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Nykyisen henkilötietodirektiivin, johon meillä so-
vellettava henkilötietolaki perustuu, korvaava EU:n 
tietosuoja-asetus tuli voimaan keväällä 2016. So-
vellettavaksi asetus tulee kahden vuoden siirtymä-
ajan jälkeen eli 25.5.2018. Kun kyse on asetukses-
ta, tulee se sovellettavaksi kaikissa jäsenvaltioissa 
pääasiassa sellaisenaan. Direktiivin soveltaminen-
han on ollut varsin kirjavaa eri jäsenmaissa, jos 
joku on ollut esimerkiksi sallittua meillä, ei ole voi-
nut kovin suurella varmuudella väittää sen olevan 
sallittua myös vaikkapa Itävallassa tai Saksassa. 
Täysin aukotonta harmonisointi ei tule edelleen-
kään olemaan, mutta askel parempaan suuntaan 
kuitenkin. 

Tätä kirjoittaessa asetuksen soveltamiseen on 
netistä löytyvän laskurin mukaan vielä (tai enää) 
533 päivää ja mitä vähemmän päiviä tuossa las-
kurissa on, sitä kiihtyvämmällä tahdilla asetus on 
puhuttanut ja hämmentänyt. Jokaisella tuntuu 
olevan asetuksen merkityksestä tai siihen liittyvis-
tä tulkinnoista ja nyansseista oma näkemyksensä. 
Pakkaa hämmentää erityisesti se, että kyse on ko-
vin yleisluontoisesta ja monin paikoin todella tul-
kinnanvaraisesta säädöspaketista, jonka artikloiden 
perustelut eli resitaalit ovat ihmeellisen ohuita.

Asetuksen luonteesta johtuen sen tulkinta tulee 
olemaan pitkälti EU-lähtöistä, asetuksessa anne-
taan monissa kohdin EU:n tietosuojavaltuutettu-
jen WP 29 -ryhmän pohjalle rakentuvalle uudelle 
European Data Protection Boardille (EDPB) oikeus 
antaa tarkempaa ohjausta eri asioista. WP 29:han 
on viime vuosina tuottanut erilaisia kannanottoja, 
joiden sisältö on ollut välillä melkoisen arvovärit-
tynyttä. Seuraava ote WP29 eräästä dokumentista 
puhuu puolestaan: ”Oletetaan, että kuluttaja yrit-
tää vastustaa mieliroskaruokaansa, koska hän on 
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huolissaan liikalihavuudesta. Käy ilmi, että tiettyi-
nä aikoina ja tietyissä paikoissa hän ei pysty siihen. 
Suurten tietomassojen avulla markkinoijat voivat 
saada selville täsmälleen, milloin ja miten heidän 
on lähestyttävä tätä kuluttajaa saavuttaakseen 
hänet, kun hän on haavoittuvimmillaan varsinkin 
nykyisessä maailmassa, jossa ollaan jatkuvasti 
näyttöruudun ääressä ja jossa tekniset laitteem-
mekin pystyvät pitämään myyntipuheen.” Toivoa 
sopii, että asetusta koskevat tulkinnat tulevat ole-
maan vähemmän värittyneitä!

Kansallisesti tietosuojavaltuutetulta ei ole tullut 
yleistason kommentteja kummempaa apua, mutta 
tätä kirjoittaessa TSV on juuri ilmoittanut julkaise-
vansa lähiaikoina ohjausaineistoa asetuksen edel-
lyttämistä toimista. 

Käytäntö lopulta näyttää suuntaviivat toteutuk-
sille, mutta sitä odotellessa tässä oma näkemykse-
ni asetukseen liittyvästä kymmenestä asiasta, jotka 
olisi viimeistään tässä vaiheessa hyvä tietää.  

1. Asetus koskettaa lähes kaikkia
See no evil, hear no evil ei tässä tapauksessa auta, 
asetuksen piirissä kun ovat kaikki, jotka henkilö-
tietoja käsittelevät ja tämä tarkoittaa lähes kaikkia 
niin yksityisellä kuin julkisella puolella. 

Henkilötiedon käsite on laaja – henkilötietoja 
ovat kaikki ne tiedot, joista voi suoraan tai epä-
suorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen 
henkilö. Henkilötietoja on siis käytännössä mikä ta-
hansa tietojoukko, joka voidaan yhdistää luonnol-
liseen henkilöön, esimerkiksi valokuva, nimi, säh-
köpostiosoite, luottokortin numero, some-päivitys, 
auton rekisterinumero, IP-osoite, paikkatiedot yms. 
Dynaamisen IP-osoitteen osalta saimme kesäl-
lä EU-tuomioistuimen päätöksen, jonka mukaan 
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tietyissä tilanteissa dynaaminenkin IP-osoite on 
katsottava henkilötiedoksi. Asetus ei sääntele eväs-
teitä, EU-tason evästesääntelyn kohtalo punnitaan 
erikseen e-privacy direktiivin uusimisen yhteydes-
sä.

