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Opinnäytetyön aiheena on tietosuoja ja julkisuus yleisessä tuomioistuimessa. Sen tarkoituksena 
on selventää tietosuojan ja julkisuuden merkitystä erityisesti yleisissä tuomioistuimissa ja nii-
den toiminnassa. Keskeisessä asemassa ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat juuri yleisten tuomio-
istuimien toimintaan. Lisäksi työssä syvennytään tuoreeseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetuk-
seen (679/2016) ja sen tuomiin muutoksiin. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, vaan hyö-
tyä saavat tietosuojasta, julkisuudesta ja tuomioistuinten toiminnasta kiinnostuneet. 

Työn tutkimusmetodina on käytetty lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Sen tarkoituksena on sel-
vittää, miten kulloinkin voimassa olevien oikeuslähteiden ja oikeusjärjestyksen pohjalta tulisi 
toimia. Pääosiltaan lainoppi on oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta ja erityi-
sesti niiden sisällön selvittämiseen pyrkivää toimintaa, jota kutsutaan tulkitsemiseksi. Oikeus-
dogmatiikan käyttö tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on tarkoituksen ja tavoitteen 
mukainen, koska työ ei sisällä toiminnallista tutkimusta. 

Tietoperusta rakentuu tietosuojan, julkisuuden ja Euroopan Unionin oikeuden osa-alueista, 
joissa on monia määriteltäviä käsitteitä, jotka liittyvät myös läheisesti yleisten tuomioistuimien 
toimintaan. Pääasiallisina lähteinä opinnäytetyössä ovat muun muassa EU:n lainsäädäntö ja 
Suomen kansallinen lainsäädäntö sekä lakia valmistelevat hallituksen esitykset. Lisäksi lähteinä 
käytettiin aihetta käsittelevää kirjallisuutta. 

Tietosuojan ja julkisuuden merkitys tuomioistuimessa on monikerroksinen. Yleisiin tuomioistui-
miin sovelletaan yksityiseen tai muuhun viranomaistoimintaan verrattuna erilaista sääntelyä, 
johon liittyy myös monia poikkeuksia. Tuomioistuinten rooli riippumattomana ja koskematto-
mana lainkäyttöelimenä tekee sen asemasta erityisen tietosuojan näkökulmasta. Lisäksi tieto-
suojan, yksityisyyden ja julkisuuden rajat ovat yleisten tuomioistuinten toiminnassa nivoutu-
neet tiukasti yhteen. 
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The subject of the thesis is data protection and publicity in general courts. The purpose of 
the thesis is to clarify the meaning of data protection and publicity especially in the general 
courts and their operations. The factors that affect precisely general courts are essentially 
focused on. In addition, the thesis delves into the new EU’s General Data Protection Regula-
tion (2016/679) and the changes it has brought. The thesis doesn’t have a client but the ben-
efits from the work can be obtained by people interested in data protection, publicity and 
courts’ operation. 

The study method of the thesis is jurisprudence. Its purpose is to figure out how to operate 
with a valid source of law and judicial system at a given time. Mainly jurisprudence is the 
study of the regulations and their content in the judicial system which is called interpretation 
of law. The use of the method in this thesis is in accordance with both function and the ob-
jective of the thesis because the work doesn’t include an active functional research. 

The knowledge basis of the thesis consisted of data protection, publicity and EU legislation. 
In these matters are many definable concepts that also connect with general courts and their 
operation. The main sources of the thesis were EU legislation, Finnish national legislation and 
governmental proposals for legislation. Additional sources were literature concerning the 
topic. 

The significance of the data protection and publicity in courts is many layered. Different kind 
of legislation applies to general courts compared to other authority operations or private op-
erations. The role of the court as an independent and untouchable jurisdictional organisation 
makes its position unique from the data protection point of view. In addition, the border be-
tween data protection, privacy and publicity in general courts operations is tightly con-
nected. 

Keywords: Court, Data protection, Publicity, General Data Protection regulation 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyössä tavoitteena ja tarkoituksena on selvittää ne lait, direktiivit ja asetukset, joi-

den mukaan tietosuojaa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleisissä tuomioistuimissa 

sekä miten niiden osalta säädetään julkisuudesta. Lisäksi tarkastellaan muutoksia tietosuoja-

lainsäädännössä. Erityisesti selvitettäviä lakeja ovat muun muassa kansallisen lainsäädännön 

nykyiset lait sekä uudistuva lainsäädäntö, johon vaikuttaa varsinkin Euroopan Unionin yleinen 

tietosuoja-asetus (679/2016) sekä rikosasioiden käsittelyn tietosuojadirektiivi (680/2016). 

Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössä on se, kuinka kansallisessa sekä Euroopan Unionin lain-

säädännössä säädetään tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä tuomioistuimen näkökul-

masta. Lisäksi tarkastellaan myös tuomioistuimen toiminnan ja oikeudenkäynnin julkisuutta, 

koska niillä on läheinen yhteys henkilötietojen käsittelyn julkisuuteen. Työ on ajankohtainen, 

sillä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on juuri alettu soveltaa. Lisäksi samalla lainsäädäntöä 

ollaan muuttamassa uuden tietosuojalain myötä sekä henkilötietojen käsittelyä rikosasioissa 

koskevan lain myötä. 

Työn tutkimusmetodina on käytetty lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. Sen tarkoituksena on 

selvittää, miten kulloinkin voimassa olevien oikeuslähteiden ja oikeusjärjestyksen pohjalta tu-

lisi toimia. Pääosiltaan lainoppi on oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta ja eri-

tyisesti niiden sisällön selvittämiseen pyrkivää toimintaa, jota kutsutaan tulkitsemiseksi.1 Oi-

keusdogmatiikan käyttö tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on tarkoituksen ja ta-

voitteen mukainen, koska työ ei sisällä toiminnallista tutkimusta. Oikeudellisia kysymyksiä kä-

sittelevän sekä lakiin viittaavan ja vertailevan kirjoittamisen kannalta menetelmän valinta oli 

ainoa oikea. 

Oikeuslähteinä työssä käytetään muun muassa edellä mainittuja lakeja sekä hallituksen esi-

tyksiä ja oikeuskirjallisuutta. Lisäksi työ sisältää vertailevaa tutkimusta niiltä osin, missä tar-

kastellaan muutosta vanhan ja uuden lainsäädännön tai vaihtoehtoisesti tämänhetkisen ja tu-

levan lainsäädännön välillä. Työssä edetään oikeuslähteiden tarkastelun osalta yleiseltä ta-

solta kohti tarkempia tuomioistuimen toimintaan liittyviä säädöksiä ja kysymyksiä. Aluksi 

opinnäytetyössä selvennetään asian kannalta merkityksellisiä käsitteitä. 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Husa, Mutanen & Pohjolainen. 2008, 20. 



 8 
 

 

Opinnäytetyön rajaus on suunniteltu koskemaan henkilötietojen käsittelyä ja asioiden julki-

suutta yleisissä tuomioistuimissa. Yleisillä tuomioistuimilla tarkoitetaan käräjäoikeutta, hovi-

oikeutta sekä korkeinta oikeutta. Käräjäoikeus on yleinen tuomioistuin, joka on alioikeusta-

solla. Hovioikeus sen sijaan on käräjäoikeuden yläpuolella oleva yleinen ylioikeus ja korkein 

oikeus on sen jälkeen ylimpänä muutoksenhakuasteena.2 Aiheen valinnan rajaus koskemaan 

juuri yleisiä tuomioistuimia, perustuu pääasiassa siihen, että yleisissä tuomioistuimissa käsi-

tellään henkilötietoja oikeuslaitoksista useimmiten ja laajimmin. 

Työllä ei ole toimeksiantajaa, mutta työstä voivat hyötyä esimerkiksi oikeudellista asiantunti-

juutta opiskelevat opiskelijat, yleisten tuomioistuinten työntekijät tai yleisesti tietosuojasta, 

julkisuudesta sekä tuomioistuinten toiminnasta kiinnostuneet. Työssä on kuitenkin rakennettu 

aiheen ymmärrystä yleiseltä tasolta lähtien, joten ylipäätään tietosuojan oppimisen kannalta 

työstä voi saada tarpeellista tietoa. Tietosuoja aiheena oli ajankohtainen ja kiinnostava, 

jonka vuoksi valitsin sen yhdeksi keskeisimmistä aiheista opinnäytetyössä. Tarkoituksena oli 

tietyn alan tai alueen kohdalla tarkastella tietosuojan sääntelyä. Tarkastelun kohteeksi vali-

koitui pohdinnan jälkeen yleiset tuomioistuimet. Tuomioistuinten toiminta on mielestäni mie-

lenkiintoista, eikä se ole niin sanotusti tavalliselle ihmiselle kovin tuttua, joten aiheen rajauk-

sen kannalta se oli hyvä valinta. Tätä kokonaisuutta täydentämään liittyi julkisuuden näkö-

kulma, joka on tiiviissä yhteydessä tietosuojaan. 

