin

vuorokauden aikaan tahansa ja monesti vieläpä mistä tietoverkkoon kiinnitetystä

tietokoneesta tahansa, joten ei ole aivan merkityksetöntä viestintään osallistuvien

yksityisyydelle, että viestin lähetysaika, -kerrat ja koko pysyvät muilta salassa.

Tunnistamistietojen paljastuminen voidaan kuitenkin nähdä vähäisempänä

luottamuksellisuuden loukkauksena, kuin mitä viestin sisällön paljastuminen

merkitsisi 23.

                                                
19 HE 309/1993 vp., s. 53.
20 Ks. edellinen, s. 53-54.
21 Edellinen, s.54.
22 Esimerkkejä tunnistamistiedoista esim. Kiviniemi 2000, s. 54-55.
23 Tätä mieltä esim. Viljanen 1999b, s. 347-348.
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Perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva pykälä sisältää myös rajoituslausekkeen,

jonka mukaan luottamuksellisen viestin salaisuuteen voidaan säätää lailla

välttämättömiä rajoituksia. Luottamuksellisen viestin salaisuuden lainsäädännöllinen

rajoittaminen edellyttää siis aina laintasolla annettua säännöstä sekä perustuslaissa

säädettyjen erityisten rajoitusedellytysten täyttymistä. Rajoitusedellytyksiksi PL 10.3

§ luettelee tyhjentävästi yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa

vaarantavien rikosten tutkinnan, oikeudenkäynnin ja turvallisuustarkastuksen sekä

vapaudenmenetyksen ajan. Rajoittamisen tulee myös aina perustua

välttämättömyyden vaatimukselle, jota vasten rajoitusedellytyksiä tulee tarkoin

punnita 24. Viestin salaisuutta voitaisiin rajoittaa vain siinä määrin, kuin se kussakin

yksittäistapauksessa on perusteltua 25.

Työelämän kannalta luottamuksellisen viestin salaisuus on siis jo perustuslaissa

lähtökohtaisesti jokaiselle työntekijälle turvattu henkilökohtainen oikeus. Sen

mahdollinen rajoittaminen tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin, rajoittamisen

tulee olla välttämättömäksi koettua sekä perustuslaissa lueteltujen rajoitusedellytyksen

tulee täyttyä. Työnantajalla ei näin voisi esimerkiksi pelkkää käskyvaltaansa

perustuen ylittää työntekijälle kuuluvaa yksityisyyden suojaa ja määrätä sähköpostin

käytön valvonnasta luottamuksellisen viestin salaisuutta loukkaavin käskyin tai

ohjeistuksin. Viestinnän luottamuksellisuuden rajat eivät ole työnantajan

määriteltävissä, vaan luottamuksellisen viestin suoja ulottuu perusoikeutena kaikkeen

työntekijän harrastamaan viestintään.

On myös vaikea mieltää konkreettista tilannetta, jossa työntekijä ei nauttisi

perustuslaillista luottamuksellisen viestin suojaa siitä syystä, että jossain erityislaissa

on välttämättömistä syistä asiasta toisin säädetty. Toki esimerkiksi

rajoitusedellytyksissä mainittu rikosten tutkinnassa tapahtuva luottamuksellisen

viestin suojan rajoittaminen voi teoreettisesti kohdistua työntekijäänkin, mutta tällöin

hänen asemansa ei enää nähdä yksityisyyttä nauttivana työntekijänä vaan rikoksesta

epäiltynä tai rikoksen kohteeksi joutuneena. Tällöin on suurempi intressi suojata

rikoksen selvittämistä kuin työntekijän liian pitkälle vietyä luottamuksellisen

                                                
24 Viljanen 1999b, s. 348.
25 Ks. HE 309/1993 vp., s. 54.
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viestinnän loukkaamattomuutta. Kysymys ei tällaisessa tapauksessa muutenkaan olisi

työntekijän ja työnantajan välisestä suhteesta ja siihen liittyvien oikeuksien ja

velvollisuuksien tasapainottamisesta, vaan lähinnä poliisiviranomaisen suorittamasta

rikostutkinnasta. Toki esimerkiksi epäiltäessä työntekijää yrityssalaisuuden

rikkomisesta 26 on työnantajan intressissä saada tietää, kuinka suurelta osin

yrityssalaisuutta kenties on paljastettu ja kuinka laajalle taholle tätä tietoa on

oikeudettomasti levitetty, mutta tämä selvittäminen ei tapahdu työnantajan toimesta,

vaan sen suorittaa poliisiviranomainen.

2.1.3. Sananvapaus

Perustuslain 12.1 §:n alussa säädetään, että

jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta

estämättä.

Sananvapautta pidetään yleensä vain poliittisena perusoikeutena: sen katsotaan

turvaavan demokraattisen yhteiskunnan vapaan mielipiteenilmaisun ja antavan

medialle mahdollisuuden julkisen keskustelun ylläpitämiselle. Sananvapauden

katsotaan toki olevan laajempikin oikeus kuin vain pelkän poliittisen toiminnan

mahdollistaja, mutta ydinajatukseltaan sen päätarkoituksen nähdään toteutuvan

poliittisena perusoikeutena 27. Lainsäätäjäkään ei ole tarkoittanut sananvapauden

rajoittuvaksi vain poliittisiin ilmaisuihin, vaan sen piiriin luetaan muunkin tyyppiset

ilmaisut niiden sisällöstä riippumatta. Sananvapaus antaa yleisesti turvaa erilaisille

luovan toiminnan ja itseilmaisun muodoille. 28

Sananvapaus on luottamuksellisen viestin salaisuuden tapaan kaksisuuntainen oikeus.

Yhtäältä sananvapaus sisältää oikeuden itseilmaisuun ja kommunikaatioon toisten

ihmisten kanssa; toisaalta se turvaa myös oikeuden viestien ja mielipiteiden

                                                
26 Yrityssalaisuuden rikkominen kriminalisoitu RL 30:5 §:ssä.
27 Tätä mieltä sekä Jyränki 2000, s. 304, että Manninen 1999, s. 388.
28 Ks. HE 309/1993 vp., s. 56.
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esteettömään vastaanottamiseen sekä turvaa oikeuden vapaaseen tiedonhankintaan.

Sananvapaus siis suojaa viestintää sen kaikissa vaiheissa 29. Sananvapauden

ulottuvuuksia ei lainsäätäjän mukaan tule yleensäkään tulkita liian kapeasti 30. Myös

jo perustuslain sananvapaussäännöksen sanamuoto antaa ymmärtää, että

sananvapautena turvatut oikeudet paljon laajemmin ilmeneviä, kuin mitä arkipäivän

ajattelu heti kertookaan. Oikeuskirjallisuuden mukaan sananvapaus voidaan määritellä

oikeudeksi 1) hankkia, 2) välittää, 3) valmistaa, 4) ilmaista, 6) levittää ja 7)

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 31. Lista on niin laaja, että

käytännössä voisi väittää sananvapauden sisältävän vapauden kaikenlaiseen hyvän

tavan mukaiseen viestintään ja kommunikaatioon, jota ei tule ennalta estää.

Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi annetussa hallituksen

esityksessä mainitaan, että sananvapaus ei ole sidottu mihinkään tiettyyn viestinnän

muotoon tai siinä käytettyyn menetelmään, vaan että sananvapaus turvataan

riippumatta ilmaisemiseen tai julkistamiseen kulloinkin käytettävästä menetelmästä 32.

Tietoverkossa tapahtuva viestintä on siis perinteisen viestinnän tavoin sananvapauden

turvaaman suojan sisällä. Käytännön esimerkki onkin osuva: internetissä olevan

tiedon hankkiminen ja edelleen välittäminen on perustuslain jokaiselle turvaama

oikeus, johon ei saa ennalta puuttua.

Varsinkin internetin yleistyminen ja räjähdysmäisesti kasvanut käyttö asettavat

sananvapauden laajalle ulottuvan vaateen kyseenalaiseksi. Vaikka sananvapauden

soveltamisalan piiriin kuuluvat kaikki viestit niiden sisällöstä, muodosta tai

tarkoituksesta riippumatta, on tietoverkon vapauden ideologialle perustuva

kommunikaatio muodostunut jo nyt ongelmaksi. Esimerkiksi keskustelupalstoilla,

verkkolehdissä ja muissa internetin käyttösovelluksissa tapahtuva toisen kunniaa

loukkaaminen, joka tehdään anonyymisti ja jälkiä jättämättä, on hyvä esimerkki

tietoverkon julistaman sananvapauden varjopuolista. Vastuuseen ei jouduta, koska

kiinni ei käytännössä voida jäädä.

                                                
29 Manninen 1999, s. 389.
30 Ks. HE 309/1993 vp., s. 57.
31 Manninen 1999, s. 390.
32 Ks. HE 309/1993 vp., s. 56.
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Perustuslain 12 §:n turvaama sananvapaus kuuluu jokaiselle. Se on lähtökohtaisesti

yksilölle kuuluva oikeus, joten tietyissä ammattiryhmissä virkaroolissaan esiintyvät

henkilöt, kuten sotilaat tai virkamiehet, eivät nauti aivan saman laajuista

sananvapauden suojaa kuin yksittäinen kansalainen. Virkamiehellä on kyllä oikeus

virkatehtäviin kuulumattomissa asioissa esittää mielipiteitään ja ajatuksiaan vapaasti,

mutta jos vapautta käytetään virkatehtäviin kuuluvissa asioissa, voidaan virkamieheltä

kuitenkin vaatia asianmukaisuutta ja asiallisuutta 33. Sananvapauden laajuus

määräytyy lopulta sen kautta, mikä rooli virkamiehellä on sananvapauden käyttäjänä.

Sananvapaussäännöksen käyttämä ilmaisu ”kenenkään ennakolta estämättä” kieltää

ennakkotarkastuksen ja muun ennakollisen puuttumisen sananvapauteen. Vain

jälkikäteinen valvonta on esimerkiksi rikos- ja vahingonkorvauslainsäädännön keinoin

mahdollista. Sananvapaussäännöstä perustelevassa hallituksen esityksessä todetaan,

että sananvapauden asema perusoikeutena rajoittaa kuitenkin myös jälkikäteistä

puuttumista sananvapauden käyttöön. Esimerkiksi pitkälle menevät tai väljät

sanankäytön kriminalisoinnit voivat olla sananvapaussäännöksen kannalta

ongelmallisia. 34 Sananvapauden ennakolta estämisen kiellon katsotaan kohdistuvat

julkisen vallan lisäksi myös muihin tahoihin 35. Näin myös työnantaja on sidottu

puheena olevan perusoikeuden noudattamiseen.

Työpaikalla tapahtuvaa viestintää ajateltaessa sananvapauteen sisältyvä ennakolta

estämisen kielto voidaan ymmärtää esimerkiksi työntekijän vapaudeksi käyttää

internetiä täysimääräisesti. Työnantajalla ei ole perustuslain sananvapaussäännöksen

valossa oikeutta ennakolta estää joidenkin internet-sivustojen käyttöä 36.

Teknisestihän on varsin helppo estää työpaikan tietoverkkoon kiinnitettyjen

tietokoneiden pääsy tietyille ennalta määritetyille internet-sivustoille. Samoin

sähköpostiviestien kaiken kattava ennakkotarkastaminen on kiellettyä, vaikka

työnantaja olettaisikin viestinnän olevan epäasiallista tai työnteon kannalta arvotonta.

Työnantajalla voidaan kuitenkin katsoa olevan oikeus ennakolta tarkastaa työhön

liittyvät viestit, jos tarkastamisesta on ennalta sovittu työntekijän kanssa 37. Tällöin

                                                
33 Manninen 1999, s. 393.
34 HE 309/1993 vp., s. 57.
35 Ks. Manninen 1999, s. 395.
36 Virallisjulkaisut eri mieltä. Vrt. esim. VAHTI:n ohje 5/2001, s. 30.
37 Nenonen –  Nyblin 2001, s. 474.
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tarkastaminen ei liittyisi tarkoitukseen estää työntekijää harrastamasta sananvapauden

turvin tapahtuvaa viestintää, olkoon viestintämuotona sitten internetin käyttö tai

sähköpostiviestintä.

Kuten ei peruslaissa turvattu yksityiselämän suojakaan, niin ei myöskään sananvapaus

ole täysin ehdoton tai rajoittamaton perusoikeus. Kuvaohjelmille voidaan lailla säätää

lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia sananvapaussäännöksen sisältämän

kvalifioidun lakivarauksen 38 vuoksi. Lainsäätäjän harkintavalta antaa

sananvapausrajoituksia kuvaohjelmien kohdalla on siis tällöin sidottu tähän

perustuslain 12.1 §:ssä määriteltyyn nimenomaiseen päämäärään. Perustuslain

säädöstekstiä  tiukasti tulkittaessa kuvaohjelmien rajoittamisen perusteena ei saisi

käyttää mitään muuta syytä kuin lasten suojelemista.

PL 12 § sisältää myös säännöksen, jonka mukaan tarkempia säännöksiä

sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Tällaisen avoimen sääntelyvarauksen

tilanteessa, jossa viitataan lainsäätäjän tehtävään antaa perusoikeuden käyttöä

koskevia rajoituksia, sananvapautta voidaan rajoittaa lailla oikeustieteen luomien

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten puitteissa. Rajoitusedellytykset sisältävät

tällöin vaatimukset 1) lailla säätämisestä, 2) täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta,

3) rajoitusperusteen hyväksyttävyydestä, 4) ydinalueen koskemattomuudesta, 5)

suhteellisuudesta, 6) oikeusturvasta ja 7) ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisesta 39.

Sananvapautta rajoittavien säännösten tulkinnassa on kuitenkin muistettava

perusoikeusmyönteinen laintulkinta: jos rajoitussäännöksen tulkinnassa on

mahdollista perustella useampi eri lain tulkintavaihtoehto, on lainsoveltajan valittava

aina sananvapauden toteutumista parhaiten edistävä vaihtoehto 40.

Erilaiset kriminalisoinnit ovat yksi tapa rajoittaa sanavapautta, mutta tällöin

rajoittaminen on takautuvaa ja rikosvastuuseen johtavaa. Yritystyönantajan kannalta

esimerkkinä jo käytetty yrityssalaisuuden rikkominen taikka muut salassapitorikokset

yleisemminkin kaventavat työntekijän todellista sananvapautta. Tämä johtuu

                                                
38 Lakivaraukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: yksinkertaisiin, kvalifioituihin ja
sääntelyvarauksiin. Ks. lisää Viljanen 2001, s. 30-36. Tutkielman kannalta lakivarausten
tyypittämisellä ei kuitenkaan ole merkitystä.
39 Ks. esim. Viljanen 2001, s. 37-38.
40 Ks. Manninen 1999, s. 411.
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rikossäännösten preventiivisestä, eli rikosvastuuseen joutumisen pelkoon liittyvän

vaikutuksesta. Työntekijän jälkikäteinen vastuuseen asettaminen ei kuitenkaan ole

työnantajan kannalta aina merkittävää. Laajaa ilmaisuvapauttaan käyttänyt työntekijä

on saattanut aiheuttaa jo suuren vahingon, jota ei enää jälkikäteen voida korjata.

Tämän vuoksi työnantajan etukäteinen tarve turvautua työelämässä tapahtuvalta liian

vapaalta viestinnältä ja estää sen liiallinen avoimuus on ymmärrettävää, mutta samalla

sananvapauden turvaavan perusoikeuden vastaista.

2.2. Euroopan ihmisoikeussopimus

2.2.1. Euroopan ihmisoikeussopimuksen suhde perusoikeuksiin

Ihmisoikeuksien käsite viittaa aina kansainväliseen oikeuteen, jota normeerataan

lähinnä eri valtioiden kesken solmituilla kansainvälisillä sopimuksilla. Perusoikeudet

ovat taas valtiosisäisen oikeuden synnyttämiä normeja, jotka ovat kunkin maan oman

lainvalmistelutyön tulosta. Ihmisoikeudet ovat siis kaikille ihmisille kansainvälisesti

tunnustettuja arvoja, joille on vaadittu kansainvälistä tunnustamista 41.

Perusoikeussääntely menee useasti kuitenkin ihmisoikeussääntelyä pidemmälle

turvaten yksilölle laajemman ja tehokkaamman oikeussuojan, kuin mitä pelkät

ihmisoikeussopimukset turvaavat 42.

Perusoikeudet ovat normihierarkiassa hierarkkisesti ylemmänasteisia suhteessa

Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältämiin normeihin, joten niiden asema

valtionsisäisessä oikeudessa on varsin vahva. Tätä osoittaa esimerkiksi PL 106 §:n

etusija-säännös, joka vaatii perustuslain säännökselle etusijan antamista sen kanssa

ilmeisessä ristiriidassa olevan laintasoisen säännöksen suhteen. Vaikka Euroopan

ihmisoikeussopimus onkin Suomessa saatettu voimaan poikkeuslailla 43, jonka

                                                
41 Jyränki 2000, s. 279.
42 Scheinin 1999, s. 201.
43 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien
lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä (438/1990).
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säätämisessä käytettiin perustuslainsäätämisjärjestystä, on kuitenkin katsottu, etteivät

esimerkiksi sellaiset laintulkintasäännöt, kuten myöhemmän lain etusijasta suhteessa

aiempaan lakiin taikka erityislain etusijasta suhteessa yleislakiin, ole täysin

mekaanisesti sovellettavissa suhteessa Euroopan ihmisoikeussopimukseen

johdettaviin velvoitteisiin 44. Varsinkin myöhemmän lain etusijan, eli lex posterior –

säännön, vaikutusta olisi pyrittävä lieventämään tulkitsemalla myöhempää lakia

kylläkin sen sanamuodon puitteissa, mutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen hengen

mukaisesti 45.

Perusoikeuksia, niin kuin muitakin perustuslain säännöksiä, voidaan rajoittaa

poikkeuslakeja käyttämällä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen normit eivät saa tällöin

kuitenkaan tulla loukatuiksi 46. Jos Suomi loukkaa poikkeuslailla

ihmisoikeussopimusta, syyllistyy se sopimusrikkomukseen. Tässä mielessä Euroopan

ihmisoikeussopimuksen todellinen asema on varsin vahva, sillä se velvoitteet sitovat

Suomea ihmisoikeussopimukseen liittyneenä sopimusvaltiona.

Kun perusoikeuksia uudistettiin muutamaa vuotta ennen uuden perustuslain

voimaantuloa, pyrittiin kotimaista perusoikeusjärjestelmää ja kansainvälisiä

ihmisoikeusvelvoitteita sisällöllisesti lähentämään kohti toisiaan 47.

Ihmisoikeussopimukset toimivat lainsäätäjän esikuvina perusoikeussäännöksille, ja

niiden tulkinnallista yhteensovittamista uusien perusoikeussäännösten kanssa

korostettiin 48.

Perusoikeusuudistus pyrki yleisestikin vahvistamaan Suomea sitovien

ihmisoikeuksien asemaa Suomen oikeusjärjestelmässä 49. Perustuslakiin otettiin uusi

säännös, PL 22 §, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien toteutuminen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen asema jo laintasolla

voimassa olleena valtiosopimuksena vahveni, koska ihmisoikeuksien

turvaamisvelvollisuudesta säädetään nykyisin perustuslain tasolla. Lain esitöissä,

                                                
44 Pellonpää 2000, s. 57.
45 Jyränki 1998, s. 300.
46 Jyränki 2000, s. 280.
47 Ks. HE 309/1993, s. 39, sekä Jyränki 2000, s. 279.
48 Scheinin 1999, s. 197-198.
49 HE 309/1993, s. 39.
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joissa tarkemmin perustellaan yllä mainittua säännöstä ihmisoikeuksien

turvaamisvelvollisuudesta, on Euroopan ihmisoikeussopimus mainittu yhtenä

esimerkkinä kansainvälisestä sopimuksesta, joka jo itsessään vaatii sopimusvaltiota

takaamaan jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle sopimuksessa määritellyt

oikeudet ja vapaudet 50.

Oikeuskirjallisuus painottaa, että ihmisoikeusmyönteinen tai -ystävällinen laintulkinta

nähdäänkin keinona, jolla ihmisoikeusvelvoitteiden turvaaminen onnistuu käytännön

lainsoveltamisessa parhaiten. Perustuslain 22 § ei kuitenkaan edellytä, että

kansainvälisille sopimuksille yleisesti olisi annettava jonkinlainen tulkinnallinen

etusija tavalliseen lakiin nähden 51. On päinvastoin esitetty, että koska

ihmisoikeusnormit jäävät oikeussäännösten hierarkiassa perusoikeusnormien

alapuolelle, ei ihmisoikeusystävällinen laintulkinta ole yhtä vahvasti perusteltua kuin

perusoikeusmyönteinen tulkinta 52.

2.2.2. Kirjeenvaihdon kunnioitus

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ensimmäinen kappale määrää, että

jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja

kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.