Henkilötiedon käsittely taas voi olla mitä vain 
lähtien tietojen keräämisestä, tallettamisesta, jär-
jestämisestä, käyttämisestä, siirtämisestä, luovut-
tamisesta, säilyttämisestä, muuttamisesta, yhdis-
tämisestä ja suojaamisesta aina poistamiseen ja 
tuhoamiseen asti.

Kovin moni yritys nykyään ei voi siis sanoa ole-
vansa soveltamisen ulottumattomissa, mutta lä-
heskään kaikki eivät kuitenkaan tiedä esimerkiksi 
mitä tietoja rekistereistä löytyy tai miten ja mihin 
tarkoitukseen niitä käsitellään, säilytetään, ylläpi-
detään ja käsittelystä informoidaan. Nyt onkin vii-
meistään aika lähteä selvittämään itselleen missä 
mennään, sillä voi olla, että tuo reilu 500 päivää 
osoittautuu tässä asiassa yllättävän lyhyeksi ajaksi. 

2. Paljon melua tyhjästä?
Monessa yhteydessä on todettu, ettei asetus ole 
niin suuri mörkö kuin annetaan ymmärtää. Kaikki 
hype asetuksen ympärillä olisi vain paljon melua, 
jos ei nyt tyhjästä niin ainakin jostain ei niin mul-
listavasta – jos henkilötietojen käsittely on henki-
lötietolain mukaista ja asetuksen vaatimuksiin on 
tutustuttu, voi nostaa jalat pöydälle, ottaa rennosti 
ja seurata muiden säntäilyä. 

Kuulostaa kivalta, mutta ei se taida ihan niin 
mennä. Asetuksessa on kyllä hyvin paljon samo-
ja asioita kuin henkilötietolaissa, mutta tämän 
toteaminen on vain puolitotuus, sillä asetus si-
sältää myös monia uusia hankalasti tulkittavia ja 
sovellettavia velvollisuuksia ja oikeuksia. On vaikea 
kuvitella toimijaa, joka ei joutuisi jollain tasolla ot-
tamaan asetuksen vaatimukset huomioon esimer-
kiksi IT-järjestelmissään, tietosuojaprosesseissaan 
ja alihankkijasuhteissaan. Käytännön tasolla ja 

kaikkien toimijoiden osalta ei välttämättä niin yk-
sinkertainen tehtävä kuin juhlapuheissa annetaan 
ymmärtää.

3. Tietosuoja ei ole enää uskon 
asia, se pitää voida todistaa
Asetus perustuu pitkälle niin sanottuun tilivelvolli-
suusajatteluun, mikä edellyttää riskilähtöistä tieto-
suojan suunnittelua ja kykyä myös todistaa tehdyt 
toimenpiteet. Asetuksessa vilahtelee käsitteet si-
säänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, jotka 
yksinkertaistettuna tarkoittavat lähinnä sitä, että 
tietojen käsittelytavat ja prosessit, jotka vastaavat 
asetuksen vaatimuksia, määritetään ja kuvataan 
ja kaikessa tietojen käsittelyssä varmistetaan, että 
käsitellään vain käsittelyn tarkoituksen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja niin niiden määrän, laa-
juuden, säilytysajan kuin saatavilla olon suhteen.  

Pääsääntöisesti voi ajatella, että mitä tunniste-
tummassa muodossa tieto on, mitä yksilöivämpään 
käyttötarkoitukseen ja mitä pitkäaikaisempaan 
käyttöön sitä käsitellään, sitä suuremmat riskit ja 
sitä kautta suuremmat velvoitteet ja edellytetyt 
suojakeinot. Tietyissä korkeamman riskin käsitte-
lytilanteissa kuten vaikka arkaluonteisten tietojen 
käsittely, tulee esimerkiksi pakolliseksi riskiarvion 
tekeminen suunniteltujen tietojen käsittelytoimien 
vaikutuksista henkilötietojen suojalle. 