2 Tietosuoja 

Tietosuojan käsite on hankalasti määriteltävissä ja rajattavissa. Yleensä sen katsotaan olevan 

luonteeltaan melko avoin käsite. Suoja koostuu yksityisen oikeusaseman määrittävien perus-

ratkaisujen lisäksi myös teknisestä sääntelystä, joka yhdistää jo pitkän tradition omaavaa hal-

linto-oikeutta ja verrattain uutta informaatio-oikeutta. Viranomaisen ollessa tietojen käsitte-

lijänä, ei henkilötietojen käsittelyn suhde hallinto- tai edes julkioikeuteen yleensä ole kuiten-

kaan täysin riidaton ja ongelmaton. Sen lisäksi tietosuoja ulottuu myös yksityiseen tietojen 

käsittelijään. Siitä huolimatta sääntelyn sisällöllistä yhteyttä hallinto-oikeuteen on pidetty il-

meisenä, ja kirjallisuudessa viitataan usein tietosuojan kuuluvan Euroopassa hallinto-oikeuden 

alalle. Yksityistä vastaan annettavan suojan tuottamaa ongelmaa ei kuitenkaan ole jätetty 

taka-alalle. Lähtökohtana on usein, että hallinto-oikeus ja julkisoikeus yleensäkin antavat 

suojaa julkista toimintaa, kuten viranomaistoimintaa vastaan. Tätä perusratkaisua ei muuta 

                                                 
 
 
 
 
 
2 Frände, Helenius, Hietanen-Kunwald, Hupli, Lappalainen, Lindfors, Niemi, Rautio, Saranpää, 
Turunen, Virolainen & Vuorenpää 2017, 239. 



 9 
 

 

Perustuslain 124 §:n alaisuuteen sisältyvä poikkeus. 3 PL 124 §:ssä säädetään julkisen hallinto-

tehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen 

tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 

muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Kuitenkin merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 

tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.4 

Yksityisen ja julkisen rajan voi kuitenkin ylittää esimerkiksi kiinnittämällä erityistä huomiota 

konstitutionaaliseen tulkintaan oikeusvaltiosta, joka sisältää usein perusoikeuksien yksityisten 

välisessä suhteessa realisoituvan horisontaalivaikutuksen. Oikeuskirjallisuudessa viitataan sii-

hen, että tietosuojan sääntelymalli samastuu yksityisoikeutena usein pidettävään työoikeu-

teen. Koskematta valtasuhteisiin työntekijän ja työnantajan välillä, tämä sääntely antaa pro-

seduurillisen oikeuden eli säännöt, joita seurata tehdessä tiettyjä päätöksiä, joita ei voi haas-

taa valtasuhteiden eroavaisuuden takia, mutta jotka voidaan rajata kohtuullisuuden nimissä 

päätöksenteossa.5 

Yksityisoikeudellinen tietosuojadoktriini eli oppijärjestelmä on myös kuitenkin tietyin edelly-

tyksin perusteltavissa. Tämä näkökulma on viety äärimmilleen henkilötietojen varallisuusoi-

keudellistamisessa. Varallisuusoikeudellistamisessa on kyse tavasta ymmärtää ja perustella 

tietosuoja yksityisoikeudellisesta näkökulmasta kiinnittämällä erityistä huomiota tietojen 

luonteeseen jokaisen henkilön omaisuutena tai varallisuusarvoisena oikeutena. Henkilötieto-

jen käsittelyä koskeva sääntely on perusratkaisuiltaan yksityisoikeudellinen. Tämä perustelu 

kytkeytyy muun muassa siihen, että suostumus käsittelyn edellytyksenä on luonteeltaan yksi-

tyisoikeudellinen oikeustoimi. Eurooppalaisen keskustelun yleisenä lähtökohtana voi pitää aja-

tusta, jonka mukaisesti tietosuoja ei ole kaupankäynnin kohde, vaikka suostumus jo sinänsä 

muodostaakin perusteen henkilötietojen käsittelylle. Suostumus ei kuitenkaan ole tuntematon 

eikä edes erityisen harvinainen hallintotoimen edellytys osana julkisoikeuttakaan. Siten ei ole 

selvää, että tietojen käsittelyn perustuminen suostumukseen merkitsisi sitä koskevan säänte-

lyn yksityisoikeudellista luonnetta.6 

Varallisuusoikeudellistamiseen sisältyy vääjäämättä ajatus henkilötietojen suojan yksityisoi-

keudellisesta sääntelymallista, mikä toimii perustana tulkinnalle, jonka mukaisesti tietosuoja 

voidaan luokitella yksin yksityisoikeudellisen normiston mukaisena sopimusvapauden rajoituk-

sena. Eurooppalainen tietosuojanormisto ja oppijärjestelmä sitoutuvat kuitenkin keskeiseltä 

                                                 
 
 
 
 
 
3 Kulla & Koillinen 2014, 108. 
4 Perustuslaki (731/1999) 124 § 
5 Kulla & Koillinen 2014, 108. 
6 Kulla & Koillinen 2014, 109. 
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ajatukseltaan julkisoikeudelliseen valtasuhteeseen ja sen valtaan perustuvaan yksityisen-jul-

kinen valta – oikeussuhteen epäsymmetriseen jäsentämiseen samastuvaan tapaan jäsentää 

henkilötietojen kohteen ja niiden käsittelyn välistä suhdetta. Tietosuojassa on kyse juuri 

tästä tiedollisen epäsymmetrian hallitsemisesta.7 

Tulevissa tämän luvun kappaleissa käsitellään erilaisia määritelmiä ja käsitteitä, jotka liitty-

vät keskeisesti tietosuojaan. Niitä on syytä avata opinnäytetyön alussa tietosuojan ymmärtä-

misen helpottamiseksi. Määritelmät ovat myös merkityksellisiä työn johdonmukaisuuden ja 

tutkimusmenetelmän kannalta. Määritelmissä lähtökohtana on yleisellä tasolla soveltuvat lait 

ja asetukset. Yleiseltä pohjalta rakennetaan kuvaa tuomioistuimeen tilanteen mukaan sovel-

lettavasta toiminnasta. 

2.1 Tietosuoja perusoikeutena 

Tietosuoja on suhteellisen vakiintuneesti nähty kuuluvaksi yksityisyyden suojan alaan. Henki-

lötietojen suojan suhde yksityisyyden ja yksityiselämän suojaan on silti kasvanut henkilötieto-

jen suojaa koskevan oppijärjestelmän erääksi kiistan aiheeksi. Toisinaan niiden erottelua on 

pidetty jopa siinä määrin teoreettisena kysymyksenä, että käytännön lainopin tarpeisiin yksi-

tyisyyttä ja tietosuojaa on pidetty jopa synonyymeina. Yleensä samastus ei kuitenkaan ole ai-

van yhtä kiinteä, vaan se rakentuu pariksi, jossa tietosuojan keskeisimpänä tarkoituksena 

nähdään yksityisen suojaaminen perusteettomalta henkilötietojen keräämiseltä, tallentami-

selta, käytöltä ja luovuttamiselta. Sen pariksi asettuu yksityisyys määriteltynä suojaksi yksi-

tyiselämään kohdistuvaa perusteetonta puuttumista vastaan.8 

Oikeustieteessä on lisäksi esitetty, että niin lainsäätäjä kuin tuomioistuimet ovat vakiintuneen 

käytännön mukaan vedonneet tietosuojan ja yksityisyyden suojan parisidonnaisuuteen, eikä 

tarvettakaan toisenlaisille ratkaisuille ole nähty. Tosin yksityisyyteen nimenomaisesti viittaava 

tietosuojalainsäädäntö ei välttämättä aina sisällä muut oikeusperusteet poissulkevaa viit-

tausta, vaan siihen on yleensä sisällytetty viitauksia myös muihin oikeuksiin tai vapauksiin. 