Paitsi että sopimuksen 8 artiklan katsotaan suojaavan yksilöä viranomaistaholta

tulevaa puuttumista vastaan, niin sen nähdään myös asettavan sopimusvaltiolle

velvoitteen turvata artiklassa mainitut oikeudet aktiivisin toimenpitein 53. Artiklalla on

siis sekä negatiivinen että positiivinen ulottuvuus: samalla kun se pyrkii estämään

tiettyjen oikeuksien loukkaamisen, se myös vaatii toimenpiteitä näiden oikeuksien

turvaamiseksi. Myös pelkän artiklan vastaisen lainsäädännön olemassaolo on voitu

                                                
50 Ks. HE 309/1993, s. 75.
51 Scheinin 1999, s. 200.
52 Tätä mieltä Jyränki 1998, s. 300.
53 Ks. Pellonpää 2000, s. 382.
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katsoa rikkovan sopimusmääräyksessä turvattuja oikeuksia, joiden turvaamiseen

sopimusvaltiot ovat sitoutuneet 54.

Kirjeenvaihdon kunnioitus on yksi 8 artiklassa mainittu jokaiselle kuuluva oikeus.

Kirjeenvaihdolla ei ymmärretä ainoastaan tavanomaista kirjepostia, vaan myös

esimerkiksi kommunikointia puhelimiksi, joten myös puhelinsalaisuus nauttii artiklan

turvaamaa suojaa 55. Tästä on mahdollista tehdä johtopäätös, että myös uudemmankin

teknologian avulla tapahtuva kommunikointi, jota internetin käyttö ja

sähköpostikirjeenvaihto edustavat, nauttii ihmisoikeussopimuksessa turvattua

kirjeenvaihdon suojaa. Onhan esimerkiksi sähköposti viestintätekniikkana paljon

lähempänä tavallista kirjettä kuin tavanomainen lankapuhelimen käyttö. Verrattaessa

kirjettä ja sähköpostiviestiä toisiinsa normitulkinta pysyy pitkälti lakitekstin

nimenomaisessa sanamuodossa.  Tilanteessa, jossa puhelun ja kirjeen samaistamista

pidetään perusteltuna, joudutaan taas harrastamaan säännöksen tiukasta sanamuodosta

erkaantuvaa tulkintatapaa, eli laventavaa tulkintaa, taikka viestintävälineiden

samankaltaisuuteen tukeutuvaa analogiapäättelyä 56. Jos siis puhelinsalaisuus

lasketaan artiklassa suojatuksi oikeudeksi, on tämän oikeussuojan sisälle laskettava

myös internetin käyttö.

Kirjeenvaihtoon kohdistuva kunnioitus ei ole rajoittamaton oikeus, vaan 8 artiklan

toisessa kappaleessa on erikseen mainittu ne edellytykset, milloin viranomainen saa

puuttua kirjeenvaihtoon tai muun artiklassa turvatun oikeuden käyttämiseen. Nämä

rajoituslausekkeen edellytykset täyttyvät silloin, kun laki sallii oikeuteen puuttumisen

ja kun puuttuminen on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä artiklassa

erikseen määrättyjen päämäärien toteutumiseksi. Tällaisia päämääriä tai perusteita

ovat muun muassa rikollisuuden estäminen, moraalin suojaaminen ja muiden

henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen.

Oikeuskirjallisuudessa ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa on käytetty esimerkkinä

siitä, miten samakin säädös voi sisältää oikeusohjeita, jotka ovat toisilleen täysin

                                                
54 Pellonpää 2000, s. 382.
55 Ks. edellinen, s. 404.
56 Mainituista tulkintaperiaatteista tarkemmin esim. Aarnio 1989, s. 258-259.
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vastakkaisia 57. Artiklan ensimmäisessä kappaleessahan suojataan erityyppisiä

vapausoikeuksia, mutta jo heti perään toisessa kappaleessa näitä oikeuksia rajoitetaan.

Periaatteellista ongelmaa tällaisessa prioriteettijärjestykseen asettamisessa ei nähdä,

koska artiklan ensimmäinen kappale määrää selvän pääsäännön, johon toinen kappale

vain asettaa rajoittavia poikkeuksia. Kuitenkin yksittäiseen tilanteeseen sovellettaessa

oikeusohjeet asettuvat näennäiseen  ristiriitaan keskenään, koska milloinkaan ei voida

varmuudella tietää, milloin tulee soveltaa pääsääntöä, milloin taas poikkeusta.

Yksittäisen tapauksen oikeustosiseikat kun eivät aina anna vastausta siihen, onko

oikeuden rajoittamiselle olemassa riittäviä edellytyksiä.

2.2.3. Sananvapaus

Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä

sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista

riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta (…).

(Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan alku).

Ylle liitetty lainaus Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklasta osoittaa, että

ihmisoikeussopimuksessa turvattu sananvapaus pitää sisällään mielipiteenvapauden

sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia. Sananvapausartiklaa ei

sovelleta ainoastaan poliittisiin tietoihin tai ajatuksiin taikka vain tiettyihin

ilmaisemisen tapoihin, vaan artikla kattaa myös taiteelliset ilmaisut, kaupalliset

tiedotteet sekä esimerkiksi kevyen musiikin 58. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että

ihmisoikeussopimuksessa säänneltyä sananvapauden soveltamisalaa ei ole rajoitu

sisällöllisesti, ja toisaalta myös sitä, ettei sananvapaus ole sidottu mihinkään tiettyyn

viestintämuotoon tai -välineeseen. Sananvapaussuoja toteutuu siis myös sähköisissä

viestimissä 59. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Suomen perustuslain

sananvapaussäännökset vastaavat siis tässä suhteessa toisiaan.

                                                
57 Ks. Mahkonen 1997, s. 50.
58 Manninen 1999, s. 390.
59 Pellonpää 2000, s. 413.
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Sananvapausartiklan toisen kappaleen alussa mainitaan, että koska näiden vapauksien

käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten

muodollisuuksien, ehtojen ja rajoitusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka

ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa. Vaikka sananvapaus onkin

lähtökohtaisesti jokaiselle kuuluva oikeus, sitä voidaan rajoittaa näiden

sananvapausartiklassa mainittujen rajoitusedellytysten täyttyessä. Samalla on myöskin

rajoitusten välttämättömyydelle asetettujen hyväksyttävät perusteiden ja päämäärien

täytyttävä.

Esimerkiksi henkilön asemaan tai olosuhteisiin voi liittyä sellaisia erityisiä

velvollisuuksia tai vastuuta, jotka on otettava huomioon sananvapauden rajoja

arvioitaessa 60. Työelämässä virkamiehen voidaankin katsoa olevan tietyissä

tilanteissa eri asemassa sananvapauden käyttäjänä kuin yksityisellä sektorilla

työskentelevän 61. Virkamiehelle on toki sananvapaus, mutta sen väärinkäyttäminen

voi johtaa jälkikäteiseen vastuuseen.

Ihmisoikeussopimuksen 10 artikla ei sisällä perustuslain 12 pykälän tavoin

ennakkoesteiden kieltoa. Tästä huolimatta sananvapauden ennakolta estämistä

voidaan pitää ihmisoikeussopimuksen kannalta arveluttavana 62. Se kuitenkin osoittaa

selvästi, että sananvapaus toteutuu perusoikeutena ihmisoikeutta paljon

tehokkaammin Suomen lainsäädännössä.

2.3. Viestintäsalaisuuden loukkaus rikoslaissa

Rikoslain 38 luvun 3 §, joka kriminalisoi viestintäsalaisuuden loukkaamisen, kuuluu:

Joka oikeudettomasti

                                                
60 Ks. Manninen 1999, s. 394.
61 Ks. Pellonpää 2000, s. 432-433.
62 Manninen 1999, s. 395, sekä Pellonpää 2000, s. 413.
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1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen

murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla

tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka

2) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-,

kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka

tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta,

on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen

enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

2.3.1. Tiedon hankkiminen teknisesti suojatusta viestistä

Jotta jotain tekoa voidaan pitää rikoksena, sen on perustuslaissa säädetyn

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen 63 mukaan vastattava laissa määriteltyä

erityisen tunnusmerkistön kuvausta 64. Tunnusmerkistö määrittelee sen, millainen on

teon oltava, jotta sitä voidaan pitää rikoksena ja sen voidaan katsoa johtavan

mahdollisen rangaistusvastuun täyttymiseen. Laillisuusperiaate vaatii myös, että

rangaistussäännöksen tulkinnassa pitäydytään tiukasti lakitekstin sanamuodossa, jottei

rikosvastuuta laajenneta rikoksesta epäillyn vahingoksi.

Yllä olevan rangaistussäännöksen ensimmäinen momentti ensimmäinen kohta sisältää

kaksi eri teonkuvausta, joissa määritellään rikoksena rangaistavan teon tunnusmerkit.

Viestintäsalaisuuden loukkaamisen ensimmäinen tunnusmerkki on oikeudettomasti

tapahtuva suljetun viestin avaaminen. Toinen tunnusmerkistö määrittelee rikolliseksi

teoksi suojauksen murtamalla tapahtuvan oikeudettoman tiedon hankkimisen

teknisellä keinolla tallennetusta ja ulkopuolisilta suojatusta viestistä. Suljetun viestin

avaamiseksi katsotaan kirjeen tai muun suojatun viestin avaaminen. Tiedon

                                                
63 ”Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota
ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.” (PL 8 §:ssä).
64 Ks. esim. Heinonen 2002, s. 50-51, sekä Koskinen P. 2002, s. 98.
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hankkiminen teknisellä keinolla tallennetusta viestistä, kuten esimerkiksi

sähköpostiviestistä, edellyttää avaamisen lisäksi myös suojauksen murtamista.

Hallituksen esitys, jossa perustellaan laiksi ehdotettua pykälää viestintäsalaisuuden

loukkauksesta, ei tyhjentävästi määrittele teknisesti suojattua viestiä 65. Esimerkkinä

se kuitenkin mainitsee tietokoneesta toisen tietokoneen muistiin välitetyn viestin, joka

on tarkoitettu tietylle tai tietyille käyttäjille ja joka on teknisesti suojattu. Rikollinen

menettely vaatii tämän suojauksen murtamista. Sähköpostiviestin tekninen suojaus on

järjestetty käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, joten sitä voidaan pitää lainkohdan

tarkoittamana suojattuna viestinä 66. Myös lähettämätön viesti, joka on tallennettu

tietokoneen omaan muistiin ja joka on tarkoitettu tietylle tai tietyille käyttäjille

luettavaksi, saa rikossäännöksen antaman suojan 67.

Työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen voidaan katsoa soveltuvan varsinkin

RL 38:3.1 §:n ensimmäisen kohdan loppuosa, joka kriminalisoi murtamalla

tapahtuvan tiedon hankkimisen teknisesti tallennetusta ja ulkopuolisista suojatusta

viestistä 68. Sähköpostiviestit ovat joko työpaikan palvelinkoneelle tai työntekijän

työaseman kovalevylle tallennettuja ja ulkopuolisilta lähtökohtaisesti suojattuja

viestejä. Rangaistussäännös on kuitenkin ongelmallinen silloin, jos työnantaja hankkii

tiedon työntekijän sähköpostiviestistä ilman murtautumista. Onhan kuviteltavissa, että

työantajalle on luvallisesti hallussa työntekijälle kuuluva tietoverkon käyttäjätunnus ja

salasana, jolloin tietoa suojatusta viestistä ei hankitakaan suojausta murtamalla 69.

Puheena oleva kriminalisointi turvaa siis työntekijää vain silloin, kun kenelläkään

muulla ei ole tiedossa työntekijälle kuuluvia käyttäjätunnuksia tai salasanoja.

Oikeuskirjallisuudessa on tämän johdosta kysytty, voidaanko RL 38:3.1 §:n

ensimmäisen kohdan alkuosaa soveltaa myöskin sähköpostiviesteihin, vaikka se

sanamuodon mukaisesti näyttäisi soveltuvan vain kirjeenkaltaisiin, manuaalisesti

suljettaviin viesteihin. Sähköpostiviesti on suljettu viesti, ja mainittu

rangaistussäännös puhuu myös muusta suljetusta viestistä, jonka oikeudeton

                                                
65 HE 94/1993 vp., s. 149.
66 Esim. Kiviniemi 2000, s. 36, sekä Rautio 2002, s. 1210-1211.
67 HE 94/1993 vp., s. 149.
68 Nyblin 2002, s. 99.
69 Ks. edellinen, s. 100.
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avaaminen on kriminalisoitu. Laventavan laintulkinnan puolesta puhuu perustuslain

määrittämä luottamuksellisen viestin salaisuus, jota ei ole määritelty mihinkään

tiettyyn viestintämuotoon sidotuksi ja jonka turvaamiseksi myös rikoslailliset

säännökset ovat luotuja; supistavaa tulkintaa taas puoltaa RL 38:3.1 §:n toisen kohdan

tunnusmerkistö, jossa on mainittu nimenomaisesti suojattavan teknisellä keinolla

tallennettua viestiä, kuten sähköpostiviestiä 70.

Sekä tavallisen kirjeen että teknisesti tallennetun sähköpostiviestin suoja päättyy

rikoslain kirjaimellisen tulkinnan mukaisesti sinä hetkenä, kun viesti avataan. Viesti

voidaan toki uudelleen suojata sulkemalla kirje tai saattamalla sähköpostiviesti

lukemisen jälkeen sellaiseen tilaan, jossa sen avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnuksen

ja salasanan uudelleen antaminen. Sähköpostiviestin pelkkä merkitseminen

lukemattomaksi ei ole riittävä perusta suojan saamiselle, jos jollain toisella henkilöllä

viestin saajan lisäksi on vapaa pääsy sähköpostiohjelmaan, johon viesti on tallennettu
71. Tällöinhän sähköpostiviesti ei ole teknisesti enää suojattu muilta työntekijöiltä tai

työnantajalta, koska se ei vaadi käyttäjätunnuksen ja salasanan uudelleen syöttämistä.

Onkin esitetty, että RL 38:3 §:n soveltamisalan piiriin kuuluisivat ainoastaan suljetut

sähköpostiviestit ja että avattujen viestien lukeminen ei siten voisi olla rangaistavaa 72.

Perustuslaissa turvattu luottamuksellisen viestin salaisuus turvaa viestintäsalaisuudelle

rikoslakia suuremman suojan. Perustuslain 10 § ei vaadi viestiltä sitä, että se olisi

ulkopuolisilta suojattu. Rikoslain suoja taas turvaa viestintäsalaisuuden

lähtökohtaisesti vain niihin tapauksiin, joissa viesti on ulkopuolisilta suojattu ja

avaamaton 73. Perusoikeusmyönteinen laintulkinta, jota tulee soveltaa rikoslakiin

muiden lakien ohella, puoltaa näkemystä, jonka mukaan sähköpostiviesti pysyisi

suojattuna jo pelkkään sähköpostiohjelmaan perustuen. Työntekijöillä ja työnantajalla

voi olla käytössä yhteiskäyttöön perustuva sähköpostiohjelma, jossa viestit ohjautuvat

yleisesti luettavissa oleviin kansioihin. Yhteiset sähköpostikansiot ovat toki

harvinaisia, mutta ei täysin vailla käyttöä. Tällöinhän kuka tahansa voi lukea toiselle

osoitettuja viestejä vain kirjautumalla sisälle sähköpostiohjelmaan. Viestin lukeminen

                                                
70 Nyblin 20002, s. 104-103.
71 Ks. Kiviniemi 2000, s. 41.
72 Tätä mieltä Kiviniemi 2001, s. 24.
73 Kiviniemi 2000, s. 89.
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tällaisessa tilanteessa vaatii silti sellaisen viestin avaamista, jonka viestin saaja on

merkinnyt lukemattomaksi ja jonka sähköpostiohjelma on suojannut avaamiskäskyn

taakse. Kysymys, onko viesti tällöin rikoslain edellyttämällä tavalla teknisesti

riittävän suojattu, on tulkinnallinen. Perustuslain kannalta se kuitenkin vaikuttaisi

olevan luottamuksellinen viesti.

2.3.2. Tunnistamistiedon hankkiminen

Rikoslain 38:3 §:n ensimmäisen momentti toinen kohta säätää rikolliseksi teoksi

oikeudettoman tiedon hankkimisen televerkossa välitettävänä olevan televiestin

sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta.

Lainvalmisteluaineisto määritteleekin televiestin sähkömagneettisia aaltoja

hyväksikäyttäen tapahtuvaksi kohdeviestinnäksi, joka on luonteeltaan yksityistä

viestintää 74. Myös tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön tulevat televiestinnän

muodot kuuluisivat säännöksessä tarkoitetun televiestin käsitteen piiriin. Sekä

sähköpostiohjelman että internet-selaimen käyttö lukeutuvat siis eräiksi televiestinnän

muodoiksi.

Tietoverkon käyttö jättää jälkeensä niin sanottuja tunnistamistietoja televiestin

lähettäjästä, vastaanottajasta, ajankohdasta ja lähetyksen kestosta, joita koskevien

tietojen oikeudeton hankkiminen on rikoksena rangaistavaa. Oikeuskirjallisuus esittää

jopa kannan, jonka mukaan kaikki viestinnässä syntyvä tieto kuuluu

tunnistamistietoihin 75. Hallituksen esityksessä koskien viestintäsalaisuuden

loukkausta kuitenkin tähdennetään, että televiestin lähettämistä tai vastaanottamista

koskeva tieto tarkoittaisi tietoa siitä, mistä televiesti on lähetetty tai mihin se on

lähetetty 76. Tarkoituksena on nimenomaan turvata viestintäsalaisuutta siltä osin, kuin

se koskee tietoa viestinnän osapuolista.

                                                
74 Ks. HE 94/1993 vp., s. 150-151.
75 Kiviniemi 2000, s. 54-55.
76 HE 94/1993 vp., s. 151.
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Kieliopillisen laintulkinnan kautta 77, varsinkin yleiskielen etusijaa painottamalla,

voidaan havaita, että hallituksen esitys supistaa lakitekstin sanamuotoa yleiskielestä.

Ei ole täysin perustelematonta esittää, että tieto televiestin lähettämisestä tai

vastaanottamisesta on mahdollista ymmärtää kaikeksi siksi tiedoksi, joka liittyy

viestin kulkuun. Esimerkiksi viestintäajankohta tai viestintätapahtuman kesto ovat

yleiskielen merkityksessä sellaisia tietoja, jotka liittyvät televiestin lähettämiseen tai

vastaanottamiseen. Myös perustuslain esitöissä, joissa perusteltiin säännöstä

luottamuksellisen viestin salaisuudesta, viitattiin tunnistamistietojen nauttimaan

luottamuksellisuuteen. Tunnistamistietoa käytettiin esimerkkinä viestiä koskevista

tiedoista, joilla voi olla merkitystä viestin säilymiseksi luottamuksellisena 78. Myös

siis perustuslainmukainen laintulkinta edellyttäisi, että tunnistamistietoja ei rajattaisi

ainoastaan viestinnän osapuolia koskeviksi tiedoiksi.

Oikeuskirjallisuuden piirissä on myös väitetty, että televerkossa tapahtuvan viestinnän

tunnistamistiedot saavat viestin sisältöä parempaa suojaa, koska niistä tiedon

hankkimisen ei tarvitse tapahtua suojausta murtamalla, toisin kuin tallennettujen

viestien tapauksessa täytyy 79. Tunnistamistiedot saavat viestintäsalaisuuden suojaa

siitä riippumatta, ovatko ne tietoverkkoon tallennettuina vaiko televerkossa

välitettävinä. RL 38:3.1 §:n ensimmäisen ja toisen kohdan keskinäissuhdetta

pidetäänkin epäjohdonmukaisena, koska sähköpostin sisältöä olisi toki pidettävä

enemmän suojaamisen arvoisena kuin pelkkiä tunnistamistietoja 80.

Koska myös internet-selaimen käyttö täyttää televiestiltä vaadittavat ominaisuudet,

merkitsee tämä internetin käytössä syntyvien tunnistamistietojen olemista

rikosoikeudellisen viestintäsalaisuuden suojan piirissä edellä esitetyn perustuslaillisen

suojan turvaamiseksi ja täsmentämiseksi. Perustuslain esitöissä mainitaankin, että

viestintärikoksia koskevilla rangaistussäännöksillä voidaan tehokkaasti turvata

viestinnän luottamuksellisuus 81.

                                                
77 Kieliopillisen tulkinnan periaatteista esim. Aarnio 1989, s. 256.
78 HE 309/1993 vp., s. 53.
79 Ks. Lehtonen 2001, s. 126-127.
80 Tätä mieltä Nyblin 2002, s. 102.
81 Ks. HE 309/1993 vp., s. 54.
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2.4. Televiestinnän tietosuoja

2.4.1. Televiestinnän luottamuksellisuus

Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999)

tuli voimaan vuonna 1999. Lain lyhyempänä nimenä käytetään televiestinnän

tietosuojalakia. Lain tarkoituksena sen ensimmäisen pykälän mukaan on edistää

yleisen teletoiminnan tietoturvaa ja tilaajien ja käyttäjien yksityisyyden ja

oikeutettujen etujen suojaa televiestinnässä. Lakia siis sovelletaan pääasiassa

teleyritysten ja heiltä palveluja ostaneiden tilaajien väliseen suhteeseen turvaamaan

televiestinnässä liikkuvien luottamuksellisten tietojen suoja sekä tietoturva.

