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EU:n tietosuojasääntelyn edellyttämät muutokset oikeusministeriön hallinnonalan 
lainsäädäntöön; asettamispäätös 

 

Asettaminen 

Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin edellyttämistä muutoksista oikeusministeriön 

hallinnonalan lainsäädäntöön. 

 

Toimikausi 

1.6.-31.12.2018 

 

Taustaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin 
liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (tietosuojadirektiivi) tulivat voimaan 5 päivänä toukokuuta 2016. Tietosuojadirektiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on annettava ja julkaistava viimeistään 6 
päivänä toukokuuta 2018. Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. 

Yleinen tietosuoja-asetus sekä eduskunnan käsiteltävänä olevat ehdotukset tietosuoja-asetusta täydentäväksi 
tietosuojalaiksi (HE 9/2018 vp) ja laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden 
ylläpitämisen yhteydessä (HE 31/2018 vp), jolla pannaan täytäntöön tietosuojadirektiivi, ovat jatkossa 
henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat yleissäädökset. Tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sovellettaisiin, jollei 
henkilötietojen käsittely kuulu henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä annetun lain soveltamisalaan. Tietosuojadirektiivi mahdollistaa myös yleissäädöksen täydentämisen 
erityissäännöksillä. 
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Tietosuoja-asetusta täsmentävä tai täydentävä kansallinen lainsäädäntö on mahdollista, kun henkilötietojen 
käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan c tai e alakohtaan, eli silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Kansallista liikkumavaraa sisältyy 
tietosuoja-asetuksessa myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyn osalta 9 artiklan 2 
kohdan b, g, h, i ja j alakohtaan, ja tietosuoja-asetuksen 23 artiklan nojalla on mahdollista säätää poikkeuksia 
rekisteröidyn oikeuksia koskeviin säännöksiin. Lisäksi tietosuoja-asetuksen 9 luku sisältää tietojenkäsittelyyn 
liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset, jotka mahdollistavat eräiltä osin kansallisen sääntelyn. 

 

Tehtävät 

Työryhmän tehtävänä on arvioida oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännön yhdenmukaisuus EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa ja laatia ehdotukset EU-sääntelyn edellyttämistä 

välttämättömistä lainmuutoksista. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. 

Työryhmä kuulee osana valmistelua tarpeen mukaan oikeusministeriön muita osastoja ja yksiköitä sekä muita 

tahoja. 

 

Kokoonpano 

Puheenjohtaja: 

Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos, lainvalmisteluosasto, OM 

Jäsenet: 

Tanja Jaatinen, lainsäädäntöneuvos, lainvalmisteluosasto, OM 

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, lainvalmisteluosasto, OM 

Anu Talus, lainsäädäntöneuvos, lainvalmisteluosasto, OM 

 

Sihteeri: 

Virpi Koivu, erityisasiantuntija, lainvalmisteluosasto, OM 

 

 

 
Osastopäällikkö Sami Manninen 
 
 
 
Lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 

 

 

Liitteet - 
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Jakelu  

         
 

Tiedoksi OM KPO Kriminaalipoliittinen osasto 
OM OHO Oikeushallinto-osasto 
OM LAVO Lainvalmisteluosasto 
OM Kansliapäällikkö 
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