Yleensä kuitenkaan näitä oikeuksia ja vapauksia ei ole tarkemmin määritelty siltä osin, mitä 

nämä muut oikeudet ovat. Henkilötietolaki (523/1999) vaikuttaisi kuuluvan näiden kahden 

mallin väliin rajoittaessaan muut suojattavat oikeudet juuri yksityisyyden suojan otsikon alai-

suuteen. HL 1 §:n tarkoitussäännöksen mukaan lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän 

suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä.9 

                                                 
 
 
 
 
 
7 Kulla & Koillinen 2014, 110. 
8 Kulla & Koillinen 2014, 115-116. 
9 Kulla & Koillinen 2014, 115-116. 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määrätään, että jokaisella EU-kansalaisella on oikeus 

henkilötietojensa suojaan. Lisäksi tällaisten tietojen käsittelyn on perustuttava aina lakiin.10 

Tietosuojaa voidaan pitää perusoikeutena, jonka tarkoituksena on turvata rekisteröidyn oi-

keuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietojen käsittelyssä. Se myös osoittaa, milloin ja 

millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.11 

2.2 Henkilötiedot 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen omaisuuttaan tai 

elinolosuhteitaan kuvaavia yksilöityjä merkintöjä, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti tun-

nistaa häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä koskeviksi. Henki-

lötietojen käsite tulisi ymmärtää niin laajasti kuin mahdollista. Yksinkertaisimmillaan henkilö-

tieto voi olla esimerkiksi henkilötunnus tai sormenjälki, koska ne voidaan yksiselitteisesti tun-

nistaa koskevan vain yhtä luonnollista henkilöä.12 

Henkilötiedoksi voidaan toisaalta myös katsoa, vaikka tietokoneen tai muun päätelaitteen IP-

osoite, auton rekisteritunnus, päätelaitteelle asetettu evästetiedosto, internetselaushistoria, 

valokuva, paikannustieto, sähköpostiosoite, takuukuitti, kaupan bonusostohistoria tai tietyissä 

tapauksissa katuosoite, sillä edellytyksellä, että tieto voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista 

henkilöä koskevaksi.13 

Henkilötiedon määritelmä on siis kovin laaja. Tärkein tekijä arvioitaessa, onko kyseessä hen-

kilötieto, johon henkilötietolakia sovelletaan, on se, onko henkilö tunnistettavissa kyseisen 

tiedon perusteella. Sen määrittämiseksi onko henkilö tunnistettavissa, olisi otettava huomi-

oon kaikki kohtuullisesti toteutettavissa olevat keinot joita joko rekisterinpitäjä tai joku muu 

voisi kyseisen henkilön tunnistamiseksi käyttää.14 

Yrityksiä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja, joten esimerkiksi tietosuoja-asetus ei so-

vellu niihin lainkaan. Kuitenkin yrityksen yhteyshenkilön nimi- ja muut mahdolliset henkilötie-

dot ovat asetuksen tarkoittamia henkilötietoja, ja siten niiden käsittelyyn sovelletaan ase-

tusta.15 

                                                 
 
 
 
 
 
10 Euroopan Unionin perusoikeuskirja (2012/C 326/02) 
11 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietosuoja. 
12 Vanto 2011, 22. 
13 Vanto 2011, 22. 
14 Vanto 2011, 22-23. 
15 Hanninen, Laine, Rantala, Rusi & Varhela 2017, 20. 
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2.3 Henkilötietojen käsittely sekä käsittelijä 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen, tallentamista, keräämistä, järjestä-

mistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaa-

mista, poistamista, tuhoamista ja muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Jos ky-

seessä on henkilötiedot, käytännössä mikä tahansa niihin kohdistuva toimenpide on henkilö-

tietolain tarkoittamaa käsittelyä. Henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta sekä henkilötietolakia, ellei tietynlaista käsittelyä ole suljettu lain sovel-

tamisalan ulkopuolelle.16 

Henkilötietojen käsittelijä on aina luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto 

tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Kyse on tarkemmin ali-

hankkijasta tai yhteistyökumppanista, joka käsittelee henkilötietoja nimenomaan päämie-

hensä tai yhteistyökumppaninsa lukuun tai puolesta. Käsittelijä ei kuitenkaan päätä tietojen 

keräämisestä tai käyttämisestä, vaan siitä päättää rekisterinpitäjä. Käsittelijä käsittelee hen-

kilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 17 

2.3.1 Henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet 

Henkilötietojen käsittelijän vastuu on kasvanut huomattavasti tietosuoja-asetuksen myötä. 

Ennen asetuksen voimaantuloa henkilötietojen käsittelijän velvoitteet ovat koostuneet pää-

asiassa tietoturvaan liittyvistä sopimusvelvoitteista ja edellytyksistä. Henkilötietojen käsitte-

lijän roolin rajat pitää huomioida tarkasti. Jos käsittelijänä toiminut yritys käsittelytoimissaan 

määrittelee itsenäisesti tietojen käsittelyn tarkoituksia, tulkitaan tällainen käsittelijä rekiste-

rinpitäjäksi. Tällaisessa tapauksessa yritystä velvoittaa kaikki tietosuoja-asetuksen rekisterin-

pitäjille asettamat velvoitteet mukaan lukien muun muassa osoitusvelvollisuus ja suora velvol-

lisuus vastata rekisteröityjen pyyntöihin. Sen lisäksi yritys on tällöin syyllistynyt myös sopi-

musrikkomukseen, sillä tietojenkäsittelysopimuksissa on tietosuoja-asetuksen mukaan sovit-

tava muun muassa siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan 

rekisterinpitäjän määrittelemin tarkoituksin ja keinoin.18 

Ilman rekisterinpitäjän lupaa, henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää alihankkijoita henkilö-

tietojen käsittelyssä. Myös alihankkijat ovat tietosuoja-asetuksessa määritellyn mukaisia hen-

kilötietojen käsittelijöitä käsitellessään henkilötietoja ensimmäisen henkilötietojen käsitteli-

                                                 
 
 
 
 
 
16 Vanto 2011, 28-29. 
17 Hanninen ym. 2017, 22. 
18 Hanninen ym. 2017, 27. 
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jän toimeksiannosta rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän määrittelemällä tavalla. Henki-

lötietojen käsittelijä vastaa alihankkijoidensa toimista täysimääräisesti, joten sen on suositel-

tavaa vyöryttää omia vastuitaan vastaavat ehdot lisäksi alihankkijoiden kanssa tehtäviin ali-

hankintasopimuksiin. Valvontaviranomaisen kanssa pyynnöstä tehtävä yhteistyö viranomaisen 

tehtävien suorittamiseksi kuuluu myös henkilötietojen käsittelijän velvoitteisiin.19 

2.4 Henkilörekisteri 

Henkilörekisterillä sen sijaan tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista mer-

kinnöistä koostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan 

automaattisten tietojenkäsittelyn avulla tai sellaista tietojoukkoa, joka on järjestetty kortis-

toksi, luetteloksi tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koske-

vat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.20 

Tietosuoja-asetus määrittelee henkilörekisterin myös edellä mainitulla tavalla, mutta asetuk-

sessa kyse on lähinnä tietojen käyttötarkoituksesta, eikä niinkään rekisteristä. Rekisteri ei 

myöskään määräydy sen teknisen toteutustavan mukaisesti, vaan rekisterissä on käytännössä 

kyse samaa käyttötarkoitusta varten kerätyistä ja käytettävistä tiedoista.21 

Hallituksen esityksen henkilötietolaiksi (HE 96/1998) mukaan keskeistä henkilötietorekisterin 

käsitteen määrittelemiseksi on looginen rekisterikäsite, joka merkitsee, että samaan henkilö-

tietorekisteriin lasketaan kuuluvaksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttöyhtey-

dessä riippumatta siitä, miten ja mihin ne on tallennettu. Lisäksi käsite merkitsee myös sitä, 

että tietojenkäsittelyssä syntyviä lyhytaikaisia tiedostoja ja tallenteiden eri sukupolvia ei pi-

detä eri henkilörekistereinä silloin, kun ne ovat rekisterinpitäjän hallinnassa ja niitä käyte-

tään määriteltyihin henkilötietojen käsittelyn toimenpiteisiin ja tarkoituksiin.22 

2.5 Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sellaista yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai 

säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henki-

lörekisterin käyttöä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty. Rekisterinpitäjä voi 

                                                 
 
 
 
 
 
19 Hanninen ym. 2017, 27-28. 
20 Hanninen ym. 2017, 22. 
21 Hanninen ym. 2017, 22. 
22 Vanto 2011, 29. 
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siis olla esimerkiksi sekä luonnollinen henkilö, joka vaikkapa kotikoneellaan ylläpitää henkilö-

rekisteriä, että oikeushenkilö kuten yhtiö tai säätiö, joka esimerkiksi ylläpitää henkilörekiste-

riä työntekijöistään, mutta myös useampi luonnollinen tai oikeushenkilö yhdessä.23 

