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EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(GDPR= General Data Protection Regulation)

• Euroopan unionin laajuinen tietosuoja-asetus tuli
voimaan 24.5.2016.

• Menossa on 25.5.2018 päättyvä siirtymäaika, jonka
kuluessa pitää saada henkilötietojen käsittely
asetuksen mukaiseen kuntoon.

• Varautumiseen vielä 163 päivää aikaa.



Miksi tietosuoja-asetus?

• Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on:
– varmistaa yhdenmukainen ja korkeatasoinen

henkilötietojen suojelu Euroopan unionin
alueella

– poistaa henkilötietojen liikkuvuuden esteet
unionissa

– Lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja
edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä

• Asetuksen myötä koko unionin alueella sovelletaan
pääosin yhtenäistä tietosuojasääntelyä



Mikä muuttuu vs. henkilötietolaki?

• Riskiperusteinen lähestymistapa
– Arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja

valittava arvioidun riskitason mukaan tarvittavat
hallintatoimenpiteet

– Pakolliset vaikutustenarvioinnit, erityisesti kun käsitellään
erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaa tietoa

• Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
• Osoitusvelvollisuus

– Dokumentointi

• Rekisteröityjen oikeuksien vahvistaminen
• Seuraamukset, poikkeamien ilmoitusvelvollisuus



Asetus tieteellisen tutkimuksen
näkökulmasta
• Asetus huomioi tieteellisen tutkimuksen

erityispiirteet ja turvaa tutkimuksen vapauden
• Antaa kansallista liikkumavaraa
• Mahdollisuus laajemmalle suostumukselle tietyille

tieteellisen tutkimuksen aloille
– Edellyttäisi tutkimukselta eettisten standardien

noudattamista
– Suostumuksilla mahdollisuus myös rajoittaa

• Tietosuojaryhmä WP29 hyväksynyt suostumusta
koskevan ohjeen 28.11.2017
– Kommentointi



Asetuksen soveltaminen

• Asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa
oikeutta
– Jäsenvaltioille jonkin verran kansallista lainsäädännöllistä

liikkumavaraa
– Jäsenvaltio voi antaa täsmentäviä ja täydentäviä säännöksiä

• Suomessa Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
täytäntöönpanotyöryhmän, jonka päätehtävänä oli:
– valmistella lainsäädäntöehdotus kansallisen

liikkumavaran käytöstä sekä
– ehdotus kansallisesta valvontaviranomaisesta



Työryhmän mietintö (TATTI)

• Työryhmän mietintö valmis 21.6.2017.
• Työryhmä kävi tietosuoja-asetuksen läpi

artikla artiklalta
– Liikkumavaran käyttömahdollisuudet kunkin

artiklan osalta
• Ehdotus: säädetään uusi henkilötietojen

suojaa koskeva yleislaki -> tietosuojalaki
– Voimaan 25.5.2018
– Samalla kumottaisiin nykyinen henkilötietolaki



Kansallisen liikkumavaran käyttö

• Tietosuoja-asetuksella pyritään varmistamaan
henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen
johdonmukainen ja yhtenäinen soveltaminen.

• Lähtökohta: henkilötietojen suojelun tason oltava
sama kaikissa jäsenvaltioissa

• Suomen linja:
– Vältetään laajaa kansallisen liikkumavaran käyttöä
– Ei kansallista lisäsääntelyä
– Tietosuojalain tulkinta rinnakkain asetuksen kanssa
– Koska tietosuoja-asetus  säätelee yksityiskohtaisesti,

liikkumavaraa käytetään harkiten, asetuksen salliessa



Työryhmän esitys
tietosuojaviranomaisesta
• Nykyisen tietosuojavaltuutetun toimiston

tilalle perustetaan tietosuojavirasto
– Huolehtii kansallisesti valvontaviranomaisen

tehtävistä, velvollisuudet laajenevat
• Tietosuojalautakunta lakkautetaan, tilalle

seuraamuslautakunta, joka:
– Päättää hallinnollisista sakoista ja
– henkilötietojen käsittelyä koskevista rajoituksista

ja kielloista



Työryhmän esitys tieteellisestä
tutkimuksesta (tietosuojalaki)
• Lähtökohtana nykyinen henkilötietolaki
• Tietosuojalaki 31 §. Tieteellisiä ja historiallisia

tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia
varten tapahtuvaa käsittelyä koskevat poikkeukset
ja suojatoimet

• Tietosuojalaki 32 §. Erityisiä henkilötietoryhmiä
koskeva käsittely tieteellisiä ja historiallisia
tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia
varten



31 § Poikkeukset tietosuojalaissa

• Poikkeusten salliminen tietosuojalaissa olisi perusteltua, jotta
ei tarpeettomasti vaaranneta tieteellisten ja historiallisten
tutkimustarkoitusten toteutumista

• Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tai historiallisessa
tutkimustarkoituksessa taikka tilastollisessa tarkoituksessa,
voidaan kansallisella lainsäädännöllä poiketa rekisteröidyn
15, 16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä oikeuksista:
– 15 artikla: rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus),
– 16 artikla: oikeus tietojen oikaisemiseen,
– 18 artikla: oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
– 21 artikla: oikeus vastustaa käsittelyä.

• Kaikista näistä oikeuksista olisi mahdollisuus poiketa
harkiten, kun noudatetaan laissa lueteltuja suojatoimia



31 § Poikkeukset käytännössä

• Sallittu ainoastaan tarvittaessa:
– Jos oikeudet estävät tai vaikeuttavat

tarkoitusten saavuttamista
– Tapauskohtainen harkinta
– Esim. pseudonymisointi ja tarkastusoikeus

• Rekisteröidyn oikeudet asetuksen nojalla:
– Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,

jos epäilee henkilötietoja käsiteltävän tieteellisessä
tutkimustarkoituksessa tietosuoja-asetuksen vastaisesti.



31 § Toteutettavat suojatoimet

1. Käsittelyn perustuttava asianmukaiseen
tutkimussuunnitelmaan:

- Kyseessä tieteellinen tutkimus
- Julkisuuslain 24 §:n 21 kohdan nojalla tieteellisen

tutkimuksen suunnitelmat ja perusaineistot säilyisivät
edelleen salassa pidettävinä

- Tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen
2. Tutkimuksella oltava vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä
3. Henkilötietoja tulee käyttää vain historiallista tai tieteellistä

tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten
sekä toimia niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät
paljastu ulkopuolisille



32 § Käsittelyn edellytykset

• Erityisten henkilötietoryhmien (artikla 9) käsittely
olisi mahdollistettava vastaisuudessakin tieteellisiä
ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia
tarkoituksia varten kansallisessa lainsäädännössä.

• Noudatettava 31 § suojatoimia
• LISÄKSI velvollisuus laatia 35 artiklan mukainen

tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi:
– Korostetaan rekisterinpitäjän suunnitteluvelvollisuutta.
– Vaikutustenarviointi lähetettävä tiedoksi tietosuojavirastolle

kirjallisesti 30 päivää ennen käsittelyyn ryhtymistä



Ajankohtainen tilanne

• WP29 suostumusohje lausuntokierrokselle
• Tietosuojalaki virkamiesvalmistelussa,

odotetaan lausuntokierrosta, lopullinen
muoto vielä avoin

• Työryhmä jatkaa erityislainsäädännön
läpikäyntiä
– kansallisessa säädöksessä on satoja

säännöksiä henkilötietojen käsittelystä, jotka on
saatettava yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiseksi



KIITOS


