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Vastaanottajan tiedot. Rivinvaihto enterillä.

Viite

Luottotietolain ja maksupalvelulain yhteensovittaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
kanssa

Asettaminen
Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa säädöshankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella
luonnos hallituksen esitykseksi luottotietolain ja maksupalvelulain muuttamisesta.
Toimikausi
20.1.2020-30.6.2020
Taustaa
EU:n tietosuojasääntelyä on uudistettu. 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. toukokuuta 2016.
Tietosuojadirektiivin mukaan sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset oli annettava ja julkaistava viimeistään 6. toukokuuta 2018. Yleisen tietosuojaasetuksen soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018.
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi yleislakeina
tietosuojalakia (1050/2018) ja lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018). Yleislakien lisäksi henkilötietojen käsittelyä
koskevaa sääntelyä on runsaasti erityislaeissa, mukaan lukien luottotietolaki (527/2007) ja
maksupalvelulaki (290/2010).
EU:n tietosuoja-asetuksessa määritetään tilanteet, joissa sitä täsmentävä tai täydentävä
kansallinen lainsäädäntö on mahdollista. Näin on 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 (tietosuojaPostiosoite
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asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohta). Kansallista liikkumavaraa sisältyy myös erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyyn (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan
b, g, h, i ja j alakohta) ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin säännöksiin (tietosuoja-asetuksen 23
artiklan sallimat poikkeukset). Lisäksi tietosuoja-asetuksen 9 luku sisältää tietojenkäsittelyyn
liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset, jotka mahdollistavat eräiltä osin kansallisen
sääntelyn.
Tavoitteet
Luottotietolain ja maksupalvelulain muutostarpeita on arvioitu oikeusministeriön asettamassa
työryhmässä, jonka toimikausi päättyi 31.12.2018. Työryhmä laati luonnokset EU-sääntelyn
edellyttämistä välttämättömistä lainmuutoksista. Työryhmän arvion mukaan luottotietolaki
edellyttää muita oikeusministeriön hallinnonalan lakeja enemmän yhteensovittamista uuden
tietosuojasääntelyn kanssa.
Maksupalvelulain jatkovalmistelun aikana on päädytty arvioon, jonka mukaan tietosuoja-asetuksen
vaatimusten huomioiminen edellyttäisi sellaisia muutoksia, joista olisi tarpeen järjestää uusi
lausuntokierros.
Tämän hankkeen tarkoituksena on arvioida tarkemmin luottotietolain yhdenmukaisuutta
tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännösten kanssa sekä arvioida tietosuoja-asetuksen
edellyttämiä muutoksia maksupalvelulakiin. Tehtävänä on laatia ehdotukset tarvittaviksi
lainmuutoksiksi. Ehdotukset laaditaan hallituksen esityksen muotoon.
Osana valmistelua kuullaan tarpeen mukaan oikeusministeriön muita osastoja ja yksiköitä sekä
muita tahoja.
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