Keskeistä käsitteen kannalta on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä. Rekisterinpitäjä 

voi määrätä esimeriksi henkilötietojen käyttötarkoituksesta tai keinoista henkilötietolain salli-

missa puitteissa. Jos tällaista määräämisoikeutta ei ole, käsittelijä ei ole rekisterinpitäjä vaan 

siten sivullinen. Tietosuojatyöryhmän mukaan rekisterinpitäjän asema on erityisen ratkaiseva 

ja relevantti silloin, kun on määriteltävä vastuu ja määrättävä seuraamukset. Tarve tunnistaa 

selvästi luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on vastuussa lain rikkomisesta, on ehdoton edel-

lytys tietosuojadirektiivin sekä tietosuoja-asetuksen tehokkaaksi soveltamiseksi. Rekisterinpi-

täjän tunnistaminen tietosuojan kannalta liittyy käytännössä yksityis-, hallinto- ja rikosoikeu-

dellisiin sääntöihin, jotka koskevat luonnolliselle tai oikeushenkilölle kuuluvaa vastuuta ja 

määrättäviä seuraamuksia.24  

2.5.1 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 

Vastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta on viimesijassa rekisterinpitäjällä. Rekis-

terinpitäjä vastaa tietosuoja-asetuksen mukaan siitä, että henkilötietojen käsittelijät, joita 

rekisterinpitäjä käyttää, noudattavat kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjän 

on kannattavaa valita sopimuskumppani, joka on huolehtinut asianmukaisesti tietosuoja- sekä 

tietoturvavaatimusten noudattamisesta.25 

Rekisterinpitäjältä vaaditaan, että se toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimen-

piteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että tietosuoja-asetusta noudatetaan. Näitä toi-

menpiteitä suunniteltaessa sekä toteuttaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn 

laajuus, luonne, asiayhteys, tarkoitus sekä käsittelyyn liittyvät riskit. Edellä mainitun tapai-

nen riskiperusteinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että suojatoimet on suhteutettava henki-

lötietojen käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille mahdollisesti aiheutuvaan ris-

kiin.26 

Yritysten tai organisaatioiden vastuulle jääkin arviointi siitä, millaisia riskejä henkilötietojen 

käsittely sisältää ja millaisia vahinkoja käsiteltävien henkilötietojen paljastuminen ulkopuoli-

                                                 
 
 
 
 
 
23 Vanto 2011, 30-31. 
24 Vanto 2011, 30-31. 
25 Hanninen ym. 2017, 26. 
26 Hanninen ym. 2017, 26. 
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sille voisi aiheuttaa rekisteröidylle. Lainvastainen tai huolimaton käsittely saattaa johtaa esi-

merkiksi jopa syrjintään, identiteettivarkauteen, petokseen, taloudellisiin menetyksiin taikka 

maineen vahingoittumiseen.27 

Aina jos yrityksen tai organisaation käsittelemiin henkilötietoihin kuuluu arkaluonteisia henki-

lötietoja tai yritys käsittelee esimerkiksi lasten henkilötietoja, täytyy tällaisten tietojen käsit-

telyyn kiinnittää erityistä huomiota. Tietojenkäsittelyyn liittyvä riski tällaisissa tilanteissa on 

tavallista korkeampi. Se voi olla korkeampi myös silloin, kun käsitellään suuria määriä henki-

lötietoja tai käsittely koskee suurta rekisteröityjen määrää, vaikka kyseessä olevat tiedot it-

sessään eivät olisi arkaluonteisia. Myös esimerkiksi henkilöprofiloinnin yhteydessä tapahtuva 

henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi aiheuttaa normaalia suuremman riskin. Tietojenkä-

sittelyyn liittyvä riski kasvaa siis mitä suuremmasta määrästä henkilötietoja on kyse tai mitä 

arkaluonteisempia käsiteltävät tiedot ovat. Sen myötä rekisterinpitäjän toiminnan on oltava 

sitä huolellisempaa ja sitä enemmän toimenpiteitä rekisterinpitäjältä voidaan odottaa.28 

Rekisterinpitäjän määritelmää ja vastuusta on EU:n tuomioistuimen tuomiossa asiassa C‑

210/16 tarkasteltu saksalaisen tuomioistuimen esittämää ennakkokysymystä rekisterinpitäjien 

yhteisvastuusta.29 Toisin sanoen vastuusta useamman kuin yhden rekisterinpitäjän tai rekiste-

riä käyttävän välillä. Asiassa oli kyse siitä, että Facebook keräsi henkilötietoja Facebookissa 

olleen fanisivun kävijöistä eikä kyseinen fanisivu informoinut tästä sivulla kävijöitä. Fanisivua 

pitäneen yhtiön mukaan se ei ollut vastuussa Facebookin suorittamasta henkilötietojen käsit-

telystä. Kyseessä olleessa tilanteessa Facebook keräsi henkilötietoja sivulla vierailevista eväs-

teiden avulla. Fanisivun hallinnoija sen sijaan sai käyttöönsä näiden evästeiden perusteella 

hankittuja anonymisoituja kävijätilastoja Facebookilta. Anonymisoidut tiedot eivät pääsään-

töisesti kuulu aiemman tietosuojadirektiivin tai nykyisen tietosuoja-asetuksen soveltamis-

alaan, mutta tässä tapauksessa unionin tuomioistuin katsoi, että tapauksessa kyseisten tilas-

tojen laadinta perustui fanisivun käyttäjien laitteille asentuneiden evästeiden kautta aikai-

semmin tapahtuneeseen tietojen keräämiseen ja näitä tietoja käsiteltiin kävijätilastoja var-

ten. Tuomioistuimen mukaan sääntelyssä ei edellytetä, että silloin kun useampi toimija vas-

taa yhdessä samasta henkilötietojen käsittelystä, kaikilla niistä olisi välttämättä oltava pääsy 

kyseisiin henkilötietoihin.30 

                                                 
 
 
 
 
 
27 Hanninen ym. 2017, 26. 
28 Hanninen ym. 2017, 26-27. 
29 Kts. Euroopan unionin tuomioistuin. ECLI:EU:C:2018:388. 
30 Härmä & Koskinen. 2018. 
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Unionin tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että osallistumalla kyseisten suodattimien ja para-

metrien valintaan, hallinnoija osallistuu fanisivulla kävijöiden henkilötietojen käsittelyn tar-

koituksien ja keinojen määrittämiseen. Siten Facebookin lisäksi hallinnoijaa on pidettävä re-

kisterinpitäjänä. Vaikka fanisivu on luotu Facebookin tarjoamalle alustalle, ei se vapauta hal-

linnoijaa vastuusta. Kuitenkin tällainen usean toimijan yhteinen vastuu henkilötietojen kerää-

misestä ja käsittelystä ei välttämättä tarkoita toimijoiden samanlaista tai samantasoista vas-

tuuta, vaan eri vastuita tulisi tarkastella tapauskohtaisesti. Tällä ratkaisulla on merkittävä 

paino yhteisrekisterinpitäjien erilaisesta vastuusta ja erityisesti ennakkoratkaisuna myös verk-

koalustojen tarjoajan pääasiallisesta vastuusta henkilötietojen käsittelystä ja riittävästä suo-

jasta.31 

Rekisterinpitäjän vastuulle on yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tullut uusia velvoitteita. 

Yksi keskeinen uusi velvoite on osoitusvelvollisuus. Sen periaatteen mukaan tilanteessa, jossa 

rekisterinpitäjä havaitsee esimerkiksi tietoturvaloukkauksen, rekisterinpitäjä voi osoitusvel-

vollisuuden avulla näyttää, että se on aktiivisesti pyrkinyt tunnistamaan tietosuojaan liittyviä 

riskejä ja ottanut käyttöön tarvittavia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Mikäli re-

kisterinpitäjä ei pystyisi osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetuksen velvoitteita, se voisi 

aiheuttaa maineriskin lisäksi myös hallinnollisia seuraamuksia. Osoitusvelvollisuuden tarkoi-

tuksena ei ole ainoastaan edellä mainitun tapainen lakisääteisten vaatimusten toteuttamisen 

arviointi. Tarkoituksena on myös näyttää, miten rekisterinpitäjä kunnioittaa rekisteröityjen 

tietosuojaa. Toimenpiteitä, joita organisaatiot voivat tehdä osoitusvelvollisuuden toteutta-

miseksi ovat esimerkiksi seloste käsittelytoimista eli tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukai-

nen yleinen kuvaus henkilötietojen käsittelystä, informointikäytännöt sekä käsittelyn oikeus-

perustetta koskevat arviot.32 

2.6 Rekisteröity ja rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Rekisteröity voi olla esimer-

kiksi työtekijä, jota koskevia henkilötietoja työnantaja rekisterinpitäjänä käsittelee taikka 

kaupan asiakas, jota koskevia henkilötietoja kauppaketjut rekisterinpitäjinä käsittelevät 

kanta-asiakasohjelmansa kautta.33 Kyse on siis poikkeuksetta luonnollisesta henkilöstä eli ih-

misestä. Sen sijaan yritykset eivät ole rekisteröityjä tietosuoja-asetuksen tarkoittamassa mie-

