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Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen 
tietosuoja-asetuksen 2016/679 (EU). Asetuksella kumotaan EU:n 
henkilötietodirektiivi 95/46/EY, joka on Suomessa pantu täytäntöön 
henkilötietolailla (523/1999). Yleinen tietosuoja-asetus tulee 
jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018.

Asetus jättää kuitenkin jäsenvaltioiden lainsäätäjille jonkin verran 
kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää 
liikkumavaraa.

Kansallinen työryhmä ehdottaa, että henkilötietolaki kumotaan ja 
säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, 
jolla täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi 
työryhmä ehdottaa eräitä muutoksia rikoslakiin ja sakon 
täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Tietosuojalaki ja muut lainmuutokset 
ehdotetaan tuleviksi voimaan 25.5.2018.

Asetuksen voimaanastuminen



Asetuksen valvonta

Valvontaviranomaisen osalta työryhmä ehdottaa tietosuojavaltuutetun ja hänen 
toimistonsa laajentamista tietosuojavirastoksi. Nykyinen tietosuojalautakunta 
lakkaisi sen toimivaltuuksien muuttuessa tietosuoja-asetuksen myötä. 

Sen sijaan työryhmä ehdottaa, että tietosuojaviraston sisäisenä 
päätöksentekoelimenä olisi erityinen seuraamuslautakunta tietosuojaviraston 
ratkaistessa merkittävimpiä seuraamusasioita eli hallinnollisten sakkojen 
määräämistä tai henkilötietojen käsittelyä koskevia rajoituksia tai kieltoja.

Mikäli kansallisessa lainsäädännössä ei toisin säädetä, voidaan viranomaisille 
ja julkishallinnon elimille määrätä vastaavia hallinnollisia sakkoja kuin 
yksityisillekin toimijoille. Tällöin hallinnollisten sakkojen suuruudet olisivat 
viranomaisten ja julkishallinnon elinten osalta kuitenkin enintään 10 000 000 
tai 20 000 000 euroa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö
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Tavoitteet

- Ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata 
teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen 
suojaa koskeviin haasteisiin. 

- Tukea digitaalitalouden kehitystä sisämarkkinoiden alueella 
yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevat säännökset 
sekä rakentamalla luottamusta. 

- Lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä 
vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa 
käsittelyä. 
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Velvoite

- Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja 
käsitteleviä organisaatioita niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä.

- Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla riippumatta 
esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen 
luonteesta tai käytetystä teknologiasta. 

- Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn 
sekä henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan.
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Sisältö



Tietosuojaperiaatteet

- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

- käyttötarkoitussidonnaisuus

- tietojen minimointi

- tietojen täsmällisyys

- tietojen säilytyksen rajoittaminen

- tietojen eheys ja luottamuksellisuus

- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus



Periaatteet

Organisaation on tietosuoja-asetuksen vaikutuksia arvioidessaan hahmotettava 
kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilasta.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita 
noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjää 
koskevan osoitusvelvollisuuden johdosta rekisterinpitäjän on pystyttävä myös 
osoittamaan, että periaatteita noudatetaan. 

Sisäänrakennetun tietosuojan periaate edellyttää, että edellä mainitut 
tietosuojaperiaatteet otetaan tehokkaasti osaksi henkilötietojen käsittelyä 
sisältäviä toimintoja niiden kaikissa vaiheissa. 

Oletusarvoisen tietosuojan periaate merkitsee, että rekisterinpitäjän tulee 
oletusarvoisesti käsitellä vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja. Velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen määrää, 
käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. 

Rekisterinpitäjän on toteutettava toimenpiteet, jotka varmistavat etenkin sen, että 
henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän 
saataville ilman luonnollisen henkilön myötävaikutusta.



Osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien prosessien sekä 
tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamisen dokumentointia.

Riskiperusteinen lähestymistapa tarkoittaa, että tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja 
asianmukaiset suojatoimet on suhteutettava henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyn 
oikeuksille ja vapauksille aiheutuvaan riskiin. 

Kun henkilötietojen käsittelyyn todennäköisesti kohdistuu korkea riski, on tietosuoja-
asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tehtävä tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi.

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laissa säädetty käsittelyn oikeusperuste. 
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti 
kielletty. 

Rekisterinpitäjän on tunnistettava tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen 
käsittelyn ulkoistamiselle, sillä tietosuoja-asetuksessa henkilötietojen käsittelijän 
roolia ja velvoitteita on terävöitetty henkilötietolakiin nähden.



Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin: rekisteröidyllä on oikeus 
saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tulla unohdetuksi: takaa 
rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä 
oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja rekisterinpitäjän velvollisuus ilmoittaa 
rajoituksesta. 



Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: rekisteröidyllä on oikeus siirtää 
rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä 
toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. Tiedot on 
voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan 
rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Rekisteröidyllä 
on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Vastustamisoikeus

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi: tietosuoja-asetus kieltää, 
tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta, sellaisten automatisoitujen 
päätösten tekemisen, joilla on rekisteröityjä koskevia oikeusvaikutuksia tai 
jotka vaikuttavat häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 
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Rekisterinpitäjän on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen
ilmitulosta siitä valvontaviranomaiselle (tietosuojavirasto) paitsi, jos 
loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu henkilöiden oikeuksiin tai 
vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Loukkauksesta on ilmoitettava rekisteröidylle, jos aiheuttaa todennäköisesti 
korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille esim. riski syrjinnästä, 
identiteettivarkaudesta, petoksesta, taloudellisesta menetyksestä, maineen 
vahingoittumisesta, salassa pidettävien tietojen paljastumisesta.

Sari-Anna Pennanen



Esim. Helsingin kaupunki

Kaupunginkansliassa on tietosuojavastaava ja vähintään yksi henkilö, joka voi toimia hänen 
sijaisenaan (tietosuojalakimies), avustavaa henkilökuntaa.

Kullakin toimialalla, liikelaitoksessa ja virastossa tulee oma tietosuojavastuuhenkilö, 
ensisijaisesti lakimies.

Lisäksi toimialoilla on tietoturvapäälliköt.

Mahdollisimman pian henkilörekistereiden analysoinnin valmistuttua, ryhdytään toimenpiteisiin 
tarvittavien tietojärjestelmämuutosten aikaansaamiseksi sekä tietojärjestelmiä koskevien 
sopimusten muuttamiseksi. 

Vastuu on toimialoilla, liikelaitoksilla ja virastoilla itsellään. Tavoitteena tulee olla keskitetysti 
hallittu suunnittelu ja toteutus. 

Apua ja tukea antavat tietosuojavastaava, tietosuojatyöryhmä ja kanslian oikeuspalvelut sekä 
tietohallinto-ja viestintäosasto. Tavoitteena on, että uusi rekisteriselostemalli on käytettävissä 
vuoden vaihteessa.

Kevään aikana koulutetaan ja ohjeistetaan koko henkilökuntaa.

Otetaan käyttöön uudet prosessit tietopyyntöjen käsittelemiseksi, tietosuojavaikutusten 

arvioimiseksi ja tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi.



Muistisektorin kannalta

Kirjastojärjestelmät: 
Henkilökohtaiset tunnukset henkilökunnalle, lokitietojen seuranta, turhat tiedot pois, 
tiedon säilyttämiselle aikaraja, alaikäisten tietojen käsittely, sopimukset.

Helmet-asiakkuusryhmä

Kirjastojen tulisi yksilöidä, mikä on henkilötietojen käsittelyn peruste eri toimintojen 
osalta. Esimerkiksi: miltä osin käsittely perustuu rekisteröidyn (asiakkaan tai tekijän) 
suostumukseen, miltä osin lakisääteiseen velvoitteeseen tai tarpeellisen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseen. 

Jos käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus, tulisi varmistaa että käsittelyn 
ehdot ovat eri ikäisten asiakkaiden ymmärrettävissä ja helposti saatavilla. Käsittelyn 
peruste ja ne tarkoitukset, joihin henkilötietoja käytetään, tulee määritellä 
mahdollisimman arkikielisesti. Olisi myös varmistettava, että suostumus tietojen 
käsittelyyn on annettu nimenomaisella ja aktiivisella toimella - pelkkä lomakkeeseen 
sisällytetty, valmiiksi rastitettu vaihtoehto ei riitä. 

Osoitusvelvollisuus edellyttää, että kirjastot dokumentoivat ja säilyttävät tiedot 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä, teknisistä ja 
organisatorisista suojakeinoista jne. Nämä tulee pyydettäessä esittää 
tietosuojaviranomaisille.

Pekka Heikkinen



Asetus velvoittaa jäsenmaat sovittamaan yhteen henkilötietojen suojan sekä 
tiedonvälityksen vapauden. Tämä kattaa myös tietojen käsittelyn akateemisen ja 
kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten. 

Tämän ohella asetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää harkintansa mukaan 
poikkeuksista, jotka koskevat ”yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia”. 
Jäsenvaltiot voivat mm. säätää poikkeuksista rekisteröityjen oikeuksiin, jos nämä 
oikeudet todennäköisesti estäisivät tai suuresti vaikeuttaisivat yleisen edun mukaista 
arkistointitoimintaa. Olisi tärkeää, että säädösvalmistelun kuluessa nyt selkeytettäisiin, 
millaisten kirjastojen ja arkistojen  katsotaan mahtuvat tämän poikkeussäännöksen 
piiriin.

Pekka Heikkinen



- Kiitos!