Lain 4 §:n soveltamisalaksi määritellään lain muista pykälistä poiketen kaikki

televiestintä. Neljännen pykälän nimeksi on annettu televiestinnän luottamuksellisuus.

Perusoikeutena tunnettu luottamuksellisen viestin suoja ei siis salli rajoituksia

soveltamisalansa suhteen 82. Luottamuksellisuus määritellään televiestinnän

tietosuojalain 4.1 §:ssä niin, että

televiestintä on luottamuksellista, jollei sitä ole tarkoitettu yleisesti

vastaanotettavaksi.

Sähköpostiviesti on lainvalmistelussa erikseen mainittu yhtenä luottamuksellisen

viestin uutena muotona. Sähköposti olisi luottamuksellista televiestintää sen

välittämisen aikana, mutta myös silloin kun se on tallennettuna yleiseen televerkkoon

liitettyyn palvelimeen 83. Kuten on helppo havaita, sähköpostiviestinnälle määritetään

televiestinnän tietosuojalaissa aivan samansisältöinen luottamuksellisuuden suoja,

kuin mitä rikoslain viestintäsalaisuuden loukkaamista koskevassa

kriminalisointisäännöksessäkin on määritelty.

                                                
82 Näin Perko 1999, s. 5.
83 HE 85/1998 vp., s. 19.
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Viestinnän luottamuksellisuuden määrittää viestin lähettäjän tarkoitus, tai tätä

tarkoitusta on ainakin pidettävä luottamuksellisuuden määrittämisen keskeisimpänä

tekijänä 84. Jollei lähettäjä ole tarkoittanut viestiä yleisesti vastaanotettavaksi, viestiä

pidetään luottamuksellisena. Televiestinnän tietosuojalakia täsmentävän hallituksen

esityksen mukaan televiestintä on luottamuksellista perustuslain 10.2 §:ssä

tarkoitetulla tavalla, eli luottamuksellisen viestin salaisuutta turvaavaa perusoikeutta

toteuttaen. Muut kuin televiestinnän osapuolet eivät näin saa oikeudettomasti valvoa

televiestiliikennettä 85.

Pelkkää viestin vastaanottajien määrää ei sen sijaan pidetä luottamuksellisuuteen

vaikuttavana tekijänä. Lainsäätäjä käyttää esimerkkinä sähköpostia, jonka voi lähettää

kymmenille tai sadoille vastaanottajille samansisältöisen viestin, jota ei ole

kuitenkaan tarkoitettu yleiseen tietoon 86. Sen sijaan sellainen internetissä

harrastettava viestintä, jonka internetin käyttäjä voi itsekin ymmärtää olevan laajan

lukijakunnan saatavilla, ei katsota olevan luottamuksellista 87. Hyvänä esimerkkinä

tällaisesta yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitetusta viestinnästä mainittakoon

internetissä olevien keskustelupalstojen tai verkosta löytyvien ilmoitustaulujen

käyttäminen.

2.4.2. Vaitiolovelvollisuus

Televiestinnän tietosuojalain 4.2 §:n mukaan

se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon luottamuksellisesta

televiestistä, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa oikeudettomasti ilmaista tietoa

televiestin sisällöstä tai käyttää hyväksi tietoa televiestin sisällöstä tai sen

olemassaolosta.

                                                
84 Ks. HE 85/1998 vp., s. 19.
85 Ks. edellinen, s. 19.
86 Edellinen, s. 19.
87 Ks. myös Rahnasto 2002, s. 103.
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Luottamuksellisesta viestistä tiedon saanut on vaitiolovelvollinen viestin sisällön ja

sen sisältämien tunnistamistietojen suhteen. Vaitiolovelvollisuus koskee passiivista

tiedoksisaantia erotuksena esimerkiksi rikoslaissa määritellystä aktiivisesta

tiedonhankinnasta, joka on säädetty rikolliseksi teoksi. Itse siitä tavasta, jolla tieto

mahdollisesti saadaan, ei lakitekstissä mainita mitään, vaikka lain esitöissä

viitataankin tilanteeseen, jossa tieto saadaan erehdyksessä tai muuta tavoittelevan

toiminnan ohessa. Televiestinnän tietosuojalain esitöissä myös mainitaan, että

työnantaja on yksi esimerkki vaitiolovelvollisuuden alaisista henkilöistä, jotka

saattavat omassa toiminnassaan saada tietoonsa luottamuksellisia viestejä 88.

Lain sanamuodon mukaan vaitiolovelvollisuus koskee oikeudetonta tiedon

ilmaisemista televiestin sisällöstä. Vaitiolovelvollisuutta rikkoisi esimerkiksi viestin

sisällön suullisesti ilmaiseminen tai viestin edelleen ohjaaminen jollekin kolmannelle

henkilölle 89. Lainsäätäjä on katsonut, että tiedon viestin olemassaolosta sen sijaan saa

ilmaista, jotta viesti olisi esimerkiksi mahdollista välittää edelleen oikealle

vastaanottajalle 90. Tiedon hyväksikäyttämisen kielto koskee kuitenkin sekä tietoa

viestin sisällöstä että viestin olemassaolosta.

Sähköpostia käytetään työelämässä sekä työvälineenä että myös selkeästi yksityiseen

luottamukselliseen viestintään 91. Vaitiolovelvollisuudella pystytään luomaan tilanne,

jossa työntekijälle luottamuksellisena saapuvan sähköpostin sisältö säilyy muilta

työyhteisön jäseniltä salassa, vaikka joku muukin henkilö olisikin vahingossa saanut

tietoon ainoastaan tietylle työntekijälle tarkoitetun luottamuksellisen viestin. Uuden

tyyppisten viestintämuotojen, varsinkin sähköpostin, osalta on monesti jopa ennalta

vaikea määritellä, milloin työpaikalle lähetettävä viesti on tarkoitettu vain yhdelle

vastaanottajalle. Sähköpostiviesti on aina osoitettava johonkin sähköpostiosoitteeseen,

mutta työpaikoilla ei ole erillisiä osoitteita, joita käyttämällä voisi erotella yksityiselle

vastaanottajalle tai työpaikan yhteiseen käyttöön tarkoitetut viestit. Työntekijä käyttää

yhtä ja samaan sähköpostiosoitetta sekä työtehtäviin että yksityisten asioiden

hoitamiseen. Sähköpostiviestin lähettäjä ei kykene ennalta määrittämään

                                                
88 Ks. HE 85/1998 vp., s. 20.
89 Ks. esim. Nyblin 2002, s. 107.
90 Ks. HE 85/1998 vp., s. 20.
91 Perko 1999, s. 5.
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sähköpostiviestin luottamuksellisuutta samalla tavoin kuin tavanomaisen kirjeen

kohdalla: tavalliseen kirjekuoreen kirjoitettavat osoitteet voidaan järjestää haluttuun

järjestykseen niin, että kirjeen saajan nimi kirjoitetaan ensimmäiseksi 92. Tällöin on

oletuksena, että kirjeen avaajaksi on tarkoitettu työntekijä eikä työntekijän nimen alle

kirjattu organisaatio.

Työelämässä saatetaan tullaan myös kysymyksen eteen, milloin työnantajan yleiseen

sähköpostiosoitteeseen lähetetty sähköpostiviesti, joka on tarkoitettu saapuvaksi

luottamuksellisena työntekijälle, saa televiestinnän tietosuojalain turvaamaa

luottamuksellisuuden suojaa. Viestin osoitehan on tällöin yleinen, mutta sisältö

yksityinen. Viestin otsikko saattaa toki joskus kertoa sähköpostiviestin sisällön

mahdollisesta luottamuksellisuudesta 93. Jos otsikko ei mitään kerro, mutta viestin

avaamisen jälkeen sisältö huomataankin luottamukselliseksi, on sähköpostiviestin

lukenut työnantaja tai toinen työntekijä vaitiolovelvollinen viestin sisällöstä, jonka

hän on saanut tietoonsa.

2.4.3. Salassapitorikkomus

Televiestinnän tietosuojalain 26.2 §:ssä säädetään, että rangaistus 4 §:n 2 momentissa

säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 2 §:n 2

momentin mukaan (…). Rikoslain 38:2.2 §:ää sovelletaan silloin, kun

salassapitovelvollisuuden sisältävään lakiin on otettu sellainen rikoslakiin viittaava

säännös, jonka mukaan salassapitovelvollisuuden rikkomista voidaan pitää vain

salassapitorikkomuksena 94. Televiestinnän tietosuojalain 26.2 § on tällainen

vaitiolovelvollisuuden rikkomisen kriminalisoiva viittaussäännös, joka osoittaa

rikollisen teon tunnusmerkistön löytyvän rikoslaista. Samalla se osoittaa, että

vaitiolovelvollisuuden rikkomista pidetään vain salassapitorikkomuksena, eli

tavallisen salassapitorikoksen lievänä tekomuotona.

                                                
92 Ks. esim. Nuortila 2001, s. 54.
93 Näin myös Kiviniemi 2000, s. 174
94 Rautio 2002, s. 1208-1209.



31

RL 38:2.1 §:ssä kriminalisoituun salassapitorikkomukseen sovelletaan aina niin

sanottua vähäisyysarviointia, jossa teon vähäisyys on perustana sille, miksi tekoa on

syytä arvostella tavanomaista lievemmin 95. RL 38:2.2 §:n kohdalla tällaista

vähäisyysarviointia ei kuitenkaan suoriteta, koska pykälän sanamuodon mukaan

salassapitorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka on syyllistynyt sellaiseen

salassapitovelvollisuuden rikkomiseen, joka on erikseen säädetty

salassapitorikkomuksena rangaistavaksi. Virkamiesten osalta televiestinnän

tietosuojalain 26.2 §:ssä kuitenkin määrätä, että kun virkamies syyllistyy laissa

säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen, teko on rangaistava rikoslaissa

säädettynä virkasalaisuuden rikkomisena.

Työelämän tietosuojalain sanamuodon mukaan luottamuksellisesta viestistä tiedon

saaneelle asetetaan vaitiolovelvollisuus luottamuksellisten televiestien suhteen. Jotta

työnantaja voisi syyllistyä televiestinnän tietosuojalaissa määrätyn

vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen, on luottamuksellisen tiedon hyväksikäyttäminen

tai paljastaminen tapahduttava vaitiolovelvollisuuden asettavan 4.2 §:n mukaan

oikeudettomasti. Televiestinnän tietosuojaa koskevan lain perusteluissa mainitaan,

että sähköpostin käyttäminen muuhunkin kuin vain työasioissa tapahtuvaan

viestintään on yleistä työpaikoilla. Jos työnantaja ja työntekijä ovat tehneet keskenään

sopimuksen sähköpostiviestien lukemisesta tai jos lukemiselle on jokin muu

oikeuttava syy, on työntekijän yksityisyyden suoja silti turvattava luottamuksellisten

viestien osalta 96. Muuksi lukemisen oikeuttavaksi syyksi on oikeuskirjallisuudessa

esitetty esimerkiksi työntekijän poissaolosta johtuvaa tarvetta lukea työtehtäviin

liittyviä sähköpostiviestejä 97. Vaitiolovelvollisuus työasioiden ulkopuolisten

luottamuksellisten viestien suhteen takaisi lain esitöiden mukaan yksityisyyden

suojan.

Työnantaja ei saa työelämän tietosuojalain esitöiden mukaan oikeudettomasti ilmaista

tietoa työasioihin kuulumattomien viestien sisällöstä taikka käyttää hyväksi tietoa

niiden sisällöstä tai olemassaolosta 98. Työntekijän antama suostumus mainitaan

                                                
95 Ks. Rautio 2002, s. 1209.
96 HE 85/1998 vp., s. 20.
97 Rahnasto 2002, s. 103.
98 HE 85/1998 vp., s. 20-21.
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esitöissä sellaisena perusteena, joka oikeuttaisi työnantajan saamaan tiedon

työntekijän sähköpostiviesteistä. Tiedon käyttäminen olisi kuitenkin tapahduttava

niin, että työntekijän yksityisyyden suoja luottamuksellisten viestien osalta säilyisi.

Lakiteksti, jossa vaitiolovelvollisuus asetetaan, ei kuitenkaan lain esitöiden tavoin

erottele luottamuksellisuuden suojaa nauttivia televiestejä toisistaan. Työasioihin

liittyvät viestit ovat lain sanamuodossa pitäytyvän tulkinnan kannalta yhtä

luottamuksellisia, kuin työntekijälle yksityishenkilönä saapuvat viestit. Hallituksen

esitys televiestinnän tietosuojalaista näyttäisi antavat työnantajalle suuremmat

oikeudet puuttua työntekijän harrastamaan luottamukselliseen viestintään, kuin mitä

lain sanamuoto työntekijän ja työnantajan välisestä suhteesta velvoittavana

oikeuslähteenä määrittää. Lainsäädännön esityöt on tarkoitettu täsmentämään ja

selventämään lakien sanamuotoja, ei kuitenkaan menemään niiden yli. Tällaisen

perusteluilla säätämisen, jossa lakitekstiä selvitetään esitöissä jopa liian laajasti, ei

katsota olevan suotavaa oikeusjärjestelmässä 99, jossa painotetaan kirjoitetun lain

vahvaa velvoittavuutta.

                                                
99 Ks. Aarnio 1989, s. 228.
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3. TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMA

3.1. Tarve valvoa tietoliikennettä

Liikenne- ja viestintäministeriön tekemän kartoituksen 100 mukaan eri organisaatiot

valvovat työntekijöidensä sähköpostin ja internetin käyttöä vaihtelevasti. Valvonta on

yleensä alkanut tarpeesta rajoittaa työntekijöiden tietoverkon käyttämistä, mutta

samalla on tiedostettu mahdollinen vaara loukata työntekijöiden yksityisyyttä

valvonnan aikana. Suoritettu kartoitus, jossa organisaatioilta itseltään kysyttiin heidän

näkemäänsä tarvetta tietoverkon valvonnalle, osoittaa selvästi, että valvonnan

tarpeellisuus on yleensä varsin pitkälle perusteltua.

Erilaiset tekniset näkökohdat ovat usein päällimmäisinä syinä internetin tai

sähköpostin valvonnalle. Tietoliikenneverkko kuormittuu liiallisen liikenteen vuoksi

ja tämä saattaa johtaa aika ajoin koko tietoliikenneverkon toiminnan hetkelliseen

lakkaamiseen. Työnantajalla on siis tarve estää yhteyksien ja palvelujen liiallinen

kuormittuminen 101. Esimerkiksi ajastamalla suurikokoisten sähköpostiviestien

lähettäminen tapahtuvaksi vasta tavanomaisen työajan ulkopuolelle pystytään turvaan

se, etteivät ylisuuret viestit tuki viestiyhteyksiä varsinkaan ruuhka-aikoina 102.

Sähköpostiliikenteen uusi ilmiö, niin sanottu roskaposti, aiheuttaa sekin turhaa ja

epätoivottua tietoverkon kuormittumista. Roskapostissa on kysymys tuntemattomalta

lähettäjältä saapuvista viesteistä, joissa myydään, mainostetaan, varoitetaan tai

vaikkapa vedotaan johonkin asiaan. Ilmiöstä on kehittymässä iso ongelma työntekijän,

mutta toki myös viestin lähettäjän, yksityisyyden suojan kannalta, koska roskapostilta

suojautuminen voi tapahtua vain puuttumalla saapuvaan televiestiliikenteeseen.

Voimassaoleva lainsäädäntö näkee televiestin kuitenkin yksityiseksi ja luottamusta

                                                
100 LVM:n selvitys 2001.
101 Heinonen – Hannula 1999, s. 109.
102 Ks. Edellinen, s. 110.
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nauttivaksi viestiksi, jonka avaaminen kuuluu viestin saajan, eli tässä tapauksessa

työntekijän, oikeuksiin.

Myös taloudelliset intressit voivat luoda työnantajalle tarpeen valvoa työntekijöidensä

käyttäytymistä internetissä. Internetin osittainen maksullisuus saattaa aiheuttaa

yllättäviäkin kustannuksia, joihin ei ole ennalta osattu varautua. Työnantaja voi myös

joutua vastuuseen esimerkiksi tekijänoikeusloukkauksista, joita työntekijä

mahdollisesti aiheuttaa omaa tietämättömyyttään 103. Yrityssalaisuuksien mahdollinen

vääriin käsiin joutuminen saattaa taas pilata monen vuoden työt, jotka on pyritty

pitämään kilpailijoilta salassa. Rahallisen tappion lisäksi syyllisten etsimisen ja

vastuuseen paneminen tuottaa turhia ongelmia, jotka olisi voitu riittävällä

työntekijöihin kohdistuvan valvonnan tasolla jo ennakolta estää.

Tietoturvallisuus on myös yksi valvonnan tarpeellisuuden puolesta puhuva seikka 104.

Lisääntyvä pelko tietokonevirusten leviämisestä työpaikan sisäisissä ohjelmistoissa

nostavat valvonnan tarvetta. Jos työntekijät eivät ole tietoisia virusten

tietokoneohjelmistoille mahdollisesti aiheuttavista tuhoista ja niiden ennalta

estämisestä, on työnantajalla vahva intressi käyttää teknisiä keinoja, joilla poistaa

esimerkiksi viruksia sisältävät sähköpostiviestit käyttäjien kansioista. Myös

analysoimalla työntekijän lähettämät tai vastaanottamat sähköpostiviestit voidaan

virusten pääsy työpaikan ohjelmistoihin jo ennalta estää. Tällöin tullaan taas

vastakkainasetteluun työntekijälle kuuluvasta luottamuksellisen viestin salaisuuden

suojan ja työnantajalle kuuluvan direktio-oikeuden välillä.

Työntekijöiden ajankäytön valvonta on myös monen työnantajan syy tietoverkon

käytön valvonnalle 105. Tällöin halutaan selvittää, mihin aikaan päivästä, kuinka kauan

aikaa kuluttaen ja millä sivuilla vieraillen työntekijä internetiä työaikana käyttää.

Työntekijä on tehnyt sopimuksen työantajan kanssa työn tekemisestä, joten

työnantajalla on aihetta olettaa, että työaika käytetään pääasiassa työntekoon. Jos

työntekijän työtulos tai –motivaatio on selvästi heikentynyt, herää helposti mieleen

ajatus työajan kuluttamisesta työnteon ulkopuolisiin asioihin. Ajankäytön valvonta

                                                
103 Ks. esim. Rahnasto 2002, s. 93, sekä Heinonen – Hannula 1999, s. 109.
104 Ks. LVM:n selvitys 2001, s. 15.
105 Ks. edellinen, s. 13.



35

saattaa kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa työntekijän työkuri kenties vääristyy 106.

Kun työntekijä tietää olevansa tarkkailtavana tietoverkon käytön suhteen, hän tuskin

enää toimii sähköpostin ja internetin käyttäjänä samalla tavalla kuin aiemmassa

tilanteessa.

Vahva tietoliikenteen valvonnan tarve tulee työnantajalle silloin, kun työntekijä on

syystä tai toisesta poissa työpaikalta. Erilaiset työhön liittyvät kiireelliset asiat voivat

vaatia, että esimerkiksi työntekijälle saapuvien sähköpostien sisältöön on päästävä

käsiksi, jotta asian eteenpäin vieminen olisi mahdollista 107. Työntekijän loma-aika tai

sairaana oleminen voi kestää työnantajan näkökulmasta liian pitkään, jos tämä aika

samalla merkitsee tilannetta, jossa työasiat seisovat työntekijän yksityisyyden suojan

takana ja työnantajalla ei ole oikeutta päästä näihin tietoihin käsiksi. On ilmeistä, että

työnantaja pyrkii erilaisilla järjestelyillä turvaamaan työasioiden sujuvan etenemisen

työntekijöiden poissaolojenkin aikana.

Työntekijä poistuminen työnantajan palveluksesta aiheuttaa sekin ongelmatilanteen

tietoverkon käytön jälkikäteisen valvonnan suhteen. Tämä koskee lähinnä sitä aikaa,

jonka työntekijä on työsuhteessa viettänyt. Työntekijän henkilökohtaiseen

sähköpostiosoitteeseen osoitettuja viestejä tulee työpaikalle useasti vielä senkin

jälkeen, kun sähköpostiosoite on aktivoitu pois käytöstä. Tällöin viestit ohjautuvat

pääsääntöisesti sähköpostijärjestelmän ylläpidosta vastaavalle henkilölle, jonka

sähköpostiosoite on yleinen. Työnantajalla ei ole kuvatunkaltaisessa tilanteessa

oikeutta avata ja lukea palveluksesta poistuneen työntekijälle saapuneita viestejä, vaan

lukemisoikeus on edelleen entisellä työntekijällä 108. Toisaalta työntekijän

jäljittäminen ja häneltä lukemiseen luvan saaminen voi olla työläs, joskus jopa

mahdoton tehtävä. Työnantajan kannalta saattaa taas olla ensiarvoisen tärkeää saada

tieto saapuneiden sähköpostiviestien sisällöstä.