Enää ei myöskään riitä, että noudattaa tietosuo-
jakysymyksissä lakia, jatkossa on myös pystyttävä 
konkreettisesti osoittamaan miten tietosuoja on 
huomioitu toiminnan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Selkeästi kuvatuilla vastuilla ja ennalta 
määrätyillä henkilötietojen käsittelyn prosesseilla 
sekä eri tietosuojatoimintojen kattavalla doku-
mentoinnilla pääsee jo pitkälle. Dokumentoida voi 
esimerkiksi tietosuojaprosessit, tietojen käsittelyyn 
liittyvät järjestelyt, informointia koskevat ohjeis-
tukset ja selosteet, henkilöstön koulutukset, riski-
arvioinnit jne. 
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Isommissa yrityksissä jo näiden vaatimusten 
täyttäminen voi edellyttää käytännössä tietosuo-
javastaavan nimittämistä. Tietosuojavastaava on 
henkilö, jonka tehtävänä yrityksessä on tietosuojan 
toteutumisen varmistaminen ja valvonta. Asetuk-
sen joissain aiemmissa versioissa tietosuojavas-
taava tuli nimittää isommissa kuin 250 hengen 
organisaatiossa, mutta nyt velvollisuus koskee niin 
rekisterinpitäjiä kuin tietojen käsittelijöitä, joilla 
liiketoiminnan keskeisenä osana on henkilötietojen 
laajamittainen, säännöllinen ja järjestelmällinen 
käsittely. Yrityksen on tällä hetkellä itse tehtävä 
tulkinta siitä, onko sen toiminnassa henkilötietojen 
käsittely tällä tavoin ydinliiketoimintaa. 

4. Viranomaiselle valtava keppi
Suurin mörkö monissa asetusta koskevissa pu-
heissa on sen mahdollistamat sanktiot asetuksen 
vastaisesta toiminnasta ja asetuksesta onkin vai-
kea puhua mainitsematta niitä. Sanktiot on jaettu 
kahteen kategoriaan, ja ne voivat olla jopa 4 % 
yrityksen globaalista liikevaihdosta tai 20 miljoo-
naa euroa. Se, kumpaa kategoriaa noudatetaan, 
riippuu rikotusta artiklasta. Koska sanktiot ovat 
hallinnollisia, viranomainen voi määrätä ne suo-
raan ilman kulkemista oikeussalin kautta. Edellä 
käsitellyllä osoitusvelvollisuudella tullee olemaan 
oma roolinsa sanktioita ja niiden suuruutta mää-
rättäessä.

Porkkanana asetuksen noudattamiseen voisi 
nähdä sen, että enenevässä määrin hyvin hoide-
tut tietosuoja-asiat alkavat olla myös kilpailuetu. 
Tietosuoja ei nykyisin ole enää pienen piirin juttu. 
Media pitää huolen siitä, että asioista puhutaan 
jolloin mokat näkyvät ja kuuluvat pitkälle ilman 
sanktioitakin. 

5. Käsittelyperusteet uusiksi
Arviointi siitä, noudattaako tietojenkäsittely ase-
tuksen vaatimuksia koskee myös ja erityisesti kä-

sittelyn oikeusperusteita. Nykyään asiakasrekiste-
rin tietojen käsittelyn oikeusperusteena on usein 
asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys, 
mutta asetuksesta tällaista perustetta ei löydy. 
Asetuksen myötä myös henkilötietolain mukainen 
rekisterijaottelu asiakas-, markkinointi- ja kam-
panjarekistereihin jää säädöstasolla pois. Kaikissa 
edellä mainituissa käsittelyn peruste täytyy löytyä 
jatkossa asetuksen kuudesta käsittelyperusteesta 
eli suostumuksesta, sopimuksesta, laista, rekiste-
röidyn suojaamisesta, julkisesta tehtävästä tai oi-
keutetusta edusta. 

Sopimuksen osalta arvioitavaksi tulee se, onko 
tietojen käsittely tarpeen sopimuksen täytän-
töönpanemiseksi. Liian suppea tulkinta siitä, mitä 
sopimuksen perusteella tehtävään käsittelyyn voi 
kuulua hankaloittaisi monen yrityksen toimintaa 
kohtuuttomasti. Suostumuksen osalta taas on to-
dennäköistä, että nykyisen lainsäädännön aikana 
kerättyjä suostumuksia ei tarvitse uusia, kunhan 
ne on annettu asetuksen tarkoittamalla tavalla va-
paaehtoisesti, yksilöidysti, tietoisesti ja yksiselittei-
sesti. Suotumusta ei voi esimerkiksi antaa valmiik-
si rastitetulla ruudulla, ja se on oikeus peruuttaa 
milloin tahansa. Lisäksi yrityksen on pystyttävä 
osoittamaan, että suostumus on todella annettu. 
Oikeutettu etu taas on se peruste, johon esimer-
kiksi markkinointi, konsernin sisäinen käsittely sekä 
asiakkuus ja asiallinen yhteys todennäköisimmin 
tipahtavat. Käsittelyperusteena se edellyttää int-
ressipunnintaa yrityksen ja rekisteröidyn intressien 
välillä sekä sitä, että rekisteröity voi kohtuudella 
odottaa tietojensa tällaista käsittelyä. 

