
 

LAKI YKSITYISYYDEN SUOJASTA TYÖELÄMÄSSÄ 

3 luku 

Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely 

6 § 

Huumausainetestiä koskeva todistus 

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka 

sisältyvät asianomaisen työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Tietojen 

käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 5 §:n 2–4 momentissa säädetään. 

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon 

ammattihenkilön ja laboratorion antamaa todistusta, josta ilmenee, että työntekijälle on tehty testi 

huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön 

selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko työntekijä käyttänyt huumausaineita 

muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt. 

(30.5.2008/375) 

Huumausainetestiin ja sitä koskevaan todistukseen sovelletaan, mitä työterveyshuoltolain 19 §:ssä 

säädetään. 

7 § 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa 

Työnantaja saa ottaa vastaan tai muutoin käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittäviä 

tietoja tehtävään valitun työnhakijan suostumuksella vain silloin, kun työnhakijan on tarkoitus toimia 

sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää 

reagointikykyä, ja jossa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 

riippuvaisena voi: 

1) vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta; 

2) vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta; 

3) vaarantaa liikenneturvallisuutta; 

4) lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä; 

5) vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja siten aiheuttaa 

haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen 

yksityisyyden suojaa tai oikeuksia; tai 

6) vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä 

suurempaa taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin 

syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää. 

Työnantajalla on 1 momentissa tarkoitettu työnhakijan suostumukseen perustuva oikeus tietojen 

käsittelyyn myös silloin, kun: 

1) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joissa edellytetään erityistä luottamusta, joissa työskentely 

tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa ja joissa työtehtävien suorittaminen 
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huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle 

merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa tämän henkilökohtaista turvallisuutta; 

2) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen 

kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa 

vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu muita henkilöitä; tai 

3) työnhakijan on tarkoitus hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa on itsenäisesti ja valvomattomasti pääsy 

huumausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää huumaaviin 

tarkoituksiin. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen 

aikana siten, että ne täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset työnantajan oikeudesta käsitellä 

huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja. 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta työnantajalle virkaan nimittämisen 

edellytyksenä säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 8 b §:ssä ja virkasuhteeseen otettaessa 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 7 §:ssä. Päihdeohjelmasta säädetään 

työterveyshuoltolain 11 §:ssä. 

Ks. 9 §. Ks. myös KirkkoL 1054/1993 6 luku 4 § 2 mom., L eduskunnan virkamiehistä 1197/2003 14 §, 

TyöterveyshuoltoL 1383/2001 11 § ja L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/1988 7 §. 

8 § 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työsuhteen aikana 

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan 

todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden 

vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista, ja jos testaaminen on 

välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi ja työntekijä toimii sellaisessa työssä, 

joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja 

jossa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena: 

1) vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta; 

2) vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta; 

3) vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta; 

4) voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristövahinkojen riskiä; 

5) vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten 

aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa 

rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia; 

6) vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai 

tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai 

taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää; tai 

7) voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevien huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. (30.5.2008/375) 

Työnantaja voi asettaa työntekijälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. 

Päihdeohjelmasta säädetään työterveyshuoltolain 11 §:ssä. 
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Työnantajalla on oikeus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja myös, jos 

työntekijä on positiivisen huumausainetestituloksen perusteella sitoutunut huumausaineiden väärinkäytön 

vuoksi toteutettavaan hoitoon ja todistuksen tietojen käsittely liittyy hoidon toteutumisen seurantaan. 

9 § 

Työnantajan tiedonantovelvollisuus huumausainetestiä koskevasta todistuksesta 

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä tai 

työntekijälle ennen työehtojen muuttamista siitä, että kysymys on työtehtävästä, jonka perusteella 

työnantajalla on tarkoitus 7 §:n mukaisesti käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä 

tietoja tai jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus 8 §:n 2 momentin mukaisesti velvoittaa työntekijä 

esittämään huumausainetestiä koskeva todistus. 

10 § 

Kustannukset todistuksen hankkimisesta 

Työnantaja vastaa sille toimitettujen tässä luvussa tarkoitettujen todistusten hankkimisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

11 § 

Suhde terveystarkastuksia koskeviin säännöksiin 

Mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, ei estä huumausainetestin suorittamista osana työterveyshuollon yksikön 

toimesta työnhakijalle tai työntekijälle työterveyshuoltolain tai valtion virkamieslain taikka kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain mukaan suoritettavaa terveystarkastusta. Työterveyshuoltolain mukaisen 

terveystarkastuksen perusteella annettavaan todistukseen merkittävistä tiedoista säädetään erikseen. 

12 § 

Säännösten soveltaminen ammattiurheilijaan 

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa 

työsopimussuhteessa olevaan urheilijaan. 
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