                                                
106 Heinonen – Hannula 1999, s. 106.
107 Ks. myös Miettinen 2001, s. 46, sekä Nuortila 2001, s. 54.
108 Nenonen – Nyblin 2001, s. 480.
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3.2 Työtehtävissä käytettävän viestinnän luonne

Televiestinnän tietosuojalain esitöissä on suoraan tuotu esille se tosiasia, että

työntekijät käyttävät yleisesti sähköpostia myös muuhunkin kuin työasioihin

liittyvään viestintään. Jos työnantajalla on esimerkiksi sopimuksen johdosta tai

muusta syystä oikeus lukea työntekijöidensä sähköpostiviestit, on syytä turvata

työntekijän yksityisyyden suoja yksityisluonteisten luottamuksellisten sähköpostien

osalta. 109 Lainsäätäjä on siis itsekin painottanut työelämässä tapahtuvan viestinnän

monia rooleja. Viestintä, jota työpaikalla harrastetaan, ei siis ole pelkästään työtä

suorittavaa tai ainoastaan työtehtäviin käytettävää viestintää.

Varsinkin sähköpostin asemaa työvälineenä, jota käytetään myös selkeästi yksityiseen

luottamukselliseen viestintään, pidetään edelleen monilta osin liian epäselvänä 110.

Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa ja lehtiartikkeleissa sähköpostin luonne

työelämässä ymmärretäänkin kahdesta eri näkökulmasta: sitä pidetään joko

työntekijälle kuuluvana luottamuksellisena viestintänä tai työtehtäviä suorittavana

uutena tekniikkamuotona.

Ensimmäinen ryhmä kirjoittajista katsoo sähköpostin olevan selkeästi

luottamuksellista viestintää 111. Kiistattomana pidetään lähtökohtaa, että

sähköpostiviestintä on lähtökohtaisesti tarkoitettu tietyn vastaanottajan

vastaanotettavaksi 112. Suurempaa merkitystä ei tahdota antaa sille seikalle, että

työpaikalle osoitetut sähköpostiviestit yleensä koskevat työasioita ja ovat siten

työnantajan tietoon tarkoitettuja. Koska työntekijän työtehtäviin voidaan katsoa

kuuluvan omien sähköpostiviestien lukeminen, työntekijälle pitää kirjoittajien

mielestä varata mahdollisuus lukea hänelle saapuvat sähköpostiviestit itse, ennen kuin

kukaan muu voidaan päästää osalliseksi kirjeen sisältämistä tiedoista 113.

                                                
109 HE 85/1998 vp., s. 20.
110 Perko 1999, s. 5.
111 Ks. edellinen, s. 5.
112 Rautio 2000, s. 1211.
113 Näin Miettinen 2001, s. 46.
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Toinen kirjoittajaryhmä pitää työpaikoilla tapahtuvaa sähköpostiviestintää pääasiassa

työtä tekevänä, eikä niinkään yksityisiä asioita hoitavana luottamuksellisena

kommunikaationa 114. Työasioita koskevan viestinnän suhteen viestien

vastaanottaminen perustuu pääsääntöisesti työntekijän toimenkuvaan työyhteisössä.

Voidaankin kysyä, onko työntekijän vastaanottama viesti edes tarkoitettu tarkalleen

ottaen hänelle vai onko se todellisuudessa osoitettu sille organisaatiolle, jonka

palveluksessa työntekijä on 115. Kuten jo edellä on pohdittu, sähköpostiviestiä ei voida

osoittaa tavanomaisen kirjeen tavoin tietylle henkilölle, vaan se on aina lähetettävä

työntekijän käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen riippumatta siitä, onko viestin

sisältö tarkoitettu työnantajalle vai työntekijälle itselleen. Työntekijä useimmiten

vastaanottaakin työviestejä ja henkilökohtaista postia samanaikaisesti ja samaa

sähköpostin lukemiseen tarkoitettua ohjelmaa käyttäen. Myös työntekijän työasioissa

lähettämä sähköpostiviesti voidaan ajatella kuuluvaksi vain osaksi sitä työsuoritusta,

jonka tekemiseen työntekijä on työsuhteessaan velvollinen. Tässä ajattelumallissa,

jossa työtehtävissä käytettävän viestinnän luonne nähdään nimenomaan työtehtäviä

suorittavaksi, kysymykset viestinnän luottamuksellisuudesta rajautuvat ainoastaan

työntekijän omatahtoiseen, työtehtävien ulkopuoliseen viestintään.

Vaikka esitetyt näkökulmat työtehtävissä käytettävän sähköpostiviestinnän

luottamuksellisuudesta eroavat toisistaan, niistä on löydettävissä yksi yhteinen piirre:

työpaikalle saapuvan sähköpostiviestin etukäteinen määrittäminen työasioita

koskevaksi sähköpostiksi tai ainoastaan yksittäiselle työntekijälle tarkoitetuksi

luottamukselliseksi viestiksi ei ole mahdollista tehdä pelkästään viestin

lähetysosoitteen tai otsikon perusteella. Saapuva sähköpostiviesti on pelkän muotonsa

perusteella aina luottamuksellinen.

Internet-selaimen käyttäminen työelämässä voidaan sen sijaan katsoa

sähköpostiviestinnästä poiketen aina yksityiseksi ja tätä kautta luottamukselliseksi

viestinnäksi. Sen tuskin voidaan edes mieltää apuvälineeksi työtehtävien

suorittamisessa, joskin sillä voi olla tiedonhakuun tai työorganisaation tiedottamiseen

liittyvä auttava rooli. Internet-selainta käytetään lähinnä verkkosivuilla vierailuun,

                                                
114 Esim. Nyblin 2002, s. 44.
115 Näin myös Nuortila 2001, s. 54, sekä Nyblin 2002, s. 44.
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jolloin työntekijän oikeudellinen asema viestintätilanteessa ei tällöin ole

palvelusuhteesta johdettava, vaan sen hahmottuu lähinnä yksityishenkilön roolista

käsin.

3.3. Direktio-oikeus

3.3.1. Direktio-oikeuden käsite

Termiä direktio-oikeus käytetään oikeuskirjallisuudessa kahdessa eri yhteydessä. Kun

määritellään työsuhteen perustunnusmerkkejä, törmätään direktion käsitteeseen

ensimmäisen kerran. Työsuhteen perustunnusmerkeiksi oikeuskirjallisuus luettelee 1)

sopimuksen 2) työn tekemisestä 3) toiselle, työn 4) vastikkeellisuuden sekä työn

tekemisen työnantajan 5) johdon ja valvonnan alaisena 116. Työsuhde katsotaan olevan

olemassa vain, jos kaikki työsuhteen perustunnusmerkit täyttyvät samaan aikaan 117.

Tunnusmerkistö on saanut vakiintuneen sisältönsä vuosikymmeniä kestäneen

samankaltaisen jatkuneen sääntelyn sekä siitä syntyneen oikeuskirjallisuuden kautta.

Työsopimuslain (55/2001) ensimmäisen luvun ensimmäinen pykälä määritteleekin

työsuhteen yllä kuvatulla tavalla sopimukseksi, jossa työntekijä tai työntekijät yhdessä

työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän

johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Viimeisestä perustunnusmerkistön kohdasta, työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa

työntekoa, käytetään termiä direktio-oikeus. Oikeuskirjallisuudessa tätä johdon ja

valvonnan alaisuutta pidetään työsuhteen olemassaolon tunnistamisen kannalta

erittäin tärkeänä, joskus jopa tärkeimpänä tunnusmerkkinä 118. Työntekijän kannalta

työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työsuhdetta voidaan nähdä työntekijän

alisteisuutena tähän direktioon ja valvontaan. Päätösvalta työtä koskevissa asioissa on

                                                
116 Ks. esim. Kairinen 2001, s. 65-72.
117 Tiitinen – Kröger 2002, s. 6.
118 Esim. Kairinen 2001, s. 65, sekä Tiitinen – Kröger 2002, s. 11.
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siis viime kädessä aina työnantajalla. Työnantaja voi työn johto- ja

valvontaoikeutensa eli direktio-oikeutensa nojalla määrätä miten, missä ja milloin työ

tulee suorittaa 119.

Toisen kerran termiä direktio-oikeus käytetään määriteltäessä työntekijän

velvollisuuksia. Työsopimuslain kolmannen luvun ensimmäisessä pykälän alussa

säädetään, että

työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita

työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

Pykälästä voidaan työntekijän päävelvoitteeksi johtaa luonnollisestikin itse

työntekovelvoite sekä sivuvelvoitteeksi velvollisuus kuuliaisuuteen ja

tottelevaisuuteen työnantajaa kohtaan. Kuuliaisuus- ja tottelemisvelvollisuus

merkitsee työnantajan antamien käskyjen ja määräysten noudattamista, eli työn

hoitamisessa tapahtuvaan direktioon alistumista. 120 Työn johto- ja valvontaoikeuden

asiallinen laajuus on kuitenkin jätetty varsin avoimeksi. Työntekijän on noudatettava

työnantajan sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat tämän toimivallan sisäpuolelle.

Oikeuskirjallisuudessa katsotaan, että työnantajan määräysvalta saattaa koskea

esimerkiksi työn suoritustapaa, laatua, laajuutta sekä työsuorituksen aikaa ja paikkaa
121.

3.3.2. Direktio-oikeuden rajat

Työnantajan direktio-oikeuden sisältöä määriteltäessä apuna käytetään esimerkiksi

työsopimusta ja mahdollista työehtosopimusta. Direktio-oikeuden laajuus on suurelta

osin  sopimuksenvarainen asia 122, joten sen raamit ovat työntekijän ja työnantajan

itsensä tai heitä edustavien yhdistysten välillä sovittavissa. Sopimista rajoittavina

tekijöinä on otettava huomioon mahdollinen pakottava lainsäädäntö, yleinen

                                                
119 HE 157/2000 vp., s. 56.
120 Ks. Kairinen 2001, s. 236.
121 Ks. esim. Tiitinen – Kröger 2002, s. 199.
122 Ks. HE 157/2000 vp., s. 57.
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kohtuullisuuden ja moraalisuuden vaatimus sekä myös molempien osapuolten välinen

lojaliteettivelvoite. 123 Työntekijän lähtökohtaisesti heikompi asema sopimusta

tekevänä osapuolena tulee siis huomioida direktio-oikeuden rajoja hahmoteltaessa.

Työnjohdollisilla käskyillä työnantaja usein järjestelee töitä ja työmenetelmiä sekä

määrää työajasta ja työvälineistä. Voidaankin katsoa, että työsuhteeseen liittyvä

direktio-oikeus liittyy työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen myös

tietojärjestelmien käytön osalta. Valtiovarainministeriön alainen valtionhallinnon

tietoturvallisuuden johtoryhmä on antanut ministeriöille sekä valtion virastoille ja

laitoksille ohjeen käsittelytavoista, joilla sähköpostin ja internetin käyttö tulisi valtion

työpaikoilla hoitaa 124. Ohjeen mukaan työnantajalla on oikeus määrätä, mihin

sähköpostia ja internetiä käytetään, sekä oikeus rajoittaa internetin käyttöä

työnantajan kannalta tuottamattoman käytön suhteen 125. Kyseinen ohje edustaa varsin

pitkälle vietyä tulkintaa työnantajan direktio-oikeuden laajuudesta, koska se näyttäisi

muun muassa jättävän kokonaan huomioon ottamatta työntekijälle kuuluvan

sananvapauden, joka on perusoikeutena jokaiselle turvattu. Sananvapaushan vaatii,

ettei viestinnälle aseteta ennakko esteitä tavalla, jolla puheena oleva ohje antaa

ainakin välillisesti ymmärtää.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty vastakkaisia kantoja työnantajalle kuuluvan

direktio-oikeuden rajoista tietoverkon käytöstä ja sen valvonnasta määrättäessä.

Joidenkin kirjoittajien mukaan työnantajalla on yksin oikeus määrätä siitä, mihin

tarkoituksiin työntekijä saa tietoverkkoa työpaikalla käyttää 126. Jos annettuun

määräykseen liitetään tieto, että esimerkiksi sähköpostia seurataan, ei olisi kysymys

oikeudettomasta tiedon hankkimisesta. Toisten kirjoittajien näkemyksissä taas

painotetaan sitä, että vaikka työnantaja omistaa työssä käytettävät tietokonelaitteistot

ja ohjelmistot, tämä ei silti luo perustetta loukata työntekijälle kuuluvaa

luottamuksellisen viestin suojaa työnjohdollisia määräyksiä teknisten laitteiden

käytöstä annettaessa 127. Työnantajalla ei ole oikeutta puuttua työntekijän

harjoittamaan luottamukselliseen viestintään, vaikka työntekijä uhmaisikin määräystä,

                                                
123 Ks. Kairinen 2001, s. 199 ja 206, sekä Tiitinen – Kröger 2002, s. 201.
124 VAHTI:n ohje 5/2000.
125 Ks. edellinen, s. 12 ja 30.
126 Nyyssölä 2001, s. 107-108.
127 Kiviniemi 2000, s 176, Rahnasto 2002, s. 103, sekä Raatikainen 2002, s. 423-424.
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jonka mukaan sähköpostiohjelmaa ei tule käyttää muuhun kuin työtehtävistä

aiheutuvaan viestintään.

Oikeustieteellisessä lehtikirjoittelussa on myös selvästi tuotu esiin, että pelkästä

tietokoneiden omistusoikeudesta ei voida johtaa sitä, että työnantaja voisi rajoituksetta

valvoa työpaikan sähköpostiliikennettä 128. On myös muistutettu, ettei työnantaja aina

edes itse omista työpaikalla olevia tietokoneita tai päätelaitteita 129. Kuitenkin, jos

työnantaja työn johto-oikeutensa perusteella antaa työntekijöille määräyksen, jonka

mukaan työpaikan viestintävälineitä saa käyttää vain työasioita koskevaan viestintään,

ei tämä merkitse työntekijän viestintäsalaisuuden tai sananvapauden rajoittamista 130.

Vasta tietoliikenteen oikeudeton valvonta johtaisi näiden oikeushyvien

loukkaamiseen. Esitetty kanta on varsin liberaali ja se edustaa selvästi jo edellä esiin

tuotua ajattelumallia, jossa työelämässä tapahtuvan viestinnän luonne nähdään

nimenomaan työtehtäviä suorittavaksi. Tällöin työnantajan ja työntekijän suhde

määrittyy vahvasti työnantajalle kuuluvasta direktio-oikeudesta käsin, ja työntekijän

kuuliaisuusvelvoitteen merkitys korostuu.

Myös tietosuojavaltuutetulta on kysytti, onko työnantajalla oikeus lukea työpaikalle

tulevaa työntekijöiden sähköpostia. Kannanotossaan tietosuojavaltuutettu katsoo, että

työpaikalla olisi syytä tarkasti määritellä, mitkä ovat sähköpostin

käyttömahdollisuudet työpaikalla ja löytää ratkaisu, jossa perusoikeudesta

luopumista ei tarvitse toteuttaa. Työnantajalla on direktio-oikeutensa (työn

johto- ja valvontaoikeus) perusteella mahdollisuus määritellä, mihin

tarkoitukseen sähköpostin käyttömahdollisuus työpaikalla työntekijälle

annetaan. Pääsääntöisesti kyse lienee työntekijän työvälineestä ja työnantajan

tulisi ohjata työntekijöitä käyttämään sähköpostia nimenomaan tähän

tarkoitukseen. 131

                                                
128 Nenonen – Nyblin 2001, s. 478.
129 Miettinen 2001, s. 46.
130 Ks. Nenonen – Nyblin 2001, s. 494.
131 Tietosuojavaltuutetun kannanotto 1999.
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Tietosuojavaltuutetun kannanotosta käy selvästi ilmi, että työntekijän perusoikeudet

tulisi turvata, vaikka työnantaja direktio-oikeuteensa perustuen onkin mahdollisuus

määräämään sähköpostiohjelman käytöstä. Tietosuojavaltuutettu toivookin, että

työnantaja ohjaisi työntekijöitä käyttämään sähköpostia pääasiassa työntekoon.

Samalla herää kuitenkin kysymys, onko työnantajan käskyin milloinkaan lopullisesti

mahdollista rajata työntekijöiden harrastaman viestinnän sisältöä, vaikka työnantaja

olisikin määrännyt, että työpaikan viestintävälineitä saa käyttää ainoastaan

työtehtävien toteuttamiseen. Kielloista ja rajoituksista huolimatta on aina

mahdollisuus tulla tilanteeseen, jossa työpaikalle saapuu yksityistarkoituksessa

lähetetty sähköpostia. Työnjohdolliset käskyt ulottuvat kuitenkin vain työntekijän

työpaikan sisällä tuottamaan viestintään, joten direktiovallalla ei pystytä

normeeraamaan työpaikan ulkopuolelta saapuvan viestinnän sisältöä tai

käyttötarkoitusta.

3.3.3. Direktio-oikeus perusoikeuksien kannalta

Työntekijän harrastaman sähköpostin ja internetin käytön osalta työnantajan direktio-

oikeus ei siis voi kohdistua viestinnän sisältöön, vaikka viestintälaitteiden

käyttämisestä määrättäisiinkin direktio-oikeuden kautta ja työpaikalla sallittaisiin

ainoastaan työntekoon tarkoitettu viestintä. Työntekijän luottamuksellisen viestinnän

salaisuus ei ole uhattuna, vaikka työnantaja työjohtokäskyin rajaisikin sähköpostin

käyttöä ainoastaan työtarkoituksessa tapahtuvaksi, koska direktio-oikeus ei anna

mahdollisuutta ylittää työntekijälle kuuluvaa viestisalaisuutta 132. Luottamuksellinen

viesti pysyy siis työnantajan työn johto- ja valvontaoikeuden ulottumattomissa.

Sananvapauden kannalta viestintävälineiden käytön rajoittaminen on sen sijaan

ongelmallista. Varsinkin silloin, jos määrätyille internet-sivustoille pääsy teknisesti

estetään tai yksityistarkoituksessa lähetettävät sähköpostiviestit kielletään, on luotu

tilanne, jossa perusoikeuden vapaata käyttämistä rajoitetaan. Työntekijä on

työsuhteessaan velvollinen tekemään työtä työnantajansa edut turvatakseen ja

mahdolliset työhön liittyvät riskit minimoidakseen, ja tästä tehdystä työstä on

                                                
132 Ks. myös Nyblin 2002, s. 59-60.
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työntekijällä oikeus saada palkka. Tiettyinä hetkinä työpaikalla ollessaan työntekijä ei

kuitenkaan tee työtä, ja tällöin voidaankin kysyä, onko työnantajalla perustetta estää

esimerkiksi taukoa viettävältä työntekijältä internetin tai sähköpostin täysimääräinen

käyttäminen. Velvollisuutta tällaisen käytön järjestämiseen ei työnantajalla toki ole,

mutta käytön estämisen voidaan ajatella vaativan perusteluja.

Oikeuskirjallisuus näkeekin työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa myös

tarpeen punnita eri perusoikeuksia keskenään, jotta päästäisiin selvyyteen siitä,

kumman osapuolen etua tulee enemmän turvata 133. Vastakkain asettuvat työntekijälle

kuuluva luottamuksellisen viestin salaisuus sekä työnantajalle turvattu

elinkeinonharjoittamisen vapaus ja omaisuuden suoja 134. Mainitussa tilanteessa

työntekijän oikeus luottamukselliseen viestintään katsotaan tärkeämmäksi asiaksi kuin

työnantajan etujen suojaaminen 135. Yksilönsuojan korostaminen nähdään siis arvoksi,

jota pidetään oikeushenkilön suojaamista tärkeämpää.

Perusoikeuksien vastakkainasettelu ja niiden välisen painoarvon punninta ovat hyvä

osoitus perustuslain tulkintavaikutuksesta, jolla tavallisen lain säännöksen sisältöä

pyritään tulkitsemaan tavalla, jossa laintulkinta toteuttaisi perusoikeuksia

mahdollisimman täysimääräisesti. Tavallisen lain säännös saattaa koskettaa

useampaakin kuin vain yhtä perustuslain säännöstä, joten laintulkitsijan on

huomioitava perustuslain yksittäiset säännökset yhtä aikaa 136. Perusoikeuksien

huomioiminen tavallisen lain tulkinnassa lisää niiden konkreettista käyttöarvoa

yksilön oikeuksien toteuttajana. Samalla se myös pienentää perusoikeuksien joskus

jopa mahtipontisenakin pidettyä arvoa. Tilanteen, jossa toisilleen vastakkaisia

perusoikeuksia verrataan keskenään ja vertailun tuloksena yhden perusoikeuden arvo

nähdään tapauskohtaisesti muita suurempana, tuli olla täyttä arkipäivää tavallisen

lainsäädännön tulkinnassa, ei vain teoreettista vertailua.