Huomioida kannattaa se, että rekisteröidyllä 
on asetuksen mukaan oikeus vastustaa oikeute-
tun edun perusteella tehtävää tietojen käsittelyä 
mukaanlukien profilointi, mutta tietojen siirto-
oikeutta sitä vastoin ei tässä tapauksessa ole toisin 
kuin silloin, jos tietoja käsitellään sopimuksen tai 
suostumuksen perusteella. 
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6. Profiloida vaiko eikö profiloida?
Pelkkä henkilötietojen kerääminen ei ole profiloin-
tia edes asetuksen uuden erittäin laajan määritel-
män mukaan, mutta iso osa modernista palvelusta 
ja kohdentamisesta on. Monessa asetusta kos-
kevassa kirjoituksessa on jostain syystä puhuttu 
profilointiin kohdistuvasta kielto-oikeudesta, vaik-
ka mitään yleistä kielto-oikeutta asetuksessa ei 
anneta. Asetuksen mukaan rekisteröidyllä on kyllä 
oikeus olla joutumatta sellaisen “automaattiseen 
käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, jolla 
on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vai-
kuttaa häneen muuten merkittävästi”. 

Lähtökohtaisesti kyse on kielto-oikeuden sijaan 
ennemmin oikeudesta valita muu kuin täysin auto-
maattinen päätösprosessi asetuksen mainitsemissa 
tilanteissa. Eli silloin kun kyse on automaattiseen 
käsittelyyn perustuvasta päätöksestä ja tällä pää-
töksellä on kyseistä henkilöä koskevia oikeusvaiku-
tuksia. Muu profilointi jää artiklan ulkopuolelle eikä 
edellä mainittuakaan sovelleta, jos profilointi on 
välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi 
tai se perustuu suostumukseen. Vastustamisoikeu-
destakaan ei ole johdettavissa yleistä profiloinnin 
kielto-oikeutta, suoramarkkinointia koskevan pro-
filoinnin vastustamisoikeus kylläkin. Voisikin sanoa, 
että arkaluonteisia tietoja lukuunottamatta profi-
lointi on lähtökohtaisesti sallittu kunhan käsitte-
lyperuste on olemassa, oli se sitten suostumus tai 
jokin muu. 

7. Uudet ja vanhat oikeudet
Yleisesti ottaen asetus sisältää joukon oikeuksia, 
jotka vastaavat käytännössä nykyisiä – oikeus 
päästä tietoihin, oikaisuoikeus ja (suoramarkki-
noinnin) vastustamisoikeus vastaavat tai ovat hy-
vin lähellä nykyisiä tarkastus-, kielto- ja oikaisuoi-
keuksia. Asetus ei ota kantaa eri kanavien käytön 
luvan- tai kiellonvaraisuuteen vaan keskittyy tie-
don käsittelyn edellytyksiin.

Mutta joukossa on myös upouusia eikä niin yk-
siselitteisesti ymmärrettäviä oikeuksia. Esimerkiksi 
oikeus tietojen siirtämiseen tarkoittaa sitä, että 
henkilöllä on oikeus saada sellaiset itseään koske-
vat ja itse toimittamansa tiedot, joiden käsittely on 
perustunut sopimukseen tai suostumukseen, ko-
neellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toi-
selle rekisterinpitäjälle. Vielä tässä vaiheessa on au-
ki, mitä ”itse toimittamansa” tiedot tarkoittaisivat 
esimerkiksi sähköyhtiön tai vähittäiskaupan asiak-
kaan osalta tai palveluiden käyttötietojen osalta. 

Uutena asetuksessa säädetään myös oikeudes-
ta tulla unohdetuksi eli käytännössä oikeudesta 
saada tietonsa poistetuksi esimerkiksi silloin kun 
henkilötietojen käsittely on perustunut suostu-
mukseen, joka nyt peruutetaan. Jos henkilötietojen 
käsittelylle on olemassa jokin muu laillinen peruste, 
velvollisuutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan 
ole. Tavanomaisissa asiakassuhteissa ja käsittely-
tilanteissa oikeus harvemmin syntyy, sillä tällöin 
yrityksellä yleensä on joku asetuksen tarkoittama 
käsittelyperuste. Jos velvollisuus tietojen poistami-
seen kuitenkin syntyy, syntyy myös velvollisuus il-
moittaa tietojen poistamisesta kaikille niille tahoil-
le, joille nämä tiedot on toimitettu tai julkistettu.

