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HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unio
nin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimen
piteiden tarvetta ja valmistelemaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia 
henkilötietojen käsittelystä annettuun yleiseen kansalliseen lainsäädäntöön sekä 
koordinoimaan asiasta annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tarpeellista 
lainvalmistelutyötä.

Toimikausi 17.2.2016-16.2.2018

Taustaa Euroopan komissio antoi ehdotuksensa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi tammi
kuussa 2012. Samassa yhteydessä annettiin ehdotus tietosuojadirektiiviksi. Sää
dökset tulivat hyväksytyiksi joulukuussa 2015. Säädösten soveltaminen alkaa 
kahden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Kumpikin säädös tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun asianomainen säädös on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädökset julkaistaan keväällä 
2016.

Yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja sen 
kansalliseksi täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999) sään
nökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu asetuksen sovelta
misalaan.

Voimassaoleva henkilötietolaki on yleislaki, jota sovelletaan lähtökohtaisesti 
kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Laissa on ilmaistu henkilötietojen käsittelyä 
koskevat yleiset periaatteet. Laki sisältää säännökset henkilötietojen käsittelyn
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suunnitteluvelvollisuudesta ja käsittelyn huolellisuusvelvoitteesta samoin kuin 
käsittelyn yleisistä edellytyksistä sekä arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuk
sen käsittelyn erityisistä edellytyksistä. Laissa säädetään myös käsiteltävien hen
kilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja henkilötietojen laatua koskevista 
periaatteista. Lisäksi laissa säädetään rekisteröidyn oikeuksista ja rekisterinpitä
jän velvollisuuksista.

Henkilötietolakiin sisältyvät myös säännökset kansallisista tietosuojaviranomai
sista, joita ovat tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutettu, sekä niiden tehtä
vistä ja toimivaltuuksista. Tietosuojaviranomaisten tehtävistä ja toiminnasta sää
detään lisäksi laissa tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 
(389/1994) sekä sen nojalla annetussa asetuksessa (432/1994).

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen I luvussa määritellään asetuksen tavoit
teet ja soveltamisala sekä asetuksessa käytettävät keskeiset käsitteet. Asetusta 
sovelletaan osittain tai kokonaan automatisoituun henkilötietojen käsittelyyn se
kä henkilötietojen sellaiseen muuhun kuin automatisoituun käsittelyyn, joka 
muodostaa tai jonka on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

Asetusta ei sovelleta unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jäävään toi
mintaan liittyvään käsittelyyn, kuten kansalliseen turvallisuuteen tai yhteiseen 
uiko-ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvan toiminnan yhteydessä toteutettuun 
henkilötietojen käsittelyyn. Niin ikään soveltamisalan ulkopuolelle jää henkilötie
tojen käsittely poliisi-ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla, josta säädetään tie
tosuojadirektiivissä. Asetusta ei myöskään sovelleta unionin toimielinten, elinten 
ja laitosten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jää myös luonnollisen henkilön henkilö
kohtaisen tai kotitalouttaan koskevan toiminnan yhteydessä suorittama henkilö
tietojen käsittely.

Asetuksen II luku sisältää säännökset henkilötietojen käsittelyn yleisistä periaat
teista, käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisteröidyn suostumuksen edellytyksistä 
sekä lapsen suostumukselle asetettavista edellytyksistä informaatiopalvelujen 
yhteydessä samoin kuin arkaluonteisten tietojen käsittelystä.

Asetuksen III luvussa säädetään rekisteröidyn oikeuksista, kuten tämän oikeu
desta tulla unohdetuksi ja siirtää itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen. 
Niin ikään lukuun sisältyvät myös säännökset käsittelyn läpinäkyvyydestä.
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Kansallinen liikkumavara

Asetuksen IV luvussa säädetään rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 
velvollisuuksista. Rekisterinpitäjälle asetetaan siinä mm. sisäänrakennetun ja ole
tusarvoisen tietosuojan periaatteille perustuvat velvoitteet. Rekisterinpitäjän tu
lee niiden mukaisesti toteuttaa sekä henkilötietojen käsittelykeinojen määrittely 
että käsittelyn yhteydessä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpi
teet, jotka vastaavat asetuksen vaatimuksia ja takaavat rekisteröidyn oikeuksien 
suojelun. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tieto- 
turvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ja eräissä tapauksissa myös rekiste
röidylle.

Asetuksen V luku sisältää säännökset henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin.

Asetuksen VI lukuun sisältyvät säännökset riippumattomista kansallisista valvon
taviranomaisista ja niiden toimivallasta, tehtävistä ja valtuuksista. Valvontavi
ranomaisten tulee muun muassa valvoa asetuksen soveltamista ja toteuttaa sen 
täytäntöönpanoa oman jäsenvaltionsa alueella sekä osallistua EU:n tietosuojavi
ranomaisten yhteistyöhön. Valvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä sääde
tään asetuksen VII luvussa, johon sisältyvät muun muassa säännökset tietosuoja
viranomaisten yhteisistä operaatioista, yhden luukun mekanismista (OSS) ja yh- 
denmukaisuusmekanismista, samoin kuin asetuksella perustettavan tietosuojavi
ranomaisten yhteistyöelimen, tietosuojaneuvoston tehtävistä ja päätöksenteos

ta.

Asetuksen Vili luvussa säädetään rekisteröidyn ja muiden luonnollisten henkilöi
den sekä oikeushenkilöiden oikeudesta oikeussuojakeinoihin ja korvauksen saa
miseen, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuusta sekä asetuksen 
rikkomisen seuraamuksista.