                                                
133 Kiviniemi 2000, s. 179.
134 Elinkeinovapaus turvataan PL 18.1 §:ssä: ”jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla”. Omaisuuden suojasta säädetään PL 15.1 §:ssä:
”jokaisen omaisuus on turvattu”.
135 Ks. Kiviniemi 2000, s. 180.
136 Ks. Jyränki 2000, s. 266.
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3.4. Henkilötietojen kerääminen ja henkilötietolaki

3.4.1. Valvonnasta syntyvä henkilörekisteri

Perustuslain 10.1 §:n toisessa virkkeessä määrätään, että henkilötietojen suojasta

säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain säännös viittaa tarpeeseen

lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen

käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä 137. Tämän perustuslaissa turvatun

perusoikeuden toteuttamiseksi onkin säädetty henkilötietolaki (523/1999), joka

yleislakina sääntelee henkilötietojen käsittelyä, jollei jossain muussa erityislaissa

toisin säädetä 138.

Henkilötietolain  säännökset sääntelevät mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista,

käyttämistä ja luovuttamista. Henkilötietolain 3 §:stä löytyvien määritelmien mukaan

henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen

ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa

häntä koskeviksi. Lain määritelmissä henkilörekisterillä taas tarkoitetaan

käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa

henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen

tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla

näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää

helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Internetin käyttäminen jättää aina jälkiä käyttäjästään 139. Kun tietoverkkoa käytetään,

tallentuu tietokoneiden ja niitä verkoksi yhdistävien internet-palvelinkoneiden

muistiin tietoja verkon käyttäjien internet-osoitteista. Näitä tietoja kutsutaan

lokitiedoiksi. Lokitietoina voidaan pitää myös esimerkiksi internet-selaimen käytön

tuottamaa informaatiota, joka tallentuu palvelinkoneen muistiin tietyn käyttäjän

vierailemina sivuina. Jos työpaikalla mahdollisesti valvotaan työntekijän liikkumista

                                                
137 HE 309/1993, s. 53.
138 Ks. myös TSV:n toimiston julkaisu 2001b, s. 3.
139 Ks. myös Rahnasto 2002, s. 93-94.
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internetissä, näistä internet-selaimen käytön valvonnassa kerätyistä lokitiedoista

muodostuu henkilörekisteri, koska lokitiedot viittaavat aina niiden muodostajaan eli

tässä tapauksessa tietoverkkoa käyttävään työntekijään 140.

Myös sähköpostin käytön mahdollinen valvonta johtaa henkilörekisterin syntymiseen.

Sähköpostiohjelma tallentaa jo perustoimintonaan saapuneet ja lähtevät viestit omiin

kansioihinsa sekä pitää kirjaa viestin lähetysajasta, viestin lähettäjästä ja

vastaanottajasta sekä muista viestiä koskevista tunnistamistiedoista. Jos työnantaja

valvoo sähköpostiliikennettä, muodostavat sähköpostiviestien tunnistamistiedot

henkilörekisterin työpaikan palvelinkoneilla, joista työntekijää koskevat tiedot

löytyvät vaivatta ja lähes kustannuksitta, aivan kuten henkilörekisterin määritelmältä

edellytetäänkin.

3.4.2. Henkilötietolain asettamat vaatimukset

Lokitietojen ja tunnistamistietojen mahdollinen kerääminen ja säilyttäminen on

järjestettävä henkilötietolain säännösten puitteissa 141. Lain 8 § luettelee listan

yleisistä edellytyksistä, jotka mahdollistavat henkilötietojen käsittelyn. Työelämän

kannalta tärkein yleinen edellytys rekisterinpidolle on yhteysvaatimus, joka edellyttää

rekisterissä olevalla henkilöllä on asiallista yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Työnantajan ja työntekijän välinen palvelussuhde täyttää tämän henkilötietolain

mukaisen yhteysvaatimuksen ja luo näin henkilötietojen käsittelyltä vaadittavan

yleisen edellytyksen täyttymisen 142. Henkilötietolain esitöiden mukaan

henkilötietojen käsittelyn tulee tällöin olla kuitenkin tarpeen työnantajan oikeutetun

intressin toteuttamiseksi, kunhan tämä intressi ei syrjäytä työntekijän suojaa

tarvitsevia intressejä sekä perusoikeuksia ja -vapauksia 143.

Myös rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus mainitaan henkilötietolaissa

eräänä edellytyksenä, jonka täyttyessä henkilötietoja saa käsitellä. Suostumuksen

                                                
140 Ks. Rahnasto 2002, s. 94.
141 Ks. Raatikainen 2002, s. 421.
142 Ks. TSV:n toimiston julkaisu 2001b, s. 8.
143 HE 96/1998, s. 39.
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antamisen tulee olla vapaaehtoinen, jotta henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu 144.

Itseään koskevien tietojen keräämiseen suotuvan tulee ymmärtää, onko suostumuksen

antaminen pakollista vai vapaaehtoista. Esimerkiksi tieto työntekijän internetin

käytöstä voi sisältää arkaluonteisia tietoja, joiden rekisteröinti vaatii aina työntekijän

antamaa lupaa 145.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on henkilötietolain 6 §:n mukaan määriteltävä

ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Työnantajan

on siis suunniteltava ja perusteltava tuleva rekisterinpito. Henkilötietolain mukaan

henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan

kannalta. Perusteeksi on esimerkiksi virallisjulkaisuissa esitetty työnantajalle

kuuluvaa tarvetta tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan ja mahdollisten teknisten

ongelmien selvittämiseen 146.

Henkilötietolaki ei siis luo työnantajalle suoranaista oikeutta valvoa sähköpostin tai

internetin käyttöä, vaikka työnantajan ja työntekijän välinen suhde täyttäisikin

rekisterinpidon yleisen edellytyksen. Vasta työntekijän antama suostumus oikeuttaisi

työnantajan keräämään ja käsittelemään henkilötietoja, mutta silti edellyttäen, että

kerättäviä tietoja voidaan pitää yleisesti ja objektiivisesti arvioiden tarpeellisina

kyseisen käsittelyn tarkoituksen kannalta 147. Jos työnantaja kuitenkin päättää valvoa

työntekijöidensä sähköpostin ja internetin käyttöä omaan määräysvaltaansa perustuen

ja pitää menettelyn tarvetta myös riittävän perusteltuna, hänen on pyrittävä

suojaamaan työntekijän perusoikeudet ja muut työntekijän suojaamiseksi tarvittavat

intressit 148. Henkilötietolaki pyrkii siis turvaamaan työntekijälle kuuluvan

yksityisyyden suojan myös tilanteessa, jossa työnantajan suorittama tietoverkon

käytön valvonta ei olisikaan henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttävää tai

riittävän perusteltua työnantajan oikeutettujen intressien kannalta.

Henkilötietolain mukaan kerättävien henkilötietojen tulee olla tarpeellisia

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta, jotta ne täyttäisivät tietojen laatua

                                                
144 Ks. TSV:n toimiston julkaisu 2001a, s. 2.
145 Rahnasto 2002, s. 93.
146 Ks. esim. VAHTI:n ohje 5/2001, s. 21, sekä Raatikainen 2002, s. 424.
147 TSV:n toimiston julkaisu 2001a, s. 2.
148 Ks. Raatikainen 2002, s. 423.
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koskevan tarpeellisuusvaatimuksen. Tästä on säännös henkilötietolain 9 §:ssä, missä

kerrotaan kerättävien ja käsiteltävien tietojen laatua koskevat periaatteet kerättävien

tietojen tarpeellisuudesta ja virheettömyydestä.

Työnantajan on informoitava työntekijää henkilötietojen keräämisestä. Työnantajan

on varmistettava, että työntekijät ovat tietoisia sähköpostin ja internetin käytöstä

annetut ohjeet. Työntekijän on esimerkiksi tiedettävä, millainen työpaikalta

tarjoutuvan internetin käyttömahdollisuuden käyttäminen on sallittua esimerkiksi

niissä tapauksissa, joissa työnantaja on rajoittanut viestintävälinen

käyttömahdollisuuksia. 149

Työnantajan on myös pidettävä mahdollisesta valvontarekisteristä rekisteriselostetta,

jonka on oltava lain sanamuodon mukaan jokaisen saatavilla, sekä ilmoitettava

työntekijöille, millä tavalla ja mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään 150.

Rekisteriselosteen laatiminen mahdollistaa avoimen valvonnan ja pakottaa

työnantajan perustelemaan tietojen käsittelyn tarkoituksen, sillä henkilörekisterilain

10 §:n mukaan rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Myös

siis työyhteisön ulkopuolinen taho on oikeutettu saamaan tiedon henkilörekisterin

sisällöstä.

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus

saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tietoja

pyytävälle on myöskin kerrottava tieto siitä, ettei rekisterissä ole häntä koskevia

tietoja. Tarkastusoikeus koskee nimenomaisesti henkilöä itseään koskevia

henkilötietoja, eli sen laajuus ei ulotu henkilörekisterin kaikkiin merkintöihin.

Jokaisella työntekijällä on siis oikeus tarkastaa työnantajan määräysvaltaan kuuluviin

henkilörekistereihin talletetut itseään koskevat henkilötiedot myös silloin, kun

rekistereitä käytetään henkilöstöön kohdistuvia valvontatehtävissä 151.

Vaikka työnantajalla olisikin perusteltu edellytys internetin ja sähköpostin

valvonnassa syntyvän henkilörekisterin ylläpidolle, on tällä oikeudella myös

                                                
149 Raatikainen 2002, s. 426 ja 423.
150 Ks. edellinen, s. 118.
151 Ks. myös edellinen, s. 249.
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vastinparina velvollisuus vaitioloon rekisterin sisällön suhteen sekä kerättyjen tietojen

suojaamisvelvoite. Vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen suojaamisesta on säädetty

henkilötietolain seitsemännessä luvussa, ja niiden kautta on tarkoitus estää

henkilötietojen lainvastainen ilmaiseminen sivullisille sekä suojata kaikki asiaton

pääsy rekisteröityihin tietoihin. Näin pyritään turvaamaan työntekijöiden

yksityisyyden suoja sekä ohjaamaan työnantajaa henkilötietojen käsittelyssä 152.

Henkilötietolain tarkoitukseksi onkin säädetty toteuttaa yksityiselämän suojaa ja

muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä

edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.

                                                
152 Ks. Raatikainen 2002, s. 347-348.
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4. YKSITYISYYDEN SUOJAN TOTEUTTAMINEN

TYÖELÄMÄSSÄ

4.1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

4.1.1. Henkilötietojen kerääminen

Lokakuussa 2001 tuli voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001).

Lain ensimmäisen pykälän mukaan lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän

suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia sekä edistää hyvän

tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista käsiteltäessä henkilötietoja

työelämässä. Kuten huomataan, myös henkilötietolain tarkoitukseksi on määritelty

täysin samat tavoitteet. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, eli

lyhyemmin työelämän tietosuojalain, soveltamisalapykälässä säädetäänkin, että

henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi henkilötietolakia, jollei tässä laissa

toisin säädetä. Laki täydentää henkilötietolakia 153. Sen tarkoituksena on myös turvata

mahdollisimman hyvä yksityisyyden suoja työnhakijoille, työntekijöille ja

virkamiehille ottaen huomioon työelämän erityistarpeet ja –piirteet 154.

Työelämän tietosuojalaki soveltuu sekä työsuhteeseen että virkasuhteeseen. Lain

soveltamisalaa määrittävässä 2 §:ssä on erikseen mainittu, että mitä tässä laissa

säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja virkasuhteessa olevaan

sekä niihin verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan. Onkin

ehdotettu, että lain soveltamista helpottaa, jos käytännön soveltamistilanteessa sana

”työntekijä” luetaan käyttämällä esimerkiksi tietyn ihmisen nimeä 155.

                                                
153 Työministeriön julkaisu 2001, s. 3.
154 Koskinen S. 2002, s. 20.
155 Tätä mieltä Raatikainen 2002, s. 34.
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Työelämän tietosuojalain 3 pykälä asettaa työnantajalle tarpeellisuusvaatimuksen

henkilötietojen käsittelyyn. Työnantajan on aina voitava perustella kerättävien

henkilötietojen tarpeellisuus 156. Vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia

tietoja on oikeus käsitellä, eikä edes työntekijän antama suostumus oikeuta

laajempaan tietojenkäsittelyyn, kuin mikä on tarpeen. Työntekijä nähdään olevan

alisteisessa asemassa suhteessa työnantajaan, joten suostumusta ei pidettäisi täysin

vapaaseen tahdonmuodostukseen perustuvana 157.

Tarpeellisuusarviointi on suoritettava tapauskohtaisesti, ja kerättävien tietojen

tarpeellisuuden lähtökohtaisena määrittelijänä toimii työnantaja 158. Henkilötietojen

keräämisen tarpeellisuudesta on käytävä ilmi, minkälaisten tehtävien hoitamiseksi

henkilötietoja kerätään. Työantajan ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien

hoitamiseen voi työelämän tietosuojalain mukaan liittyä tarpeellisia tietoja, joita saa

työntekijöistä kerätä. Tällaisia ovat muun muassa työtehtävien suorittamiseen liittyvät

tiedot 159.

Silloin, kun työnantaja ryhtyy keräämään henkilötietoja työntekijästään, on tämän

tietojen keräämisen tapahduttava ensisijaisesti työntekijältä itseltään. Jos työnantaja

kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työelämän tietosuojalain 4.1

§ määrää, että tällöin työntekijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen.

Työnantajan on myös ilmoitettava työntekijälle muualta keräämistään tai saamistaan

tiedoista, ennen kuin niitä käytetään työntekijää koskevassa päätöksenteossa. Tällä

pyritään lain 4.2 §:n mukaan takaamaan tietojen luotettavuus, ja se osoittaa lain

voimakkaasti korostamaa tietojen käytön avoimuutta 160. Myös henkilötietolaista

johdettavat työnantajan tiedonantovelvollisuus sekä työntekijän tarkastusoikeus

itseään koskeviin henkilötietoihin ovat työelämän tietosuojalaissa nimenomaisesti

mainittuja keinoja turvata kerättyjen henkilötietojen luotettavuus.

                                                
156 Ks. Koskinen S. 2002, s. 21.
157 Ks. HE 75/2000 vp., s. 17.
158 Ks. edellinen, s. 15.
159 Ks. Työministeriön julkaisu 2001, s. 6.
160 Koskinen S. 2002, s. 21.
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4.1.2. Teknisen valvonnan ja tietoverkon käytön järjestäminen

Menettelytavat teknisen valvonnan ja tietoverkon käytön järjestämiselle on koottu lain

9 §:ään. Tekninen valvonta on työelämän tietosuojalakia koskevan hallituksen

esityksen mukaan esimerkiksi kamera- ja kulunvalvontaa. Myös tietojenkäsittelyn

kirjautumisjärjestelmiin kohdistuva valvonta lukeutuu teknisen valvonnan alle.

Hallituksen esityksen mukaan tietojenkäsittelyn aikana tapahtuvista yhteydenotoista

tiedostoihin kirjautuu tietoja, joista käy selville, kuka on yhteydenottaja ja milloin

yhteydenotto tapahtuu. 161 Internet-selaimen ja sähköpostiohjelman käytön valvonta

on siis lain tarkoittamaa teknistä valvontaa 162.

Työntekijöihin kohdistuvasta teknisestä valvonnasta sekä sähköpostin ja tietoverkon

käytöstä on työelämän tietosuojalain 9 §:n mukaan sovittava työnantajan ja

työntekijöiden kesken käytävässä yhteistoimintamenettelyssä työyhteisön sisällä.

Yhteistoimintamenettelyssä on määriteltävä valvonnan tarkoitus ja siinä käytettävät

menetelmät sekä sovittava järjestelyistä tietoverkon käytön osalta. Niillä työpaikoilla,

joihin ei yhteistoimintalainsäädäntöä sovelleta, työnantajan on varattava työntekijöille

tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa tietoverkon käytöstä ja sen valvonnasta.

Yhteistoimintamenettelyn jälkeen työntekijöille on tiedotettava sovituista

menetelmistä ja niiden käyttöönotosta. Määrittelyn tai tiedottamisen tahallisesti tai

törkeällä huolimattomuudella tapahtuva tekemättä jättäminen on säädetty

rangaistavaksi teoksi.

Työelämän tietosuojalain 9.1 §:n sanamuodon mukaan työntekijöihin kohdistuva

tekninen valvonta perustuu työnantajan työn johto- ja valvontaoikeuteen.

Oikeuskirjallisuudessa onkin tämän johdosta esitetty, että kyseisen säännöksen yhtenä

taustatekijänä lienee ajatus, jonka mukaan työnantajalla on jonkinasteinen oikeus

käyttää teknistä valvontaa 163. Lain 9.3 §:ssä kuitenkin erikseen määrätään, että

työnantajan oikeudesta käyttää teknistä valvontaa ja valvoa sähköpostin ja tietoverkon

käyttöä säädetään erikseen. Työelämän tietosuojalailla ei siis ole tarkoitus perustaa tai

luoda työnantajalle teknisen valvonnan tai tietoverkon käytön osalta oikeuksia tai

                                                
161 HE 75/2000 vp., s. 27 ja 30.
162 Näin myös Nyyssölä 2001, s. 99.
163 Nyblin 2002, s. 140.
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velvollisuuksia 164. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä on myös erikseen

nimenomaisesti mainittu, että laissa yksityisyyden suojasta työelämässä ei ehdoteta

määriteltäväksi työnantajan oikeuksia työntekijän valvonnassa, vaan laissa

säädettäisiin ainoastaan menettelytavoista valvonnan sekä sähköpostin ja tietoverkon

käytön järjestämiseksi 165. Tämän johdosta lain eduskuntakäsittelyn aikana

hallintovaliokunta tähdensikin lausunnossaan, että lakiehdotuksen sanamuodosta ja

sen kanssa ristiriidassa olevista perusteluista voi saada sen käsityksen, että

työnantajan oikeus valvoa työntekijää perustuisi työnantajan direktio-oikeuteen tai

olisi ainakin johdettavissa siitä 166.

Lain viittaus työnantajan direktio-oikeuteen onkin mielekkäintä ymmärtää

henkilötietojen keräämisen tarpeellisuusvaatimuksesta käsin. Jotta työntekijää

koskevien tietojen kerääminen olisi ylipäätään oikeutettua, on henkilötietojen

keräämisen tarkoituksen liityttävä esimerkiksi työnantajan oikeuksien tai

velvollisuuksien hoitamiseen. Direktio-oikeudesta johdettava tarve tietojen

keräämiseen ilmentää hyvin jo lain aiemmassa säännöksessä olevaa

tarpeellisuusvaatimusta, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi

työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Viittaus työnantajalle

kuuluvaan työn johto- ja valvontaoikeuteen rajaa mahdollisen internetin ja

sähköpostin käytön valvonnan siis jo lähtökohtaisesti tapahtuvaksi ainoastaan

direktio-oikeudellisista intresseistä käsin. Teknisen valvonnan tarkoitus ei siis voi olla

tavanomaista työn johto- ja valvontaoikeuden alaa laajempi.

Yhdeksi teknistä valvontaa rajoittavaksi tekijäksi 9 §:n neljäs momentti määrää, ettei

työnantaja ei saa toimenpiteillään vaarantaa työntekijän yksityisluonteisten

luottamuksellisten viestien salaisuutta sähköpostin ja tietoverkon käytössä.

Säännöskohta täsmentää selvästi lain tarkoitusta yksityisyyden suojan

perusoikeudellisessa toteuttamisessa. Neljäs momentti on lisätty lakiin

eduskuntakäsittelyn aikana. Perustuslakivaliokunta toi lausunnossaan hallituksen

esityksestä esille, että tietoverkon käytön valvontaa ei voida arvioida vain työnantajan

                                                
164 Työministeriön julkaisu 2001, s. 17.
165 Ks. HE 75/2000 vp., s. 12.
166 Ks. HaVL 2/2001 vp., s. 7.
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työn johto- ja valvontaoikeuden kautta, vaan asiassa on perustuslain takia

ensisijaisesti turvattava työntekijän luottamuksellisten viestien salaisuus 167.

Työelämän tietosuojalaki myös määrää aktiivisen toimintavelvollisuuden

työnantajalle. Lain voimaantulopykälän viimeisessä lauseessa säädetään erikseen, että

9 §:ssä säädetyt työnantajan velvollisuudet on täytettävä viimeistään kuuden

kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Laissa mainitut yhteistoimintamenettelyt on

siis jo konkreettisesti tullut käydä lähes joka työpaikalla.