Tietoturvaloukkauksista joiden osalta on ole-
massa riski siitä, että henkilön oikeuksia ja vapauk-
sia rikotaan tai jotka todennäköisesti aiheuttavat 
suuren riskin rekisteröidyn henkilötietojen suojalle 
tai yksityisyydelle, on ilmoitettava valvontaviran-
omaiselle tai rekisteröidylle itselleen 72 tunnin ku-
luessa siitä, kun se on tullut tietoon, oli kyse sitten 
arkipäivästä, viikonlopusta tai pyhäpäivästä. Yri-
tyksissä on siis laadittava sisäiset toimintaohjeet ja 
-käytännöt ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. 

Näiden ja muiden asetuksessa määriteltyjen 
oikeuksien toteuttaminen tulee joka tapauksessa 
vaatimaan yrityksissä muutoksia niin toimintata-
poihin kuin tietojärjestelmiinkin. Kannattaa siis olla 
valmiina!
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8. Informointi läpinäkyväksi
Yritysten on jatkossa kerrottava nykyistä laajem-
min, läpinäkyvämmin ja aikaisemmassa vaiheessa 
tietojen käsittelystä sekä silloin kun henkilötiedot 
kerätään rekisteröidyltä itseltään että silloin kun 
henkilötiedot kerätään muualta. Jatkossa onkin ny-
kyisestä poiketen ilmoitettava esimerkiksi henkilö-
tietojen säilytysaika ja sen perusteet, oikeutettu etu 
käsittelyperusteena, käyttäjien oikeudet sekä profi-
lointi ja sen logiikat. Asetuksessa asetetaan myös 
velvollisuus tiedon antamiseen “tiiviisti esitetyssä 
ja helposti ymmärrettävässä muodossa selkeällä ja 
yksinkertaisella kielellä”. Käytännössä vaatimukset 
tarkoittavat esimerkiksi rekisteri- ja tietosuojase-
losteiden päivittämistä sekä sen miettimistä, miten 
rekisteröityjen henkilöiden informoinnista käytän-
nön tasolla jatkossa huolehditaan.

9. Ovatko sopimukset 
varmasti kunnossa? 
Jos yrityksen henkilötietojen käsittelyä tekee yri-
tyksen lukuun joku muu taho kuten esimerkiksi 
mainostoimisto, pilvipalveluntarjoaja, sähköposti-
palvelun tarjoaja tai analytiikkapalvelun tarjoaja, 
myös tämä alihankkija vastaa jatkossa suoraan 
sanktioiden uhalla asetuksen vaatimusten noudat-
tamisesta. 

Asetus myös edellyttää näissä tilanteissa kir-
jallisen sopimuksen tekemistä tietyin sisällöllisin 
vaatimuksin kuten esimerkiksi osapuolten roolien 
ja vastuiden kirjaamista. Käytännössä yrityksissä 
on siis tunnistettava ulkoistustilanteet ja huoleh-
dittava, että sopimukset ja käsittelyohjeistukset on 
laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otet-
tu huomioon. Jos henkilötietoja ei käsitellä, sekin 
kannattaa kirjata sopimukseen.

10. Erityisasemassa lapset
Toisin kuin monessa yhteydessä kerrotaan, asetus 
ei yleisesti säädä lapsen ikärajasta henkilötietojen 
käsittelyssä vaan siinä puhutaan tietoyhteiskun-
nan palveluiden tarjoamisesta lapselle kun käsit-
telyperusteena on suostumus. Asetuksen mukaan 
lapselle saa tarjota tietoyhteiskunnan palveluita 
vanhempien suostumuksella. Tietoyhteiskunnan 
palvelut ovat tällä hetkellä määritelty Suomessa 
tietoyhteiskuntakaaressa ja kyse on etänä, sähköi-
sesti, pyynnöstä ja vastiketta vastaan tarjottavista 
palveluista. Ikäraja on jätetty kansallisesti päätet-
täväksi, mutta sen täytyy olla 13–16 vuoden välillä. 
Suostumukseksi ei välttämättä enää riitä pelkkä 
rasti ruutuun, vaan tulee ainakin arvioida etukä-
teen, millä keinoin voidaan luottaa siihen, että lupa 
on todella saatu vanhemmilta. 

Pia Pynnä 
Lakimies 
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