                                                 
 
 
 
 
 
31 Härmä & Koskinen. 2018. 
32 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Osoita noudattavasi tietosuojasäädöksiä. 
33 Vanto 2011, 32. 
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lessä, eivätkä yrityksen tiedot ole henkilötietoja. Kuitenkin yrityksen puolesta toimivat henki-

löt voivat olla rekisteröityjä ja heidän tietojensa kuten nimen tai osoitteen käsittely on ase-

tuksen tarkoittamaa henkilötietojen käsittelyä.34 

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin rekisteröityjen 

oikeuksista. Siinä on säädetty myös uusista rekisteröityjen oikeuksista. Rekisteröityjen oikeuk-

sia ovat muun muassa oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oi-

keus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen eli oi-

keus tulla unohdetuksi, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä 

toiseen sekä vastustamisoikeus.35 

Yrityksen velvollisuus on toteuttaa rekisteröidylle asetetut oikeudet. Jotta rekisteröidyn oi-

keudet voisi toteuttaa, on tarpeen varmistaa, että yrityksen tietojärjestelmät mahdollistavat 

oikeuksien toteuttamisen. Tietojärjestelmiin on tarvittaessa tehtävä muutoksia, mikäli ne ei-

vät vastaa tarvittavia vaatimuksia. Rekisteröityjen saatavilla tulee olla ohjeet siitä, kuinka 

oikeuksia voidaan käyttää. Ohjeistuksen sekä menettelyn tulee myös olla tarpeeksi helppoja 

rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi.36 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity on voitava yrityksen toiminnan niin edel-

lyttäessä tunnistaa. Toisin sanoen vain rekisteröity itse voi käyttää oikeuksiaan. Toki poik-

keuksena ovat alaikäiset rekisteröidyt, joita edustaa huoltaja. Esimerkiksi tunnuksen rekiste-

röiminen yrityksen verkkosivuille, pankkitunnukset, allekirjoitukset tai kuvallisen henkilöto-

distuksen näyttäminen ovat tapoja, joilla tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan to-

dentaa ja rekisteröity voi siten käyttää yksilöllisiä oikeuksiaan.37 

Yrityksen on toteutettava rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisen jälkeen erilaisia toimia. 

Sen tulee toimittaa tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt rekisteröidyn pyynnöstä. Tie-

dot tulee toimittaa lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli 

rekisteröidyn pyyntöä ei pystytä toteuttamaan, tulee yrityksen ilmoittaa myös syyt siihen, 

miksi toimenpiteitä ei toteuteta. Lisäksi on informoitava rekisteröidylle mahdollisuudesta 

tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.38  

                                                 
 
 
 
 
 
34 Hanninen ym. 2017, 20. 
35 Hanninen ym. 2017, 56. 
36 Hanninen ym. 2017, 57. 
37 Hanninen ym. 2017, 57. 
38 Hanninen ym. 2017, 58. 



 18 
 

 

Rekisteröity ei voi yleisissä tuomioistuimissa tai useimmissa viranomaisissa käyttää kaikkia yk-

silölle myönnettyjä oikeuksia henkilötietojen käsittelyssä. Esimerkiksi tietojen poistaminen eli 

unohdetuksi tuleminen sekä henkilötietojen käsittelyn vastustaminen ovat oikeuksia, joita ei 

ole, jos tietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen kuten tuomioistuimen lainkäy-

tön noudattamiseksi.39 

2.7 Sivullinen 

Sivullisella tarkoitetaan tietosuojan näkökulmasta muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai sää-

tiötä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää. Lisäksi henkilötie-

toja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän lukuun käsittelevää ei pidetä sivullisena. 

Sivullinen joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, voi olla vaikka ulkoistetun 

toiminnon palveluntarjoaja, joka käsittelee työnantajan lukuun työntekijöiden henkilötietoja. 

Tietosuojatyöryhmä on määritellyt tietojen käsittelijälle kaksi perusedellytystä. Tietojen kä-

sittelijä on rekisterinpitäjästä erillinen oikeushenkilö tai joka käsittelee henkilötietoja rekis-

terinpitäjän lukuun. Tärkeää on erotella, ettei tietojen käsittelijän asema perustu tietoja kä-

sittelevän yhteisön luonteeseen vaan sen konkreettisiin toimiin erityisessä yhteydessä. 

Sama yhteisö voisi toimia sekä rekisterinpitäjänä tietyissä tietojenkäsittelytoiminnoissa, että 

tietojen käsittelijänä toisissa toiminnoissa ja yhteisön määrittelemistä rekisterinpitäjäksi tai 

tietojen käsittelijäksi olisi arvioitava ottaen huomioon tieto- ja toimintakokonaisuudet. Tieto-

jenkäsittelijän tietojen käsittelyn laillisuus perustuu rekisterinpitäjän käsittelijälle antamaan 

valtuutukseen. Mikäli tietojen käsittelijä ylittää rekisterinpitäjältä saamansa valtuutuksen ra-

jat, voidaan käsittelijää pitää jopa yhteisrekisterinpitäjänä, jolloin henkilötietolain rekisterin-

pitäjälle asettamat velvoitteet koskevat myös tällaista käsittelijää. Valtuutuksen sisältö mää-

ritellään yleensä rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisellä kirjallisella sopimuksella, jossa sovi-

taan tietojenkäsittelyn sisällöstä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.40 

2.8 Suostumus 

Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista yksilöityä, vapaaehtoista ja tietoista tahdon ilmai-

sua, jolla rekisteröity hyväksyy omien henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen vapaaehtoi-

suus edellyttää todellista mahdollisuutta kieltäytyä suostumuksen antamisesta. Vapaaehtoi-

suus tarkoittaa myös, että rekisteröidyllä on tosiasiallinen mahdollisuus peruuttaa antamansa 

suostumus ilman, että hänelle aiheutuu siitä haittaa. Hallituksen esityksessä (HE 96/1998) on 

                                                 
 
 
 
 
 
39 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Oikeus poistaa tiedot. 
40 Vanto 2011, 32. 
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lisätty, että suostumuksen ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen ollakseen tässä määritel-

mässä tarkoitettu suostumus. Rekisteröity voi hyväksyä henkilötietojensa käsittelyn myös to-

teuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen41. Suostumuksen tietoisuus edellyttää 

sitä, että rekisteröity suostumusta antaessaan tietää millaiseen henkilötietojen käsittelyyn 

rekisteröity suostumuksensa antaa. Tältä osin tärkeää on annettujen tietojen laatu ja tietojen 

saatavuus sekä näkyvyys. Tietosuojatyöryhmän mukaan tiedot tulisi olla saatavissa siten, että 

esimerkiksi internetpalvelun keskivertokäyttäjä ymmärtää tiedot. Lisäksi tietojen tulee olla 

selkeästi näkyvillä ja niiden tulee olla riittävän kattavia. Kuitenkin suostumukselle asetettu-

jen edellytysten täyttyminen määräytyy viimekädessä tapauskohtaisesti. Jos suostumuksesta 

tulisi kiistaa, olisi suostumuksen olemassaolosta todistustaakka rekisterinpitäjällä. Vaikka 

henkilötietojen käsittelylle olisikin rekisteröidyn suostumus, ei suostumus oikeuta rekisterin-

pitäjää käsittelemään tietoja, jotka ovat tarpeettomia tietojen käyttötarkoitukseen verrat-

tuna.42 

Tietosuoja-asetuksen mukaan suostumusta koskevat säännökset eivät eroa ratkaisevasti aiem-

man sääntelyn mukaisesta suostumuksesta, vaikka joitakin tarkennuksia on tehty. Tietosuoja-

asetuksen edellytysten täyttymiseksi rekisteröidyn on ilmaistava selkeästi suostumuksensa. 