4.1.3. Tietoverkon valvontaoikeus

Työelämän tietosuojalain 9.3 § säätää, että

työnantajan oikeudesta käyttää teknistä valvontaa ja valvoa sähköpostin ja

tietoverkon käyttöä säädetään erikseen.

Työelämän tietosuojalaki ei siis aseta aineellisia edellytyksiä työnantajan

mahdolliselle oikeudelle valvoa sähköpostin ja internetin käyttöä, vaan asia tulee

ratkaista muun lainsäädännön perusteella. Lakitekstissä on siis vain maininta ilman

enempää  täsmennystä, että tietoverkon valvontaoikeudesta säädetään erikseen

muualla. Lain eduskuntakäsittelyn aikana työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta antoi

hallituksen esityksestä mietinnön, jossa se muutti hallituksen esitystä lisäämällä

kyseessä olevan momentin tulevaan lakitekstiin 168. Hallituksen esityksen

perusteluissa 9 §:n osalta oli vain maininta, että säännös ei perusta työnantajalle

oikeutta teknisen valvonnan käyttöön, vaan valvonnan laajuus ja sallittavuus

määräytyvät muun lainsäädännön perusteella 169.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta jättikin mietintönsä yhteydessä keväällä 2001

lausumaehdotuksen, jossa edellytetään hallituksen välittömästi valmistelevan

                                                
167 PeVL 27/2000 vp., s. 3.
168 TyVM 3/2001 vp., s. 8.
169 HE 75/2000 vp., s. 27.
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yksityiskohtaisemmat säännökset kyseisen valvontaoikeuden käyttämisestä 170.

Tulevassa lakiehdotuksessa tulisi olla selkeät säännökset siitä, miten tietoverkon

käyttöä saadaan valvoa. Vastauksessaan hallituksen esitykseen työelämän

tietosuojalaista eduskunta hyväksyi työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössä

ehdotetun lausuman 171. Eduskunnan antaman päätöksen mukaan

eduskunta edellyttää, että hallitus välittömästi yhteistyössä

työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelee ehdotukset lainsäädännöksi, joka

koskee alkoholi- ja huumetestien käyttöä sekä teknistä valvontaa ja sähköpostin

käytön valvontaa työpaikoilla. Lakiehdotusten tulee sisältää selkeät säännökset

siitä, millaisia huumetestejä ja missä tilanteissa työpaikoilla voidaan järjestää

ja millaisilla edellytyksillä työntekijä on velvollinen niihin osallistumaan sekä

siitä, millaista teknistä valvontaa työnantajalla on oikeus suorittaa ja miten

sähköpostin käyttöä saadaan valvoa.

Juridisissa lehtiartikkeleissa onkin painotettu kiireellistä tarvetta uudelle laintasoiselle

sääntelylle, koska seurauksena vääristä menettelytavoista voi olla jopa

rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen 172. Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi

ehdotettu, että lakiin lisättäisiin viittaukset rikoslakiin, televiestinnän tietosuojalakiin

ja perustuslakiin, jottei vahingossakaan luotaisi kuvaa, että työnantaja saa vapaasti

sopia työntekijän kanssa työntekijän henkilökohtaisen sähköpostin käytöstä.173

Hallitus ei ole vielä, kohta jo kaksi vuotta valiokunnan lausuman jälkeen, antanut

uutta täsmentävää esitystä eduskunnalle. Työministeriön joulukuussa 2002 päivätyssä,

tiedotusvälineille osoitetussa tiedotteessa kerrotaankin seuraavaa:

Työelämän tietosuojalainsäädännön kehittämistä valmistelevan työryhmän

määräaikaa on jatkettu toukokuun 2003 loppuun saakka. Työministeriön

asettaman laajapohjaisen työryhmän alkuperäinen toimikausi oli 2.1-

                                                
170 Ks. TyVM 3/2001 vp., s. 12.
171 Ks. EV 43/2001 vp., s. 1.
172 Nenonen – Nyblin 2001, s. 489.
173 Kiviniemi 2000, s. 181.
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31.12.2002. Valmisteluaikaa on pitkittänyt muun muassa huumausainetestien

käyttöä koskevien säännösten valmistelun siirtyminen työryhmälle.

Työryhmä valmistelee esitykset lainsäädännöksi, joka koskee sähköpostin käytön

valvontaa, teknistä valvontaa sekä huumetestien käyttöä työpaikoilla. Eduskunta

edellytti kyseisten lainsäädäntötäydennysten tekemistä hyväksyessään

lokakuussa 2001 lain yksityisyyden suojasta työelämässä.

Työryhmän ehdotusten tulee sisältää säännökset siitä, millaista teknistä

valvontaa työnantajalla on oikeus toteuttaa ja miten sähköpostin käyttöä

saadaan valvoa. Samoin esityksistä tulee käydä ilmi, millaisia huumetestejä

työpaikoilla voidaan järjestää ja missä tilanteissa. 174

Työelämän tietosuojalain viittaus muualla erikseen säädettyyn työnantajan oikeuteen

valvoa tietoverkon käyttöä on edelleen ilman konkreettista sisältöä. Tilanne ei ole

yllättävä sitä taustaa vasten, minkä perustuslaissa säädetty, rikoslailla täsmennetty ja

monilla muillakin lailla turvattu luottamuksellisen viestinnän suoja edellyttää.

Työministeriön asettamalla työryhmällä on valmisteltavana lakiesitys, jossa on

laajamittaisesti otettava kantaa työntekijän yksityisyyden suojaa kosketteleviin

kysymyksiin.

4.2. Yhteistoimintamenettely

4.2.1. Yhteistoimintamenettelyn perusperiaatteet

Yhteistoimintamenettely, lyhyemmin yt-menettely, on työpaikoilla tapahtuvaa

työnantajan ja työntekijöiden välistä sopimista ja neuvottelua, jolla pyritään

takaamaan työntekijätaholle mahdollisuus vaikuttaa työtään koskevien asioiden

                                                
174 Työministeriön tiedote 2002.
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käsittelyyn ja niistä päättämiseen. Joskus yhteistoimintamenettelyllä voidaan jopa

vaikuttaa työnantajalle kuuluvan direktiovallan sisältöön, joten sitä voidaan pitää

vahvana osa työelämän demokratiaa 175. Yhteistoimintamenettelyn kulku on säännelty

yhteistoimintalaeilla. Julkiselle ja yksityiselle sektorille on voimassa eri

yhteistoimintalait, mutta niillä on vahvasti samansuuntainen sisältö.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia  (725/1978) sovelletaan yrityksessä,

jonka työsuhteessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Toisessa

yhteistoimintalaissa, eli laissa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

(651/1988), ei ole asetettu edellytyksiä viraston tai laitoksen henkilöstömäärän

suhteen. Jos työntekijät ovat järjestäytyneet eri työntekijäyhdistyksiin, ovat he yt-

menettelyssä edustettuina näin muodostuneiden henkilöstöryhmien edustajien kautta.

Järjestäytymättömät työntekijät ovat myös edustettuina yhtenä henkilöstöryhmänä.

Yhteistoimintalakien mukaan työnantajan on annettava henkilöstön edustajille

vapautusta säännönmukaisista työ- tai virkatehtävistä ajaksi, jonka nämä tarvitsevat

yhteistoimintamenettelyä ja siihen liittyvää henkilöstön edustajien keskinäistä

valmistautumista varten.

Yt-menettelyn piiriin kuuluvat asiat on lueteltu yhteistoimintalaeissa tyhjentävästi.

Kun laki yksityisyyden suojasta työelämässä hyväksyttiin eduskunnassa, säädettiin

myös molempiin yhteistoimintalakeihin lisättäväksi, että yt-menettelyn piiriin

kuuluvaksi asiaksi luetaan myös henkilöstöön kohdistuvan teknisen valvonnan

tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät sekä sähköpostin ja tietoverkon

käyttö 176.

Yhteistoimintamenettelylle voidaan antaa kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on

neuvotteluvelvollisuuden täyttäminen. Ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa yt-

menettelyn alaisista asioista, sen on neuvoteltava työntekijäpuolen kanssa

menettelyssä sovittaviksi tulevista asioista. Laki pyrkiikin vuorovaikutuksen

toteuttamiseen, jossa työnantaja on selvillä työntekijäpuolen käsityksistä ja

                                                
175 Ks. Kairinen 2001, s. 427.
176 Lain yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988) 7 §:n 11a -kohta sekä lain
yhteistoiminnasta yrityksissä (725/1978) 6 §:n 8a -kohta.
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intresseistä päätettävä olevien asioiden suhteen 177. Myös yt-menettelyssä käytettävä

neuvottelujärjestys on sopimuksenvarainen asia, ja kysymys siitä, käytetäänkö

menettelymuotona kokousta, neuvottelua tai muuta yhteistoimintalakien

mahdollistamaa tapaa, riippuukin pitkälti asian laadusta ja henkilöstön määrästä 178.

Toinen päätavoite yhteistoimintamenettelyn kulussa on tiedottamisvelvollisuus.

Työnantajan on ennen yt-neuvottelujen aloittamista annettava menettelyssä mukana

oleville työntekijöiden edustajille tietoja, jotka ovat neuvottelujen ja asian käsittelyn

kannalta tarpeellisia. Esimerkiksi organisaation taloudellista tilaa koskevat tiedot

voivat olla tällaisia arkaluontoisia tietoja, joita työntekijöillä ei yleensä ennalta ole

tiedossa. Tiedon saanut henkilö on puolestaan salassapitovelvollisuuden alainen

saamiensa tietojen suhteen. Hän ei saa hyödyntää salassa pidettäviä tietoja oman

työnsä ulkopuolella eikä ilmaista saamiaan tietoja muille työntekijöille. Myös niille

työntekijöille, jotka eivät ole yt-neuvotteluissa läsnä, tulee tiedottaa neuvotteluissa

saavutetuista tuloksista ja työnantajan tekemistä päätöksistä, jotta nämäkin tulisivat

tietoisiksi yt-menettelyssä ratkotuista asioista.

4.2.2. Tekninen valvonta sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttö

Työelämän tietosuojalaki säätää yhteistoimintalakien tavoin työelämässä tapahtuvan

teknisen valvonnan sekä sähköpostin ja tietoverkon käytön järjestämiseen kuuluvan

yhteistoimintamenettelyn piiriin, mutta samalla säännöksen näkökulma on pelkkää yt-

menettelyä laajempi. Lain 9.1 §:n mukaan muissa kuin yhteistoimintalainsäädännön

piiriin kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnantajan on ennen

päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla

kuulluksi edellä mainituista asioista. Työelämän tietosuojalaki turvaa yritysmaailman

osalta siis myös alle 30 henkisillä työpaikoilla työskentelevien työntekijöiden

mahdollisuuden vaikuttaa niihin käytäntöihin, joita tietoverkon käytön ja sen

valvonnan osalta päätetään luoda. Näissä yrityksissä ja yhteisöissä, joissa

                                                
177 Ks. Kairinen 2001, s. 434.
178 Neuvottelujärjestyksistä tarkemmin ks. edellinen, s. 435-436.
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yhteistoimintalainsäädäntöä ei sovelleta, yhteistoimintavelvoitteen korvaa

työntekijöiden kuulemisvelvoite 179.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvan teknisen valvonnan sekä sähköpostin ja

internetin käytön tulee kohdistua henkilöstöön 180. Muunlainen tietoverkon valvonta,

joka ei kohdistu työntekijöihin, ei siis ole yt-menettelyssä käsiteltävä asia. Tällaista

valvontaa voi olla esimerkiksi tietojärjestelmien kuormittumisen seuraaminen tai

virusten estäminen niissä tapauksissa, joissa yksittäisen työntekijää koskevia tietoja ei

valvontatilanteessa käsitellä.

Työntekijään kohdistuvan teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä

käytettävät menetelmät on siis käsiteltävä yt-menettelyssä. Siltä osin kuin sähköpostin

käyttöä koskevassa asiassa samalla on kysymys sähköpostin käytön valvonnasta,

kuuluu sähköpostin käyttö yhteistoimintamenettelyn piiriin myös osana teknistä

valvontaa 181. Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen työnantajan on

työelämän tietosuojalain 9.2 § määriteltävä työntekijöihin kohdistuvan teknisen

valvonnan käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät.

Oikeuskirjallisuus näkee teknisen valvonnan tarkoituksena olevan lähinnä

työturvallisuuden varmistaminen, työajan ja työsuorituksen valvonta sekä

rikollisuuden torjunta 182. Samalla kuitenkin painotetaan, että teknistä valvontaa

koskeva säännös on puhtaasti menettelyllinen, ei valvontaoikeutta luova.

Yhteistoimintavelvoitteen katsotaan kattavan kuitenkin sen, että työnantaja kertoo yt-

menettelyssä työpaikan sähköpostin ja tietoverkon käytöstä sekä niiden käyttöön

kohdistuvasta valvonnasta ja että työntekijöillä on tilaisuus esittää näkemyksensä

näistä asioista 183.

Työelämän tietosuojalain 9.2 § edellyttää myös, että työnantajan on

yhteistoimintamenettelyn jälkeen tiedotettava työntekijöille teknisen valvonnan

tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä sähköpostin ja

                                                
179 Nyblin 2002, s. 125.
180 Nyyssölä 2001, s. 153.
181 Näin myös Nyblin 2002, s. 124.
182 Ks. Nyyssölä 2001, s. 154.
183 Edellinen, s. 154.
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tietoverkon käytöstä. Laki toteuttaa näin yhteistoimintamenettelyn tavoitteita

asettaessaan työnantajalle tiedottamisvelvollisuuden.

4.2.3. Yhteistoimintamenettelyssä tapahtuvan sopimisen rajat

Työsopimuksen ehdot määrittelevillä työehtosopimuksilla, joita työnantaja tai

työnantajayhdistykset tekevät työntekijäyhdistysten kanssa, voidaan sopia yt-

menettelystä myös yhteistoimintalakien dispositiivisista säännöksistä poikkeavasti 184.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat ovat yksi esimerkki sopimuksin

poikettavissa olevista säännöksistä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 14 §:n

mukaan. Mikään ei estä esimerkiksi laajentamasta yt-menettelyssä sovittavina olevien

asioiden piiriä. Myös virkaehtosopimuksilla voidaan sopia yhteistoiminnasta valtion

virastoissa ja laitoksissa annetun lain dispositiivisista pykälistä poikkeavasti. Kyseisen

yhteistoimintalain 15 §:n mukaan virastojen on kuitenkin toimitettava

neuvottelemansa sopimukset valtiovarainministeriön tarkastettaviksi.

Virastokohtaisessa sopimuksessa ei saa sopia toisin siitä, mitä valtiovarainministeriön

ja virkamiesten ja työntekijäin yhdistysten kesken on sovittu.

Työehtojen heikentäminen tai vahvistaminen yt-menettelyssä tehtävällä sopimuksella

ei ole täysin vapaata. Pakottava lainsäädäntö asettaa tietyt perusrajoitukset, joiden

ylittämiseen työnantaja ja työntekijät eivät voi edes yksimielisesti ryhtyä.

Pakottavasta lainsäädännöstä poikkeaminen ei siis ole yhteistoimintasopimuksella

mahdollista. Osa työlainsäädännön normeista antaa kuitenkin mahdollisuuden sopia

työ- tai työehtosopimuksella monista lain säännöksistä poikkeavastikin. Tällaiset

normit ovat osittain tahdonvaltaisia, mutta eivät siltikään täysin dispositiivisia;

puhutaankin puolipakottavista normeista. Jotta laista eroava sopimus olisi sitova, sen

tekemisessä tulee käyttää lain määräämää sopimustyyppiä ja se pitää tehdä niiden

osapuolten välillä, jotka ovat lain mukaan asiasta kelpoisia sopimaan. 185

                                                
184 Ks. Kairinen 2001, s. 427.
185 Ks. Nieminen 2001, s. 130.
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Poikkeaminen dispositiivisista lainsäännöksistä on toki yhteistoimintamenettelyssä

mahdollista. Yt-menettelyssä on tarkoituskin päästä yhteisymmärrykseen työnantajan

ja työntekijätahon välillä työehtoja koskevista asioista, joten koko menettelyn

aloittaminen ja sen onnistuminen tuntuisi jopa vaativan sopimista tahdonvaltaisista

asioista. Jos sopimukseen ei päästä, työnantaja tekee yt-neuvottelujen jälkeen yksin

päätöksen yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista. Tällöin päätöksen

sisältö ei kuitenkaan voi muodostua yhtä laajaksi kuin niissä tilanteissa, joissa

työntekijäpuoli on työnantajan kanssa tekemällä yt-sopimuksella suostunut.

Jos tahdonvaltainen lainsäädäntö on yksilönsuojaa korostavaa tai se koskee yksittäisen

työntekijän olosuhteita, voidaan myös ajatella, että tällaisesta asiasta ei voida

kollektiivisen yhteistoimintamenettelyn tasolla sopia. Yhteistoimintaneuvotteluissa ei

voida sopia asioista yksittäisen työntekijän puolesta, mikäli kyseinen henkilö ei itse

ole sopijapuolena 186. Ainoastaan silloin, jos työntekijä valtuuttaa häntä edustavan yt-

neuvottelijan tekemään mahdollisesti hänen yksityistä etuaankin koskevan

sopimuksen, voidaan sopiminen katsoa oikeutetuksi 187.

Työnantajalle kuuluvan direktio-oikeuden laajentaminen voi myös tulla kysymykseen

yhteistoimintasopimuksella sovittavana asiana. Direktiovallan laajennus ei kuitenkaan

saa ylittää yksittäisellä työsopimuksella sovittua työntekijän työntekovelvollisuutta,

koska tällöin työnantajalle luotaisiin työntekijöihinsä nähden laajempi oikeus, kuin

mistä työsopimuksella on sovittu. Yt-sopimuksella on tarkoitus täsmentää ja muovata

työsopimuksen ehtoja kuitenkaan luomatta täysin uusia oikeuksia tai velvollisuuksia

sopijapuolten välille.

Sähköpostin ja internetin käytön osalta yt-menettelyllä olisi hyvä luoda työpaikan

omat peli- tai ohjesäännöt mahdolliselle tietoverkon valvonnalle tai sen käytön

rajoittamiselle vain työntehtävien hoitoon 188. Näissä asiakirjoissa selostettaisiin

yksityiskohtaisesti kaikki ne säännöt, joita sähköpostin osalta työpaikalla tultaisiin

noudattamaan. Yt-menettelyllä ei työnantajalle voida kuitenkaan luoda sellaisia

                                                
186 Koskinen S. 2002, s. 25.
187 Ks. Nieminen 2001, s. 165.
188 Ks. esim. Nyblin 2002, s. 125, sekä Nyyssölä 2001, s. 154.



61

oikeuksia, joita hänellä ei joko lain tai sopimuksen perusteella muuten ole 189. Tämän

johdosta yhteistoimintamenettelyssä luodut ohjeet eivät korvaa sähköpostin ja

internetin käytöstä mahdollisesti tehtävää sopimusta, jonka työnantaja ja työntekijä

voivat tehdä joko jo työnsuhdetta solmittaessa tai vasta jonain työsuhteen

myöhempänä aikana 190.

                                                
189 Nyyssölä 2001, s. 154.
190 Ks. edellinen, s. 107-108.
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5. SUOSTUMUS TAI SOPIMUS VALVONNAN

PERUSTANA

Oikeustieteellisessä lehtikirjoittelussa on kysytty, voisiko työntekijän antama

suostumus tai työnantajan kanssa tehty sopimus oikeuttaa työpaikoilla tapahtuvan

tietoverkon käytön valvonnan 191. Televiestinnän tietosuojalain esitöissä mainitaan,

että jos työnantajalla on esimerkiksi sopimukseen johdosta tai muusta syystä oikeus

lukea työntekijöidensä sähköpostiviestit, on syytä turvata työntekijän yksityisyyden

suoja yksityisluonteisten luottamuksellisten sähköpostien osalta. Jos työnantaja

tällaisessa tilanteessa saa tietoonsa vain työntekijälle tarkoitettuja työasioiden

ulkopuolisia viestejä, on hän vaitiolovelvollisuus näiden luottamuksellisten viestien

suhteen. 192

Hallituksen esitys antaa siis ymmärtää, että esimerkiksi sopimus loisi työnantajalle

hyväksyttävän perustan lukea työpaikalle saapuvaa sähköpostiliikennettä.