Asetuksen IX luku sisältää tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat 
säännökset. Jäsenvaltiot velvoitetaan muun muassa sovittamaan lainsäädäntö
toimin yhteen oikeus henkilötietojen suojaan ja ilmaisuvapauteen. Luvussa sää
detään myös henkilötietojen käsittelystä työelämässä sekä henkilötietojen käsit
telystä tieteellisiä, tilastollisia ja historiallisia tarkoituksia ja yleisen edun mukais
ta arkistointia varten. Lukuun sisältyy myös säännös, joka mahdollistaa henkilö
tietojen luovuttamisen kansallisen asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön 
perusteella. Lukuun X sisältyvät säännökset delegoiduista säädöksistä ja täytän
töönpanosäädöksistä ja lukuun XI loppusäännökset.

Vaikka kyseessä on kansallisesti suoraan sovellettava asetus, se jättää jäsenvalti
olle direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Tätä liikkumavaraa on erityisesti 
julkisella sektorilla, mutta jossain määrin myös yksityisellä sektorilla. Asetuksen
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Tehtävät

puitteissa on mahdollista antaa kansallista lainsäädäntöä, jolla tarkennetaan ase
tuksen säännöksiä. Lisäksi kansallisella lainsäädännöllä on jossain määrin mah
dollista myös poiketa asetuksen velvoitteista.

Alustavan arvion mukaan useassa sadassa kansallisessa säädöksessä on nykyisin 
säännöksiä henkilötietojen käsittelystä. Nämä eri ministeriöiden hallinnonaloille 
kuuluvat säännökset on saatettava tietosuoja-asetuksen mukaisiksi asetuksen 
mahdollistaman kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Työryhmän tehtävänä on

1) selvittää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kan
sallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarve sekä erityisesti se, onko voimassa 
olevan henkilötietolain kaltaiselle yleiselle kansalliselle tietosuojalainsää
dännölle tarvetta ja valmistella ehdotus asiasta mahdollisesti tarvittavaksi 
yleiseksi lainsäädännöksi;

2) selvittää, onko kansallista tietosuojaviranomaista koskevaa kansallista lain
säädäntöä tarpeen tarkistaa ja valmistella ehdotus tarvittavaksi lainsäädän
nöksi kansallisesta tietosuojaviranomaisesta, sen organisaatiosta, tehtävistä 
ja toimivaltuuksista;

3) selvittää tietosuoja-asetuksen jäsenvaltion lainsäädännölle jättämän kansal
lisen liikkumavaran antamat mahdollisuudet sekä esittää periaatteet liikku
mavaran tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) koordinoida ja avustaa henkilötietojen käsittelystä annetun erityislainsää
dännön tarkistamiseksi tehtävää lainvalmistelutyötä.

Työryhmän tulee ottaa työssään huomioon pääministeri Juha Sipilän hallituksen 
hallitusohjelman tavoite pidättäytyä kansallisesta lisäsääntelystä Euroopan unio
nin lainsäädännön toimeenpanossa samoin kuin tavoitteet vahvistaa kansalais
ten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä sekä varmistaa 
tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Lisäksi tulee kiinnittää huomio
ta mahdollisuuksiin luopua tarpeettomasta erityissääntelystä.

Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esi
tyksen muotoon. Työryhmän tulee saada mietintönsä lainsäädännön muutoseh
dotuksista valmiiksi 31.5.2017 mennessä.
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Kokoonpano Puheenjohtaja:
Nurmi, Pekka, oikeustieteen lisensiaatti 

Jäsenet:
Viitala, Heidi, hallitussihteeri, valtioneuvoston kanslia
VValkila, Tommy, lakimies, ulkoasiainministeriö
Jalus, Anu, EU-erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Mantere, Tiina, erityisasiantuntija, sisäministeriö
Wasenius, Perttu, hallitussihteeri, puolustusministeriö
Kivivasara, Sami, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
Aakkula, Immo, hallitusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö
Taipale, Kirsi, lainsäädäntöneuvos, maa-ja metsätalousministeriö
Aholainen, Maria, ylitarkastaja, liikenne-ja viestintäministeriö
Penttilä, Marja, lakimies, sosiaali-ja terveysministeriö
Mäkinen, Kari, hallitusneuvos, työ-ja elinkeinoministeriö
Autere, Riitta, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Pihamaa, Heljä-Tuulia, toimistopäällikkö, tietosuojavaltuutetun toimisto
Sulin, Ida, lakimies, Suomen Kuntaliitto
Harjunheimo, Niina, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
llveskivi, Paula, lakimies, Akava ry, edustaen myös Suomen Ammattiliittojen Kes
kusjärjestö SAK ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Sario, Tuula, johtava lakimies, Kuluttajaliitto 
Korpisaari, Päivi, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Sihteerit:
Rantalankila, Leena, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö 
Jalus, Anu, EU-erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Vettenranta, Leena, erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Työryhmä voi työskennellä jaostoihin jakautuneena. Työryhmä voi ottaa itselleen 
lisäksi yhden sivutoimisen sihteerin.

Työryhmän kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne
tun lain (609/1986) 4a §:ssä säädettyä vaatimusta, jonka mukaisesti valtion ko
miteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vä
hintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla työryhmässä edustettuna 
olevilla tahoilla ei kuitenkaan ollut esittää sekä naista että miestä jäsenehdok
kaaksi, minkä vuoksi kiintiövaatimuksesta poikkeamiselle on lainkohdassa tarkoi
tettu erityinen syy.
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Kustannukset

JAKELU

TIEDOKSI

Työryhmän menot maksetaan momentilta 25.01.011.

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Lainsäädäntöjohtajan sijainen, 
lainsäädäntöneuvos Tuula Maju

Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

Oikeusministeriö
kansliapäällikkö
lainvalmisteluosasto
viestintäyksikkö

Valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Suomen Kuntaliitto 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Toimihenkilö- 
keskusjärjestö STTK 
Kuluttajaliitto 
Helsingin yliopisto