Suostumus edellyttää rekisteröidyltä aktiivista toimintaa, joka voi olla esimerkiksi kirjallisen 

suostumuslomakkeen allekirjoittaminen ja palauttaminen. Suostumusta ei kuitenkaan voi an-

taa jättämällä jokin toimenpide toteuttamatta tai vaikenemalla.43 

Suostumuksen tulisi kattaa kaikki käsittelytoimet, jotka toteutetaan samaa tarkoitusta tai sa-

moja tarkoituksia varten. Mikäli käsittelyllä on useita tarkoituksia, suostumus olisi annettava 

kaikkia kyseessä olevia käsittelytarkoituksia varten. Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta antaa 

erillistä suostumusta eri henkilötietojen käsittelytoimille, ei tällöin suostumusta voida katsoa 

vapaaehtoisesti annetuksi. Suostumuksessa, joka annetaan kirjallisessa ilmoituksessa, ja se 

sisältää suostumuksen lisäksi muita asioita, on suostumuspyyntö esitettävä näistä muista asi-

oista selvästi erillään.44 

                                                 
 
 
 
 
 
41 Hanninen ym. 2017, 23. 
42 Hanninen ym. 2017, 23. 
43 Hanninen ym. 2017, 35-36. 
44 Hanninen ym. 2017, 37. 
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Tarvittaessa rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostu-

muksensa henkilötietojen käsittelylle. Velvollisuuden täyttämiseksi tulisi dokumentoida selke-

ästi esimerkiksi kuka on antanut suostumuksen, milloin ja miten suostumuksen antanutta hen-

kilöä on informoitu suostumuksen antamisen yhteydessä. 45 

Suostumus voidaan siis peruuttaa milloin tahansa. Kuten aiemmin tekstissä ilmaistiin, siitä ei 

tulisi aiheutua rekisteröidylle haittaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suostumuksen pe-

ruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antamisen. Suostumuksen peruuttajalta ei saa 

siis vaatia esimerkiksi aikaa vieviä ja monimutkaisia toimenpiteitä suostumuksen peruutta-

miseksi. Peruuttamisen ei kuitenkaan tietosuoja-asetuksen mukaan tarvitse tapahtua täsmäl-

leen samalla tavalla kuin suostumus on alun perin annettu, mutta olennaista on peruuttami-

sen helppous verrattuna suostumuksen antamiseen.46 

Henkilötietojen käsittely on kuitenkin mahdollista suostumuksen lisäksi monilla muilla tieto-

suoja-asetuksen mukaisilla perusteilla, joten suostumuksen pyytäminen ei usein ole tarpeen, 

eikä suostumuksia siten tarvitse kerätä vain varmuuden vuoksi.47 Henkilötietojen käsittelyn, 

jota yleiset tuomioistuimet toteuttavat, ei tarvitse olla suostumukseen perustuvaa, sillä suos-

tumus on vain yksi oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle. Viranomaisen lakisääteisen teh-

tävän hoitaminen on riittävä peruste käsittelylle, mikäli käsittely on tarpeellista ja asiallista.  

2.9 Anonymisointi ja pseudonymisoiminen 

Anonymisointi tarkoittaa henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista siten, että yhdistämi-

nen johonkin rekisteröityyn ei enää ole mahdollista. Anonyymit tiedot eivät kuulu tietosuoja-

lainsäädännössä eikä siis myöskään tietosuoja-asetuksessa sovellettavaan alueeseen.48 

Lisäksi pseudonymisoimisella tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilö-

tietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että 

tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimen-

piteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistetta-

vissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.49 

                                                 
 
 
 
 
 
45 Hanninen ym. 2017, 37. 
46 Hanninen ym. 2017, 38. 
47 Hanninen ym. 2017, 39. 
48 Hanninen ym. 2017, 21. 
49 Hanninen ym. 2017, 21. 
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2.10 Käsittelyn lainmukaisuus 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukaista ainoastaan jos, ja 

vain siltä osin kuin, vähintään yksi asetuksessa mainituista lainmukaisen henkilötietojen käsit-

telyn edellytyksistä täyttyy. Yleisimpiä käsittelyperusteita esimerkiksi pienten ja keskisuurien 

yritysten toiminnassa ovat suostumus, sopimus ja oikeutettu etu. Lainmukaisen käsittelyn 

useat edellytykset voivat tulla sovelletuksi samanaikaisesti henkilötietojen käsittelyyn. Esi-

merkiksi suostumus sekä oikeutettu etu voivat soveltua samaan aikaa yrityksen asiakastieto-

jen käsittelyyn ja asiakasviestinnän lähettämiseen.50 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisia käsittelyedellytyksiä ovat suostumus, sopimus, laki-

sääteiset velvoitteet, elintärkeä etu, oikeutettu etu sekä yleinen etu tai julkisen vallan 

käyttö. Käsittely voi olla tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekiste-

röity on osapuolena. Se voi olla tarpeen myös sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpitei-

den toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Esimerkiksi verkkokauppaan kirjautuneen rekis-

teröidyn osoitteen käsittely, jotta verkossa ostetut tavarat pystytään toimittamaan rekiste-

röidylle, on henkilötietojen käsittelyä sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 51 

Käsittely voi olla myös tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Esimerkiksi osakeyhtiölakiin perustuen osakeyhtiön on pidettävä osakasluetteloa, jolloin osak-

kaiden henkilötietojen käsittely on tarpeen osakeyhtiölain asettamien velvoitteiden perus-

teella. Edellytys henkilötietojen käsittelylle voi olla lisäksi tarve rekisteröidyn tai toisen luon-

nollisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi. Käsittelyperuste voisi soveltua esimerkiksi 

tilanteessa, jossa lentoyhtiö tai matkatoimisto käsittelee matkustajatietoja vaaratilanteiden 

tai epidemian hoitamiseksi.52 

Lisäksi käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän tai toimen suorittamiseksi tai re-

kisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekis-

teröidyn oikeudet ovat rekisteröityjen käytettävissä myös silloin, kun tietoja käsitellään julki-

sen vallan käyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Rekisteröidyllä 

olisi oikeus muun muassa tietojen poistamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojen käsitte-

lyä. Käsittely voi olla tarpeen myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi. Tällainen etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn 

                                                 
 
 
 
 
 
50 Hanninen ym. 2017, 29. 
51 Hanninen ym. 2017, 30. 
52 Hanninen ym. 2017, 31. 
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ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, kuten silloin kun re-

kisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai työsuhteessa rekisterinpitäjän palveluksessa.53 Ylei-

sissä tuomioistuimissa suoritettava henkilötietojen käsittely tapahtuu edellä mainituista edel-

lytyksistä lakisääteisiin velvoitteisiin sekä yleisen edun tai julkisen vallan käyttöön perustuen. 

2.11 Tietosuojavastaava ja valvonta 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) edellytetään, että rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijän täytyy yksilöidyissä tilanteissa nimittää tietosuojavastaava. Tällai-

sia tilanteita, joissa tietosuojavastaavan nimittäminen tulee pakolliseksi ovat esimerkiksi seu-

raavat tilanteet: Jos yrityksen ydintehtävät muodostuvat toimista, joissa käsitellään henkilö-

tietoja. Toimet luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoituksensa vuoksi edellyttävät laajamit-

taista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. Sen lisäksi myös, jos yrityk-

sen ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta henkilötietojen käsittelystä, joka kohdistuu 

arkaluontoisiin henkilötietoihin tulisi yrityksen nimittää tietosuojavastaava.54 

Näiden syiden lisäksi tietosuoja-asetuksessa edellytetään, että mikäli tietojenkäsittelyä suo-

rittaa jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin lainkäyttötehtäviään hoitava tuo-

mioistuin, on viranomaisen nimitettävä tietosuojavastaava.55  

Tietosuojavastaavan tehtävät eivät ulotu tuomioistuinten lainkäyttötoimintaan eikä valtioneu-

voston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaan56. EU:n tieto-

suoja-asetuksessa säädetään, että valvontaviranomaisilla ei ole toimivaltaa valvoa käsittely-

toimia, joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.57 

Valvontaviranomaisten toimivalta ei saa tietosuoja-asetuksen mukaan kattaa tuomioistuinten 

oikeudellisiin tehtäviin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, jotta voidaan turvata oikeuslaitok-

sen riippumattomuus sen hoitaessa lainkäyttötehtäviään, päätöksenteko mukaan lukien. Täl-

laisten tiedonkäsittelytoimien valvonta olisi voitava uskoa jäsenvaltion oikeusjärjestelmään 

kuuluville erityiselimille, joiden olisi erityisesti varmistettava tämän asetuksen sääntöjen nou-

dattaminen ja vahvistettava oikeuslaitoksen edustajien tietoisuutta niille tämän asetuksen 

mukaisesti kuuluvista velvoitteista sekä käsiteltävä tällaisiin tiedonkäsittelytoimiin liittyviä 

valituksia.58 

                                                 
 
 
 
 
 