Televiestinnän tietosuojalain lakiteksti itsessään ei kuitenkaan mainitse mitään

mahdollisesta valvontaoikeudesta, vaikka lain perustelut antavatkin välillisestä tukea

sopimukseen perustuvan valvonnan hyväksyttävyydelle. On kuitenkin esitetty ajatus,

että tarvittaessa internet-yhteyden tai sähköpostin avaamisen edellytyksenä voisi olla

nimenomainen työntekijän allekirjoittama hakemus, jossa on kerrottu oikeat

menettelytavat tietoverkon käytölle ja sen mahdolliselle valvonnalle 193. Vasta

hakemusta vastaan työntekijä saisi käyttöönsä sähköposti- ja internet-ohjelmistot ja

olisi näin tietoisesti hyväksynyt kaikki ne työnantajan hakemuksessa määritellyt

toimet, joilla tietoverkon toimivuus ja tietoturva pyritään takaamaan.

Myöskään hallituksen esityksessä oleva maininta työnantajan valvontaoikeuden

perusteena olevasta muusta syystä kuin sopimuksesta ei ole ongelmaton. Siitä ei käy

selville, onko muihin syihin luettavissa vain sopimuksen kaltaiset tai sitä lähellä

                                                
191 Nenonen – Nyblin 2001.
192 HE 85/1998 vp., s. 20-21.
193 Ks. Raatikainen 2002, s. 426.
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olevat järjestelyt vai voidaanko niiksi katsoa mikä tahansa työnantajan hyvin

perusteltavissa oleva tarve valvoa viestiliikennettä. Oikeuskirjallisuudessa muuksi

syyksi on esitetty esimerkiksi työntekijän poissaolosta johtuvaa tarvetta lukea

työtehtäviin liittyviä sähköpostiviestejä 194. Myös työnantajan yksipuolinen päätös

voisi joidenkin kirjoittajien mielestä riittää hallituksen esityksessä tarkoitetuksi

muuksi syyksi 195. Jos työnantaja on päättänyt, että työvälineitä ei tule käyttää

muuhun kuin työntekoon, olisi työnantajalla tällöin myös oikeus seurata ja valvoa

sähköpostiliikennettä. Kun tällaiseen määräykseen liitetään ilmoitus siitä, että

sähköpostia seurataan, kyse ei olisi oikeudettomasta tiedon hankkimisesta.

5.1. Suostumus rikosoikeudellisena oikeuttamisperusteena

5.1.1. Oikeuttamisperusteen käsite

Rikosvastuun perusedellytykset ovat tunnusmerkistön mukaisuus, oikeudenvastaisuus

ja syyllisyys. Jotta jotain tekoa on pidettävä rikollisena, sen on oltava

tunnusmerkistönsä mukainen oikeudenvastainen teko, joka osoittaa tekijässään

syyllisyyttä. 196

Tunnusmerkistön mukaisuus tarkoittaa sitä, että tietty tekeminen tai laiminlyönti on

laissa kriminalisoitu. Rikollisia tekoja voivat olla vain ne teot, jotka ovat lailla

nimenomaisesti kiellettyjä. Oikeudenvastaisuus on puolestaan oikeusjärjestyksen

kieltojen ja käskyjen rikkomista. Lähtökohtana onkin, että tunnusmerkistön toteuttava

teko on samalla myös oikeudenvastainen 197. Syyllisyys tarkoittaa tekijään

kohdistettavaa moitearvostelua teon johdosta 198. Syyllisyys voidaan jakaa kolmeen

osaan: syyntakaisuuteen, joka edellyttää tietyn psyykkisen kypsyyden ja terveyden

                                                
194 Rahnasto 2002, s. 103.
195 Nyyssölä 2001, s. 108.
196 Ks. esim. Koskinen P. 2002, s. 98, sekä Heinonen 2002, s. 51.
197 Ks. Koskinen P. 2002, s. 100, sekä Nuutila 1995, s. 57.
198 Koskinen P. 2002, s. 106.
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vähimmäisedellytysten täyttymistä; syyksiluettavuuteen, joka on joka tahallista tai

tuottamuksellista tunnusmerkistönmukaisen teon toteuttamista; sekä moitittavuuteen,

jossa on selvitettävä, onko teko mahdollisesti anteeksi annettava vähäisen

syyllisyyden vuoksi 199.

Rikolliselta teolta siis vaaditaan aina tunnusmerkistön täyttymisen lisäksi

oikeudenvastaisuutta, jonka kuitenkin voi jokin oikeuttamisperuste poistaa.

Oikeuttamisperusteet luovat poikkeuksia monien sellaisten tekojen varalle, jotka

täyttävät tunnusmerkistön, mutta joita ei siitä huolimatta ole syytä kieltää 200.

Oikeuttamisperusteen kautta teko on poikkeuksellisissa olosuhteissa sallittu 201.

Loukatun suostumusta pidetään yhtenä oikeuttamisperusteena, vaikka

lainsäädännössämme ei olekaan mitään yleistä säännöstä loukatun suostumuksen

vaikutuksesta teon rangaistavuuteen 202. On katsottu, että omia intressejä vastaan

toimimista ei ole pääsääntöisesti syytä kriminalisoida ja että ihmisellä on oikeus

määrätä tietyissä rajoissa omista oikeushyvistään 203. Kehittyvän yhteiskunnan uudet

tilanteet ja toimintamallit, jotka asettavat paineita säädännäisen oikeuden tulkinnalle

ja toimivuudelle, saattavat jopa vaatia, että lailla suojattuja oikeushyviä käytetään

tietyn intressin toteuttamiseksi, ei vain oman yksityisen edun turvaamiseksi.

Vaikka loukatun suostumus luetaankin rikosoikeuden piirissä yhdeksi rikollisen teon

oikeuttamisperusteeksi, teon seuraukset eivät saa ole hengenvaaralliset tai muuten

peruuttamattomat 204. Esimerkkinä tällaisesta hengenvaarallisuudesta voidaan nähdä

suostumus kuolemaan tai vakavan ruumiillisen vamman aiheuttamiseen. Tällaisissa

tilanteissa suostumusta ei katsota päteväksi.

Suostumuksen tulee olla myös vapaaehtoisesti annettu, joten pakottamista tai

painostamista ei saa esiintyä suostumusta annettaessa. Toki painostuksen aste on aina

henkilön omasta kokemuksesta riippuvaa ja sitä kautta vaikeasti määriteltävää.

                                                
199 Koskinen P. 2002, s. 106-107.
200 Nuutila 1995, s. 58.
201 Nuutila 1997, s. 280.
202 Ks. esim. Koskinen P. 2002, s. 104, sekä Nuutila 1997, s. 281.
203 Nuutila 1997, s. 280.
204 Ks. esim. Koskinen P. 2002, s. 104-105.
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Oikeutetun teon tulee myös vastata sitä, mihin suostumuksen antanut on ymmärtänyt

suostuvansa. Suostumuksen antajan täytyy siis ymmärtää suostumuksen merkitys ja

sisältö. Suostumuksen tulee olla myös riittävän täsmällinen, jotta sitä voitaisiin pitää

pätevänä tahdon ilmaisuna. 205

On sanomattakin selvää, että suostumus voidaan nähdä lähtökohtaisesti rikollisen teon

oikeuttamisperusteeksi silloin, kun se on annettu ennen teon tekemistä. Jos

suostumuksen antamisesta on kulunut pitkä aika ennen teon tekemistä, tekijän on

varmistuttava siitä, ettei suostumuksen antajan tahto ole muuttunut 206.

5.1.2. Työntekijän antaman suostumuksen vaikutus

Loukatun suostumus rikosoikeudellisen teon oikeuttamisperusteena tulee

pohdittavaksi tilanteessa, jossa työnantaja ja työntekijä haluavat yhdessä määritellä

tietoverkon valvonnan järjestämisen rajoja. Koska rikoslaki kriminalisoi työnantajan

omavaltaisen puuttumisen työntekijälle osoitettuun viestintään, tarvitaankin keinoja,

joilla työnantajan toimet erityisesti sähköpostin valvonnassa eivät johtaisi rikolliseen

menettelyyn.

Rikoslain esitöissä, koskien säännöstä viestintäsalaisuuden loukkauksesta,

korostetaan, että sähköpostiviestistä tiedon hankkiminen on tapahduttava

oikeudettomasti ja että vastaanottajan nimenomainen lupa poistaa tämän

oikeudettomuuden.

Lähetyksen avaamisen ja tiedon hankkimisen sähköisesti tai vastaavalla tavalla

tallennetusta viestistä olisi tapahduttava oikeudettomasti. Säännös ei siis koskisi

lakimääräisiä kirjesalaisuuden rajoituksia eikä myöskään lähetyksen avaamista

vastaanottajan nimenomaisella tai asemavaltuutukseen perustuvalla luvalla. 207

                                                
205 Ks. Koskinen P. 2002, s. 105, sekä Nuutila 1997, s. 314.
206 Ks. Kiviniemi 2000, s. 169.
207 HE 94/1993 vp., s. 149.
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Myös silloin, kun lainsäätäjä valmisteli televiestinnän tietosuojalain säännöksiä

televiestinnän luottamuksellisuudesta ja siihen liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta,

lainvalmisteluasiakirjoissa todetaan, että loukatun suostumus esimerkiksi

sähköpostiensa lukemiseen poistaa vaitiolovelvollisuuden rikkomiselta vaadittavan

oikeudettomuuden.

Momentti koskisi vain tapauksia, joissa muu kuin vastaanottajaksi tarkoitettu

oikeudettomasti ryhtyisi momentissa tarkoitettuihin toimiin. Näin ollen

vastaanottajaksi tarkoitetun antama suostumus esimerkiksi sähköpostiensa

lukemiseen poistaa momentissa tarkoitetun oikeudettomuuden. 208

Työntekijän antama suostumus sähköpostiviestien lukemiselle riittäisi siis

oikeuttamaan työpaikalla tapahtuvan sähköpostiliikenteen valvonnan 209. Jos

työnantaja työntekijältä luvan saatuaan lukee tälle saapuneita sähköpostiviestejä ja

samalla ehkä saa tietoonsa myös työntekijälle lähetettyjä yksityisiä viestejä, kysymys

ei voisi olla oikeudettomasta menettelystä eikä siten myöskään rangaistavasta teosta
210. Jos työntekijä antaa tällöin myös luvan käyttää omia sähköpostitunnuksiaan, ei

suojatun sähköpostiviestin avaaminen olisi rikosoikeudellisesti rangaistavaa 211.

Luottamuksellisen viestinnän osapuoli voi siis lähtökohtaisesti antaa ulkopuoliselle

luvan päästä osalliseksi hänelle saapuviin viesteihin. Luottamuksellisen viestin suoja

on selkeästi yksityinen etu, josta yksilön tulee halutessaan voida luopua 212.

Oikeuskirjallisuuden mukaan luvan antaminen ei tulisi kuitenkaan perustua

velvoitteeseen, vaan vapaaehtoiseen suostumukseen. Työntekijää ei tulisi vaatia ilman

lakiin perustuvaa oikeutusta tällaista suostumusta 213.

Varsinkin virkamiesten kohdalla on suostumukselta vaadittava todellinen

vapaaehtoisuus kyseenalaista. Virkasuhteessa valtioon olevia virkamiehiä ei nähdä

työnantajansa kanssa sopimukseen perustuvassa työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi,

vaan virkasuhde mielletään julkisoikeudelliseksi palvelussuhteeksi, jonka hoitamiseen

                                                
208 HE 85/1998 vp., s. 20.
209 Ks. VAHTI:n ohje 5/2001, s. 25.
210 Nyblin 2002, s. 86.
211 Raatikainen 2002, s. 92.
212 Kiviniemi 2000, s. 167.
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virkamies antaa suostumuksensa 214. Työskentely tapahtuu tällöin suostumukseen, ei

sopimukseen perustuen. On siis mahdollista ajatella tilanne, jossa ehtona viran

saamiselle voidaan edellyttää, että tuleva virkamies suostuu sähköpostin valvontaa

koskevan luvan antamiseen.

Joidenkin kirjoittajien mukaan suostumuksen antaminen tulisi koskea vain yksittäistä

tapausta ja sitä tulisi käyttää vain poikkeuksellisena keinona mahdollisen valvonnan

oikeuttajana 215. Vain työntekijän yksittäistapauksessa antama nimenomainen

suostumus antaisi työnantajalle mahdollisuuden lukea työntekijälle tulleita tai hänen

lähettämiään henkilökohtaisia sähköpostiviestejä 216. Toiset kirjoittajat taas

painottavat, että silloin, kun suostumuksen pyytämisen ja antamisen tarkoituksena on

mahdollistaa työtehtävien joustava hoitaminen ja kun suostumus on kohdistettu

nimenomaan työasioita koskevaan viestintään, ei työnantajaa voisi estää lukemasta

työntekijöille osoitettuja sähköpostiviestejä työntekijän antamaan suostumukseen

perustuen 217. Yksityiseen viestintään kohdistuvaan valvontaan ei työnantajalla sitä

vastoin olisi oikeutta edes silloin, kun työnantajan antaisi siihen suostumuksensa.

Työelämän tietosuojalakihan nimenomaisesti määrää, että työnantaja saa käsitellä

vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, eikä tästä

tarpeellisuusvaatimuksesta voida poiketa edes työntekijän suostumuksella.

Tietoverkon valvonta voi suostumusta soveltaen perustua työntekijän ja työnantajan

keskinäiseen sopimukseen. Työnantaja ja työntekijä voivat joissakin rajoissa sopia,

että työnantajalla on oikeus lukea työntekijänsä sähköpostit 218. Oikeudesta seurata

työntekijöiden televiestintää voidaan sopia esimerkiksi työsopimuksella. Jos

työnantaja on toiminut sopimuksen puitteissa, tiedon hankkimista viesteistä ei

oikeuskirjallisuuden mukaan voida pitää rikosoikeudellisesti oikeudettomana 219.

Sopimuksen todellinen pätevyys voidaan kuitenkin asettaa kysymyksen alaiseksi.

Riitatilanteessa työntekijä voi esimerkiksi väittää, että hänet oli pakotettu

                                                                                                                                           
213 Rautio 2002, s. 1214.
214 Ks. Kairinen 2001, s. 75-76.
215 Kiviniemi 2000, s. 173.
216 Kairinen 2001, s. 246.
217 Ks. Nyblin 2002, s. 87.
218 Rautio 2002, s. 1212.
219 Ks. esim. Nyyssölä, s. 107
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sopimukseen tai että hän oli jo lähtökohtaisesti alisteisessa asemassa suhteessa

työnantajaan. Omista oikeuksista luopuminen saattoi siis olla hänen todellisen

tahtonsa vastaista. Yhdeksi keinoksi turvata työntekijän oikeudet oikeuskirjallisuus

ehdottaa vakiosopimuksen käyttämistä, jolloin sopimusmääräyksiä tulkittaisiin

heikomman osapuolen eduksi 220.

5.2. Perusoikeudellisen suojan kaventaminen

5.2.1. Luopuminen perusoikeuksiin vetoamisesta

Oikeuskirjallisuudessa on pohdittu, voidaanko yksilöllä katsoa olevan vapaus luopua

oikeudestaan vedota perusoikeuksiinsa. Yksilö katsotaan itse olevan oikeutettu

päättämään, käyttääkö hän perusoikeuksiaan vai ei. Ajatus on sukua rikosoikeudessa

omaksutulle loukatun suostumukselle, joka voi oikeuttamisperusteena poistaa teon

oikeudettomuuden. 221

Yksilö saattaa joissakin tilanteissa haluta vaihtaa lailla suojatun vapautensa hänen

itsensä haluamaansa tarkoitukseen. Luopuminen perusoikeuksiin vetoamisesta

voidaankin nähdä yksilölle kuuluvan itsemääräämisoikeuden yhtenä  ulottuvuutena,

jota yksilö omin valinnoin toteuttaa. Yksilön omaa hyvää voidaan todennäköisimmin

edistää antamalla hänelle päättämisoikeus osassa häntä itseään välittömästi koskevissa

asioissa. 222

Perusoikeudesta luopumisen vapaaehtoisuutta pidetään edellytys sille, että

suostumuksen voitaisiin katsoa olevan pätevä 223. Pakkoa ei saisi esiintyä suostumusta

annettaessa. Vapaaehtoisuus on kuitenkin aina suhteellinen asia ja sen määrä riippuu

suostumusta antavan henkilön omasta kokemuksesta. On vaikea edes kuvitella

                                                
220 Kiviniemi 2000, s. 179.
221 Ks. Viljanen 2001, s. 107.
222 Ks. Kiviniemi 2000, s. 182.
223 Viljanen 2001, s. 108.
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tilannetta, jossa joko on olemassa täydellinen vapaaehtoinen suostumus tai

vapaaehtoista suostumusta ei ole lainkaan 224.

Perusoikeudesta luopuminen ei voisi olla myöskään peruuttamaton teko. Henkilölle

olisi jätettävä katumismahdollisuus perusoikeudesta luopumisen suhteen. 225 Jos

henkilö haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen, jossa hän luopuu perusoikeuteen

vetoamisesta, tämän tulisi olla aina mahdollista.

Jos henkilö suostuu luopumaan perusoikeudestaan, luopuminen ei saisi kuitenkaan

ulottua perusoikeuteen kokonaisuudessaan. Jotta yksittäinen perusoikeus ei täysin

tyhjentyisi, on sen ydinalue jätettävä koskemattomaksi 226.

5.2.2. Suostumus perusoikeuksien kaventamiseen

Suostumuksen suhde perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin on tärkeä kysymys,

jossa lähtökohtana siis pidetään yksilöllä olevaa oikeutta luopua perusoikeuksiinsa

vetoamisesta. Luopuminen ei saisi kuitenkaan ulottua perusoikeuksiin

kokonaisuudessaan, eikä se voisi olla myöskään peruuttamaton teko. Myös

perusoikeudesta luopumisen vapaaehtoisuutta pidetään edellytys sille, että

suostumuksen voitaisiin katsoa olevan pätevä. Pakkoa ei siis saisi esiintyä

suostumusta annettaessa.

Virallisjulkaisuissa  puolletaan näkemystä suostumukseen tai sopimukseen

perustuvasta oikeudesta lukea työntekijöille saapuvia sähköpostiviestejä. Tällöin on

otettava huomioon sekä työntekijän että viestin lähettäneen tai vastaanottaneen

yksityisyys ja luottamuksellisen viestin suoja. Kuitenkin tämän näkemyksen

ongelmallisuutta itse lakitekstiin nähden myös korostetaan. 227 Televiestinnän

tietosuojalaissa kun ei ole nimenomaista säännöstä työnantajan oikeudesta valvoa

sähköpostiliikennettä, vaikka hallituksen esityksessä tällaiseen mahdollisuuteen

                                                
224 Kiviniemi 2000, s. 183
225 Viljanen 2001, s.110.
226 Ks. edellinen, s. 109.
227 VAHTI:n ohje 5/2001, s. 24-25 ja 17.
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viitataankin. Rikoslakikin kriminalisoi vain oikeudettomasti tapahtuvan

viestintäsalaisuuden loukkaamisen. Lakeihin kirjattuja säännöksiä ei kuitenkaan voida

sivuuttaa hallinnollisin päätöksin taikka sähköpostia koskevin ohjein tai sopimuksin.

Työntekijän antama suostumus tai työnantajan kanssa tekemä sopimus

sähköpostiviestien lukemisesta riittäisi kuitenkin oikeuttamaan sähköpostiliikenteen

valvonnan 228.

Myös oikeuskirjallisuudessa tuetaan viestin saajan oikeutta antaa ulkopuoliselle lupa

lukea omia luottamuksellisia viestejään. Luvan antaminen ei tulisi kuitenkaan

perustua velvoitteeseen, vaan vapaaehtoiseen suostumiseen 229. Työntekijältä ei

esimerkiksi olisi hyväksyttävää vaatia yleisesti luopumaan viimekädessä perustuslain

hänelle takaamasta luottamuksellisen viestin suojasta 230. Missään voimassa olevassa

laissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi työnantajan vaatimaan työntekijältä tällaista

suostumusta. Päinvastoin on katsottu, ettei työntekijää voi työsopimuksessaan luopua

kokonaan tai olennaisesti henkilökohtaisista perusoikeuksistaan. Tämän johdosta

vasta työntekijän yksittäistapauksessa antama nimenomainen suostumus antaisi

työnantajalle oikeuden lukea työntekijälle tulleita tai hänen lähettämiään

henkilökohtaisia sähköpostiviestejä 231.

Vaikka työntekijän antaman suostumuksen pätevyyteen vahvasti vaikuttaakin

suostumisen antamisen vapaaehtoisuus, osassa oikeustieteellistä kirjallisuutta

painotetaan, ettei yleisesti pitäisi suhtautua jotenkin pidättyvästi ja varauksellisesti

siihen, että työntekijät antavat työnantajalle suostumuksia ja valtuutuksia itselleen

saapuvien sähköpostiviestien osalta. Viestintäsalaisuutta turvaavan perusoikeuden

tarkoituksen kannalta ei ole ristiriitaista, että työntekijä valtuuttaa työnantajan

lukemaan hänelle tulevia sähköposteja. Toki samalla on otettava huomioon se, että

luopumisen pätevyydelle asetetaan tiukat kriteerit, joissa otetaan huomioon

suostumuksen hyväksyttävänä pidettävä tarkoitus ja tosiasiallinen vapaaehtoisuus. 232

                                                
228 Ks. VAHTI:n ohje 5/2001, s. 12 ja 25.
229 Rautio 2002, s. 1214.
230 Ks. esim. Lehtonen 2001, s. 121.
231 Kairinen 2001, s. 206 ja 246.
232 Nyblin 2002, s. 89 ja 87.
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Työsopimusta allekirjoitettaessa työntekijä saattaa useasti kokee selvää painostusta tai

jopa pakotusta työnantajan puolelta solmimaan sopimuksen, jolla työntekijän

perusoikeuksia rajoitetaan. Toisaalta työntekijä on halukas saamaan työpaikan ja

joutuu näin valitsemaan, kumpi on hänen mielestään huonompi asia: perusoikeuden

kaventaminen vai työnpaikan saamatta jääminen 233. Pakon tai painostuksen aste on

kuitenkin aina henkilön oman kokemuksen määrittelemä. Työntekijä voi tuntea

olevansa työnantajan aivan yhdenvertainen sopimuskumppani sopiessaan

perusoikeuksiensa kaventamisesta. Myöskään se, että viestin sisältö liittyy usein

täydellisesti työasioiden hoitoon, ei voi olla vaikuttamatta vapaaehtoisuuden asteen

arvioimisessa 234.

Jos työntekijä suostumuksellaan antaa työnantajalle oikeuden valvoa sähköpostin ja

internetin käyttöä, on sopimusta tehtäessä kuitenkin muistettava, että suostumus

perusoikeuden luopumiseen ei oikeuskirjallisuuden mukaan voi olla voimassa kuin

toistaiseksi. Työntekijä ei siis voisi luopua esimerkiksi luottamuksellisen viestin

salaisuuden turvaavasta perusoikeudestaan kokonaan, vaan hänelle pitäisi turvata

mahdollisuus halutessaan peruuttaa antamansa suostumus. Vastaavasti voidaan

ajatella, että työsopimuskin yleensä sovitaan olemaan voimassa vain toistaiseksi.

Työntekijä ei tällöin sitoudu työntekoon ilman mahdollisuutta milloin tahansa

irtisanoa työsopimus. Voidaankin kysyä,  onko mahdollisuus irtisanoa työsopimus

sama asia kuin mahdollisuus katua perusoikeudesta luopumiseksi annettua

suostumusta. Työnantaja on varmasti halukas tulkitsemaan suostumuksen

voimassaolon yhtä pitkäksi kuin työsopimuksen kestonkin.

Voidaan myös pitää perusteltuna sitä lähtökohtaa, että työelämässä harrastettava

viestintä tapahtuu pääasiassa työtehtäviä suorittaen. Jos siis suurin osa viesteistä on

työviestejä, työntekijän luopuminen perusoikeudestaan luottamuksellisen viestin

salaisuuteen ei tosiasiassa tarkoittaisi juuri suurtakaan oikeussuojan muutosta hänen

perustuslain turvaamissa oikeuksissaan 235. Sähköpostin kohdalla luottamuksellisesta

viestinnästä toisin sovittaessa itse luottamuksellisuuden loukkaus saattaa olla

                                                
233 Näin myös Kiviniemi 2000, s. 184.
234 Tätä mieltä Kiviniemi 2000, s. 183.
235 Ks. myös Nyblin 2002, s. 87 ja 90.
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tosiasiassa vähäinen 236. Työntekijän tahdonilmaisu ei siis ulotu perusoikeuden

ydinalueeseen varsinkaan silloin, jos työntekijä antaa työnantajalle luvan puuttua

viestintään nimenomaan työtehtävien sujuvan hoidon varmistamiseksi. Työntekijällä

säilyisi edelleen oikeus luottamuksellisiin viesteihin, vaikka työviestit olisivatkin

työnantajan luettavissa. Myöskään työntekijältä pääsyn estäminen tietyille internet-

sivustoille ei merkitsisi sananvapauden täydellistä rajoittaminen. Edelleen

työntekijällä säilyisi varsin laajat käyttömahdollisuudet internetin suhteen, vaikka

työnantajan näkökulmasta haitallisten sivustojen käyttö olisikin estetty.

Vaikka suostumus olisikin annettu, ei se anna työnantajalle kaiken kattavaa

valvontaoikeutta työntekijän sähköpostin tai internetin käytön suhteen. Suostumus

antaisi työnantajalle oikeuden vain työntehtäviin liittyvän viestinnän valvontaan.

Vaitiolovelvollisuus mahdollisesti vastaan tulevien luottamuksellisten ja selvästi

yksityisten viestien suhteen velvoittaisi yhä työnantajaa sen sisältöisesti, kuin asiasta

televiestinnän tietosuojalaissa säädetään.

5.3. Viestin lähettäjän aseman huomioiminen

Viestintä ei ole koskaan yksipuolista; viestintätilanteessa on aina mahdollista erottaa

viestin lähettäjä ja vastaanottaja toisistaan. Joskus viestin vastaanottajia voi olla yhden

asemasta useita, niin kuin esimerkiksi internetin keskustelupalstoille lähetettävien

viestien osalta on tilanne lähtökohtaisesti ymmärrettävä. Myös sähköpostiviestintä on

erilaisten postituslistojen yhteydessä usean henkilön luettavissa, koska kaikki listalle

liittyneet vastaanottavat saman viestin. Arvioitaessa kuvatun kaltaisen televiestinnän

luottamuksellisuutta merkityksellisintä on kuitenkin viestin lähettäjän tarkoitus. Jos

lähettäjä ei ole tarkoittanut viestiä yleisesti vastaanotettavaksi, sen oletetaan olevan

luottamuksellista 237. Pelkkä viestin vastaanottajien määrä ei yksinään ole

luottamuksellisuuteen vaikuttava tekijä. Työpaikalle saapuva sähköpostiviestintä on

                                                
236 Näin myös Kiviniemi 2000, s. 183.
237 HE 85/1998 vp., s. 19.
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kuitenkin selvästi luottamuksellista kohdeviestintää, koska viestin lähettäjä on

oletettavasti tarkoittanut viestin saapuvaksi ainoastaan osoitekentässä määritetylle

vastaanottajalle.

Perustuslaissa jokaiselle turvattu luottamuksellisen viestin salaisuus ei ole vain

yksipuolista, vain viestin vastaanottajaa koskevaa sääntelyä, vaan myös viestin

lähettäjää koskevat tiedot suojataan 238. Lainkohta antaa siis sekä viestin lähettäjälle

että vastaanottajalle perustuslaillisen suojan viestinnän luottamuksellisuudelle

ulkopuolista vastaan. Esimerkiksi sähköpostin lähettäjä saa viestilleen samantasoisen

suojan kuin vastaanottajakin.

Perustuslain esitöissä on kuitenkin maininta, että

säännös ei pyri järjestämään viestinnän osapuolten keskinäisiä suhteita tai

heidän käyttäytymistään. Siten kysymys viestinnän osapuolen oikeudesta

julkistaa luottamukselliseksi tarkoitettu viesti jää ratkaistavaksi muulla

perusteella. 239

Henkilöllä tulisikin oman itsemääräämisoikeutensa perusteella olla vapaus päättää

suhteistaan muihin ihmisiin 240. Perusoikeutena oikeus luottamuksellisen viestin

salaisuuteen ei ole kuitenkaan ryhmäkohtainen, vaan se on jokaisen henkilökohtainen

oikeus. Viestin vastaanottanut työntekijä saa siis kertoa työnantajalle saamansa viestin

sisällöstä, koska työntekijällä on itsenäinen oikeus määrätä perusoikeutensa

käyttämisestä 241. Jos viestin lähettäjältä vaadittaisiin suostumus siihen, että kolmas

saa vastaanottajan luvalla avata viestin, viestin lähettäjä saisi päättää myös

vastaanottajan viestintäsalaisuudesta eli perusoikeuden käyttämisestä. Ajattelu olisi

ristiriidassa kohdeviestinnän peruslähtökohdan kanssa, koska lähettäjän tahdon

mukaista on, että hän välittää viestin nimenomaisesti toiselle 242.

                                                
238 Ks. HE 309/1993 vp., s. 53-54.
239 Edellinen, s.54.
240 Näin myös Kiviniemi 2000, s. 164.
241 Näin myös Nyblin 2002, s. 90.
242 Tätä mieltä Kiviniemi 2000, s. 171.



74

Vaikka perustuslain säännös luottamuksellisen viestin salaisuudesta ei siis pyrikään

järjestämään viestinnän osapuolten keskinäisiä suhteita tai heidän käyttäytymistään,

on työntekijän antaman suostumuksen tai työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen

pätevyyttä arvioitaessa silti otettava huomioon myös viestin lähettäjän asema.

Kysymys viestinnän osapuolen oikeudesta julkistaa luottamukselliseksi tarkoitettu

viesti jää perustuslain esitöiden mukaan ratkaistavaksi muulla perusteella kuin

pelkästä luottamuksellisen viestin salaisuudesta käsin. On siis selvitettävä

perustuslakia alemmanasteisen normiston tai yleisten oikeusperiaatteiden käsitystä

viestin lähettäjän oikeussuojasta.

Rikoslain viestintäsalisuutta kommentoivassa oikeustieteellisessä kirjallisuudessa

teroitetaan, ettei sähköpostin luottamuksellisuutta voida tarkastella pelkästään

työnantajan ja työntekijän välisenä oikeussuhteena, vaan on otettava huomioon myös

viestin lähettäjän oikeus luottamukselliseen viestintään 243. Rikoslain esitöissä onkin

perustuslain esitöiden tapaan selkeästi tuotu esille ajatus, että viestin vastaanottaja saa

disponoida omasta oikeudestaan viestisalaisuuteen. Esitöissä mainitaan, että rikollista

toimintaa ei ole tiedon hankkiminen teknisesti suojatusta viestistä vastaanottajan

nimenomaisella luvalla 244. Rikosoikeuden näkökulmasta luottamukselliseen

viestintään osallistuva voi itse päättää viestinnän luottamuksellisuudesta myös

sähköpostin osalta. Luottamuksellisen viestin toiselle lähettävä ei voi rajoittaa

vastaanottajan toimintaa niin, että vastaanottaja ei voisi poikkeuksellisesti antaa

ulkopuolisen avata viestiä 245.

Myös televiestinnän tietosuojalain perusteluissa, jotka koskevat säännöksiä

televiestinnän luottamuksellisuudesta ja siihen liittyvää vaitiolovelvollisuudesta,

puhutaan sen kannan puolesta, että viestin vastaanottaja saa ilmaista tiedon hänelle

saapuneesta televiestistä 246.

Muu kuin vastaanottajaksi tarkoitettu ei saisi 2 momentin mukaan

oikeudettomasti ilmaista tietoa viestin sisällöstä. (…) vastaanottajaksi

                                                
243 Rautio 2002, s. 1212.
244 Ks. HE 94/1993 vp., s. 149.
245 Ks. Kiviniemi 2000, s. 163-164.
246 Ks. HE 85/1998 vp., s. 20.
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tarkoitetun antama suostumus esimerkiksi sähköpostiensa lukemiseen poistaa

momentissa tarkoitetun oikeudettomuuden.

Lainattu kohta hallituksen esityksestä täsmentää siis televiestinnän tietosuojalain 4.1

§:ää, jossa siis kielletään luottamuksellisesta televiestistä tiedon saanutta ilmaisemasta

tietoa televiestin sisällöstä. Lakiteksti ei sen sijaan kiellä itse vastaanottajaa

ilmaisemasta televiestin sisältöä kolmannelle. Hallituksen esityksen kohta, jossa

vastaanottajan suostumus katsotaan oikeuttavan sähköpostiviestien lukemisen, puhuu

nimenomaisesti sen seikan puolesta, että televiestin vastaanottanut saa määrätä

saamansa viestin sisällön ilmaisemisesta kolmannelle.

Voidaan siis pitää täisin perusteltuna väitettä, että työntekijä saa yksin määrätä

vastaanottamiensa sähköpostien sisällöstä. Työnantajalle annettu suostumus

sähköpostin mahdolliseen valvontaan ei siis riko viestin lähettäneen perustuslailla

turvattua luottamuksellisen viestinnän salaisuutta. Periaate yksilön

itsemääräämisoikeudesta ja perustuslakia alemmanasteinen sääntely tukevat tätä

ajattelua. Käytännön tilanteiden kannalta on pidettävä selvänä lähtökohtaa, että

kahdenväliseksi tarkoitetun viestin lähettäjä joutuu aina varautumaan, että

vastaanottaja saattaa näyttää viestin sisällön jollekin kolmannelle 247. Työelämän

tapauksessa on oikeustieteellisessä kirjallisuudessa myös osuvasti kysytty, miksi

luottamukselliset viestit edes saapuvat työpaikalle, kun lähettäjällä on myös

mahdollisuus lähettää ne esimerkiksi yksityiseen kotiosoitteeseen 248.

                                                
247 Näin myös Nyblin 2002, s. 90.
248 Tätä mieltä Nyblin 2002, s. 91.
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6. PÄÄTELMÄT

Työelämässä tapahtuvassa sähköpostin ja internetin käytön valvonnassa asettuvat

keskinäiseen  ristiriitaan työntekijän oikeus yksityisyyden suojaan sekä työnantajan

työn johto- ja valvontaoikeus. Työntekijä haluaa käyttää työpaikan uusia

viestintävälineitä vapaasti, samalla kun työnantajan intresseissä saattavat olla

esimerkiksi työajan valvonta, riittävän tietoturvan ylläpito sekä työntekijän

poissaolosta johtuva tarve saada lukea työntekijälle saapuvia sähköpostiviestejä.

Tietoverkon käytön valvonnan käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä

päättäminen on vuonna 2001 voimaan tulleen työelämän tietosuojalain mukaan

järjestettävä yhteistoimintamenettelyn avulla. Valvonnassa käytetyillä toimenpiteillä

ei saa lain mukaan vaarantaa työntekijälle kuuluvaa luottamuksellisen viestin

salaisuutta. Työnantajan on työntekijöiden kanssa käytyjen

yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen täytettävä tietoverkon valvonnassa käytettävien

menetelmien ja käyttötarkoituksen määrittelyvelvollisuus. Työnantajan on tiedotettava

työntekijöitään teknisestä valvonnasta sekä sähköpostin ja internetin käytön

järjestämisestä tekemistään päätöksistä.

Tietoverkon valvonnassa käytettävien menetelmien määrittely- ja

tiedottamisvelvollisuutta on elävässä elämässä tuskin vaikea täyttää. Ongelmaksi

saattaa tulla itse yhteistoimintaneuvottelun onnistuminen. Työntekijäpuolella voi olla

vahvat intressit saada käyttää tietoverkkoa työtehtävien lisäksi myös

henkilökohtaiseen käyttötarkoitukseen, ja työnantaja tuskin haluaa rajoittaa tekniikan

antamia mahdollisuuksia vain työntekoon. Silti yksikin työntekijä voi esimerkiksi

poissaolonsa johdosta aiheuttaa tilanteen, jossa hänen henkilökohtaisiakin viestejä

sisältävän, salasanoin suojatun sähköpostiosoitteen taakse ei ole työnantajalla tai

toisella työntekijällä oikeutta mennä. Työnantajalla on ilmeinen tarve päästä eroon

tämän kaltaisista ongelmista.
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Yhteistoimintasopimuksella tapahtuva vastakkaisten intressien sovittelu on varmasti

haastava tehtävä. Jos työnantaja ei pääse työntekijöidensä kanssa yksimielisyyteen

valvonnasta, hän luultavimmin ohittaa ongelman jo työsopimuksessa sovittavilla

selvillä pelisäännöillä. Näissä pelisäännöissä on oltava määritelty sekä ne

menettelytavat, joita noudattamalla työntekijään kohdistuva sähköpostin ja internetin

käytön valvonta järjestetään, että ne käyttömahdollisuudet sen suhteen, millainen

tietoverkon käyttö katsotaan työpaikalla sallituksi.

Tietoverkon valvonnasta voidaan siis jo ennen työnteon aloittamista sopia

työsopimuksella. Rikoslaissa vain oikeudettomasti tapahtuva puuttuminen

ulkopuoliselta suojattuun viestiin tai tunnistamistiedon hankkiminen televiestistä on

säädetty rangaistavaksi teoksi. Työntekijä voi myös luopua vetoamasta hänelle

turvattuun perusoikeudelliseen suojaan, eli luottamuksellisen viestin salaisuuteen tai

sananvapauden turvaamaan ennakkoesteettömään viestintään. Työsopimuksen

ehdoilla voidaan siis poistaa työnantajan valvontatoimien rikosoikeudellinen

oikeudettomuus tai lähtökohtainen perustuslainvastaisuus, jos työntekijä on niissä

antanut työnantajalle oikeuden tietoverkon tekniseen valvontaan.

Vaikka työntekijä olisikin antanut suostumuksen tietoverkon käytön valvontaa tai

tehnyt siitä työnantajan kanssa sopimuksen, menettely ei anna työnantajalle kaiken

kattavaa valvontaoikeutta työntekijän sähköpostin tai internetin käytön suhteen.

Suostumus antaisi työnantajalle oikeuden vain työntehtäviin liittyvän viestinnän

valvontaan. Vaitiolovelvollisuus valvonnassa mahdollisesti vastaan tulevien

luottamuksellisten ja selvästi yksityisten viestien suhteen velvoittaisi yhä työnantajaa

sen sisältöisesti, kuin asiasta  televiestinnän tietosuojalaissa säädetään.

Jos työsopimusta allekirjoitettaessa ei kuitenkaan päästä yhteiseen, molempia

osapuolia tyydyttävään sopimusratkaisuun, on sähköpostin ja internetin käytön

valvonnasta määrääminen tiettyyn rajaan asti myös yksipuolisesti mahdollista.

Työntekovälineet, eli tässä tapauksessa tietokoneet niihin liitettyine lisälaitteineen,

ovat työnantajan omaisuutta, joiden hyödyntämisestä työtehtävissä voi työnantaja itse

päättää ja määrätä oman työn johto- ja valvontaoikeutensa nojalla. Työnantaja voi siis

oma-aloitteisesti päättää, ettei työntekijä saa käyttää tietoverkkoa muuhun

tarkoitukseen kuin normaalissa työnteossa tapahtuvaan viestintään. Tällöin toki täytyy
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huolehtia siitä, että työntekijä saa tiedon annetuista käskyistä ja työmääräyksistä.

Direktio-oikeus ei kuitenkaan ulotu työntekijän yksityiseen viestintään, joten

työnantaja ei voi pelkän direktio-oikeutensa nojalla antaa käskyä, että kaikki

sähköpostiviestintä tai internetin käyttäminen kuuluu hänen valvontavaltansa alle.

Tämä rikkoisi sekä perustuslain että rikoslain työntekijälle turvaamaa suojaa

luottamukselliseen viestintään.

Ongelma työpaikalle saapuvien luottamuksellisten viestien osalta säilyy myös siinä

tilanteessa, jos sähköpostin käytön valvonta on järjestetty pelkän työnantajan direktio-

oikeuden nojalla. Työtekijä voi toki olla käyttämättä tietoverkkoa henkilökohtaisessa,

työnteon kannalta ulkopuolisessa viestinnässään, mutta hänelle sähköpostin kautta

saapuvien viestien mahdolliseen luottamuksellisuuteen työntekijä ei millään keinoin

voi ennalta vaikuttaa. Tällöin televiestinnän tietosuojalaki asettaa työnantajalle

kuitenkin vaitiolovelvollisuuden niiden tietojen osalta, jotka se on valvonnan kautta

saanut oikeudettomasti tietoonsa.

Mikään yllä mainituista menetelmistä, joita työnantaja voi käyttää järjestäessään

työpaikalla tapahtuvaa teknistä valvontaa sekä sähköpostin ja internetin käyttöä, ei ole

työntekijän yksityisyyden suojan kannalta liian pitkälle menevä. Työelämän

tietosuojalaki määrää, ettei valvonnassa käytetyillä toimenpiteillä saa vaarantaa

työntekijälle kuuluvaa luottamuksellisen viestin salaisuutta; edes työntekijän

suostumus ei antaisi lain mukaan työnantajalle oikeutta laajamittaisempaan

henkilötietojen keräämiseen. Työntekijän antama suostumus tai työnantajan kanssa

tehty sopimus loisi työnantajalle oikeuden vain työntehtäviin liittyvän viestinnän

valvontaan, koska edes perusoikeuksiin vetoamisesta luopuminenkaan ei saisi

tyhjentää työntekijälle kuuluvan perusoikeussuojan koko sisältöä. Työnantajan

direktio-oikeuden nojalla annetut käskyt eivät nekään voisi ulottua työntekijän

yksityiseen viestintään, vaikka niillä rajattaisiinkin viestintävälineiden käyttöoikeus

vain työasioita koskevaan viestintään.