53 Hanninen ym. 2017, 31-32. 
54 Hanninen ym. 2017, 120-121. 
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 37 art. 1. 
56 HE 31/2018 40 § 
57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 artikla 55. 
58 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 resitaali 20. 
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Tuomioistuimiin siis pätee erityissääntö, jonka mukaan muun muassa yleisissä tuomioistui-

missa ei tarvitse nimittää tietosuojavastaavaa. Kuitenkin asetuksen mukaan valvonta olisi voi-

tava uskoa jäsenvaltion oikeusjärjestelmään kuuluville erityiselimille. Valtioneuvoston oikeus-

kansleri sekä eduskunnan oikeusasiamies valvoisivat muun muassa ehdotetun tietosuojalain 

sekä lain rikosasioissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn noudattamista osana yleistä vi-

ranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuusvalvontaa. Samalla nämä elimet valvoisivat 

myös tuomioistuinten niiden lainkäyttötehtävien yhteydessä suorittamaa henkilötietojen kä-

sittelyä, vaikka tuomioistuinten toiminnan valvomisen ei ehdotettu kuuluvan tietosuojavaltuu-

tetun toimivaltaan.59 

Rikoslain 38 luvun 10 §:n 3 momentissa säädetään, että henkilörekisteriin kohdistuvaa salassa-

pitorikosta, salassapitorikkomusta, viestintäsalaisuuden loukkausta, törkeää viestintäsalaisuu-

den loukkausta tai tietomurtoa taikka henkilörekisteririkosta koskevan syytteen nostamista 

ennen syyttäjän on kuultava tietosuojavaltuutettua. Lisäksi tuomioistuinten on tällaista ri-

kosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuul-

luksi.60 

3 Julkisuus ja julkisuusperiaate 

Erilaisten julkisyhteisöjen toiminnassa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Sen mukaan viran-

omaisten asiakirjat ovat julkisia ja jokaisella on oikeus halutessaan saada tietoa julkisesta 

vallankäytöstä sekä viranomaisten muusta toiminnasta. Tällainen oikeus saada tieto viran-

omaisten toiminnasta on yleinen lähtökohta, ja siitä tehtävät poikkeukset edellyttävät erityi-

siä perusteita, jotka on määriteltävä täsmällisesti lailla. Lisäksi julkisuusperiaate edellyttää 

yleisestikin menettelyn avoimuutta ja velvoittaa viranomaisen myös tiedottamaan toiminnas-

taan.61 

Julkisuusperiaate on julkishallinnon avoimuutta määrittelevä perusoikeus, jolla on erityisen 

kiinteä yhteys sananvapauteen ja sen toteutumiseen. Se määrittelee etenkin asiakirjojen jul-

kisuutta sekä oikeutta saada tietoa viranomaisten toiminnasta. Periaatetta konkretisoi julki-

suuslaki (621/1999) ja sen laajempaan kokonaisuuteen vaikuttavat mm. henkilötietolaki sekä 

                                                 
 
 
 
 
 
59 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018). 
60 Rikoslaki (39/1889) 
61 Mäenpää 2016, 1. 
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yksityisyyttä ja liikesalaisuuksia suojaavat erityissäännökset.62 Lakiin sisältyvät lisäksi perus-

tuslain (731/1999) edellyttämin tavoin tarkemmat säännökset myös julkisuusperiaatteesta 

tehdyistä poikkeuksista.63 

Suomen perustuslain 12 §:ssä säädetään sananvapaudesta; viranomaisten hallussa olevat asia-

kirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden 

vuoksi erikseen lailla rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta tai tallenteesta, 

mikäli se on julkinen. Viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja ja niissä olevia tietoja koskee 

siis julkisuusolettama. Sen mukaan lähtökohtana ja yleisenä sääntöä on, että viranomaisen 

hallussa oleva asiakirja on julkinen tallennemuodosta riippumatta.64 

Tallennejulkisuuden ollessa pääsääntönä, siitä joudutaan kuitenkin poikkeamaan muutamien 

tärkeiden intressien, kuten yksityisyyden suojan, liikesalaisuuksien ja valtakunnan turvalli-

suusintressien vuoksi. Julkisuutta on myös usein rajoitettu asioiden valmisteluvaiheessa.65 

Julkisen vallan ja sen myötä viranomaisten tehokas toiminta edellyttää henkilötietojen käyt-

tämistä ja tallentamista. Viranomainen saa tällöin henkilötietoja, jotka ovat viranomaiselle 

tullessaan viranomaisen hallussa olevia tietoja ja pääsääntöisesti siten julkisia. Henkilötieto-

jen sääntelystä säädettiin yleisesti henkilötietolaissa. Henkilötietojen julkisuus määräytyi silti 

viranomaisjulkisuudesta sääntelevän yleislain perusteella. 66 Nykyisin henkilötietojen käsitte-

lystä säännellään myös tietosuoja-asetuksessa. 

Hallituksen esityksessä (HE 9/2018) kuitenkin ehdotetaan säädettäväksi uudeksi laiksi tieto-

suojalaki. Lain tarkoituksena on täydentää ja täsmentää Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-

asetusta. Esityksessä lisäksi ehdotetaan, että samalla kumottaisiin muun muassa henkilötieto-

laki.67  

Julkisuusperiaate siis kohdistuu ensisijaisesti viranomaisen hallussa olevaan, jossain muodossa 

tallennettuun tietoon eli toisin sanoen viranomaisen asiakirjoihin. Viranomaisella oleva infor-

maatio myös sinänsä kuuluu julkisuusperiaatteen piiriin riippumatta siitä, onko sitä tallen-

nettu. Se kohdistuu lisäksi julkisten hallintotehtävien hoitamiseen myös viranomaisorganisaa-

                                                 
 
 
 
 
 
62 Mäenpää 2016, 507. 
63 Hallberg, Karapuu, Ojanen, Scheinin, Tuori & Viljanen 2011, 48. 
64 Mäenpää 2016, 18. 
65 Hallberg ym. 2011, 48. 
66 Neuvonen 2017, 135. 
67 Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädän-
nöksi (HE 9/2018). 
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tion ulkopuolella. Kuitenkaan julkisuusperiaatetta ei ainakaan sellaisenaan tai samalla laajuu-

della sovelleta yksityisessä toiminnassa. Julkisuusperiaatetta toteutetaan neljänä keskeisenä 

muotona. Niitä ovat asiakirjojen ja tallenteiden julkisuus, käsittelyn julkisuus, tiedottaminen 

sekä hyvä tietohallinto.68 

Henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on toteuttaa tietyllä tavalla yksityis-

elämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaan vaikuttavia perusoikeuksia henkilötietojen kä-

sittelyssä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja sen noudattamista. Kui-

tenkin puhuttaessa julkisuudesta, henkilötietojen suojan ja julkisuuden välillä on eräänlaista 

jännitettä. Samaan aikaan henkilötietojen suoja perusoikeutena ensisijaisesti rajoittaa henki-

lötietojen käsittelyä ja luovuttamista, kun taas julkisuus puoltaa avoimuutta ja tietojen saan-

tia myös henkilöistä. Tämän jännitteen oikeudellisena perusratkaisuna on ollut tietojen julki-

suutta ja salassapitoa määrittelevien julkisuuslain säännösten soveltaminen, kun kysymys on 

viranomaisen hallussa olevien henkilötietojen saamisesta. Henkilötietolakia sen sijaan on so-

vellettu muussa henkilötietojen käsittelyssä. Kuitenkin etenkin julkisuuslain salassapitoa kä-

sittelevät säännökset suojaavat myös yksityisyyden ja yksityiselämän piiriin kuuluvia henkilö-

tietoja julkisuudelta.69 

Yleiset tuomioistuimet sekä muut lainkäyttöelimet kuuluvat julkisuuslain soveltamisalaan. 

Kuitenkin säännös koskee ainoastaan tuomioistuinten ja lainkäyttöelinten hallintoon ja hallin-

nolliseen päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen julkisuutta. Kyseisiä oikeushallintoasioita 

ovat tuomioistuimessa käsiteltävät asiat, joissa tuomioistuin voi tehdä hallintopäätöksen. Oi-

keushallintoasiat voivat koskea esimerkiksi nimityksiä ja henkilöstö- sekä taloushallintoa. Sen 

sijaan tuomioistuinten ja lainkäyttöelinten oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen sekä me-

nettelyn julkisuus määräytyy oikeudenkäynnin julkisuutta sääntelevän erityislain mukaan.70 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 86 artiklan mukaan viranomaiset taikka julkis- 

tai yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat yleisen edun vuoksi toteutetun tehtävän suoritta-

miseksi luovuttaa viranomaisten hallussa olevien virallisten asiakirjojen sisältämiä henkilötie-

toja viranomaiseen tai yhteisöön sovellettavan unionin oikeuden tai unionin jäsenvaltion lain-

säädännön mukaisesti. Näin voidaan sovittaa yhteen virallisten asiakirjojen julkisuus sekä ase-
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tuksen mukainen yksilön oikeus henkilötietojen suojaan. Asetuksen vaikutuksia pohtineen työ-

ryhmän mukaan julkisuuslakia tulisi uudistaa asetuksen vaatimuksia ja tämänhetkistä tieto-

teknistä ulottuvuutta vastaavaksi.71 

3.1 Julkisuus perus- ja ihmisoikeutena 

Julkisuusperiaatteen tärkeimmät osatekijät on turvattu perusoikeussäännöksillä. Sen myötä 

julkisuusperiaatteella on korostettu oikeudellinen asema ja merkitys. Perusoikeudet ovat siis 

erityisen suojattuja oikeuksia, jotka tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten on otettava 

sekä asianmukaisesti että täysimääräisesti huomioon soveltaessaan ja tulkitessaan lakeja. Jul-

kisuusperusoikeuden soveltamista ja erityisasemaa arvioitaessa on otettava huomioon muut-

kin perusoikeudet. Etenkin yksityiselämän suoja perusoikeutena on merkityksellinen tässä ar-

vioinnissa. Julkisuuden ja muiden perusoikeuksien yhteensovittaminen onkin tärkeässä ase-

massa lain tulkinnassa.72 

Käsittelyn alla on ihmis- ja perusoikeus, joita voidaan yhtaikaa pitää osittain samana, mutta 

silti eri asiana lainsäädännössä. Useimpien perusoikeuksien kohdalla raja on häilyvä, mutta 

julkisuuden tapaisen vain tietyille maille ominaisen perusoikeuden osalta erottelulla on mer-

kitystä. Ihmis- ja perusoikeuksien tutkimisessa on syytä huomioida eri ulottuvuudet, joista on 

tärkeä nostaa erityiseen tarkasteluun neljä ulottuvuutta.73 

Ihmis- ja perusoikeus historiallisena käsitteenä, kuinka kyseinen oikeus on kehittynyt siihen 

pisteeseen, että se on kirjoitettu osaksi ihmisoikeussopimuksia ja kansallisten perustuslakien 

perusoikeusluetteloita. Sen lisäksi ihmisoikeusulottuvuus eli kuinka kyseinen oikeus on määri-

telty eri julistuksissa ja ihmisoikeussopimuksissa. 

Kansallinen perusoikeusulottuvuus, jossa tarkastelun alla on kyseisen oikeuden toteutuminen 

valitussa valtiossa perusoikeutena. Perusoikeus pohjautuu usein aatteeseen ja ihmisoikeu-

teen, mutta usein erot voivat olla merkittäviä. 

Viimeisenä ulottuvuutena on sääntelyulottuvuus eli kuinka ihmis- ja perusoikeus toteutuu to-

dellisuudessa ylikansallisessa sekä kansallisessa sääntelyssä. Ihmisoikeussopimuksilla ja perus-

tuslakien perusoikeusluetteloilla on usein abstrakti tai jopa julistusmainen luonne, joten oi-

                                                 
 
 
 
 
 
71 Neuvonen 2017, 138. 
72 Mäenpää 2016, 22-23. 
73 Neuvonen 2017, 17. 
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keuden konkretisoituminen edellyttää perustuslakia alemman tasoista lainsäädäntöä. Esimerk-

kinä tästä voisi olla EU-oikeus ylikansallisena säädöstasona.74 Tässäkin työssä tarkastelun koh-

teena on juuri kansallisen ja ylikansallisen säädännön ulottuvuus ja niiden vaikutus henkilötie-

tojen käsittelyyn ja julkisuuteen. 

Viranomaisjulkisuus on yhteydessä ihmis- ja perusoikeusjärjestelmässä sananvapauden kanssa. 

Julkisuus on esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa selkeästi perusoikeus, muualla jul-

kisuus vaikuttaa enemmän sananvapauden, aatteen ja ihmisoikeusjärjestelmien kautta. Julki-

suus ja sananvapaus ovat ydinoikeuksia niin tiedonsaannin, julkisen keskustelun ja avoimuu-

den kannalta. Avoimuus erityisesti ylittää viranomaisjulkisuuteen liittyvän yksityisen ja julki-

sen rajan, sillä julkisuudesta eli transparenssista on tullut merkittävä tekijä, jota edistetään 

muun muassa lainsäädännöllä, ohjeilla, käytännesäännöillä ja erilaisilla hyviin käytäntöihin 

perustuvilla ohjausmekanismeilla.75 

Merkittävin kansainvälisen sopimusjärjestelmän julkisuutta edistävä sopimus on Euroopan 

neuvoston yleissopimus viranomaisten asiakirjajulkisuudesta, joka laadittiin vuonna 2009. Al-

lekirjoittaneen valtion on sopimuksen mukaan taattava jokaiselle oikeus saada tieto viran-

omaisen asiakirjasta. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä julkisuudelle minimitaso, joten 

kansallisessa säädännössä voidaan turvata myös sopimusta laajempi julkisuus.76 

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään julkisuusperiaatteesta eli 

siitä, että viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, jollei toisin säädetä.77 Viran-

omaisilla tarkoitetaan kyseisessä laissa myös tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä monen 

muun viranomaisen ohella.78  

3.2 Oikeudenkäynnin julkisuus 

Oikeudenkäynnin julkisuuden näkökulmasta keskeinen perusnormi on Euroopan ihmisoikeusso-

pimuksen (SopS 8/1976) 14 artiklan 1 kohta, joka takaa päätöksen kohteelle oikeuden julki-

seen oikeudenkäyntiin. Artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeu-

denmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, toimivaltaisessa, riippu-

mattomassa sekä puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksis-

taan ja velvollisuuksistaan tai häntä kohtaan nostetusta rikossyytteestä.79 

                                                 
 
 
 
 
 
74 Neuvonen 2017, 17-18. 
75 Neuvonen 2017, 25. 
76 Neuvonen 2017, 27. 
77 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1§ 
78 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 4§ 
79 Mäenpää 2016, 332-333. 
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Laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) säädetään oikeu-

denkäyntiasiakirjojen julkisuudesta seuraavasti: ”Oikeudenkäyntiasiakirja on 8 §:ssä tarkoite-

tun ajankohdan jälkeen julkinen, jollei se ole 9 §:n mukaan salassa pidettävä tai jollei tuo-

mioistuin 10 §:n nojalla määrää sitä salassa pidettäväksi. Jokaisella on oikeus saada tieto jul-

kisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta.” 80 

Lain 8 §:ssä säädetään oikeudenkäyntiasiakirjan julkiseksi tulemisen ajankohdasta: 

”Jollei tässä laissa säädetä tai sen nojalla määrätä oikeudenkäyntiasiakirjan salassapidosta, 

oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi seuraavasti: 

1) tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja muussa kuin 2 kohdassa tarkoitetussa 

rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suulli-

sessa käsittelyssä tai, jos asiassa ei toimiteta suullista käsittelyä, kun annetaan ratkaisu pää-

asiassa; 

2) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvussa tarkoitetussa kirjalli-

sessa menettelyssä tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja, kun vastaajan suos-

tumus asian ratkaisemiseen sanotussa menettelyssä on saapunut käräjäoikeudelle; 

3) tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 

asioissa, kun asiaa käsittelevä tuomioistuin on sen saanut; 

4) tuomioistuimen ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja, kun se on annettu tai kun se on 

asianosaisen saatavissa; 

5) tuomioistuimen jäseniä varten tuomioistuimessa laadittu esittelymuistio ja siihen verrat-

tava muu asian valmistelemiseksi laadittu oikeudenkäyntiasiakirja, kun asian käsittely siinä 

tuomioistuimessa on päättynyt; 

6) muu tuomioistuimessa laadittu oikeudenkäyntiasiakirja, kun se on allekirjoitettu tai vastaa-

valla tavalla varmennettu. 

Tuomioistuin voi määrätä, että 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu oikeudenkäyntiasia-

kirja tulee julkiseksi momentissa säädettyä aikaisemmin, jos on ilmeistä, että julkiseksi tule-

minen ei aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä, taikka jos julkiseksi tulemiselle on 

painava syy. 

                                                 
 
 
 
 
 
80 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) 7 § 
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Tuomioistuin voi määrätä, että 1 momentin 3 tai 6 kohdassa tarkoitettu oikeudenkäyntiasia-

kirja tulee julkiseksi momentissa säädettyä myöhemmin, kuitenkin viimeistään asian suulli-

sessa käsittelyssä tai, jos asiassa ei toimiteta suullista käsittelyä, viimeistään, kun annetaan 

ratkaisu pääasiassa. Edellytyksenä on, että oikeudenkäyntiasiakirjan tuleminen julkiseksi tuo-

mioistuimen määräämää aikaisemmin: 

1) todennäköisesti aiheuttaisi asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä eikä tuomioistuimen 

määräämää aikaisemmalle julkiseksi tulemiselle ole painavaa syytä; taikka 

2) estäisi tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä oikeudenkäyntiasiakirjan salassapi-

dosta.”81 

Lähtökohtaisesti siis kaikki asiakirjat ovat tietyssä vaiheessa oikeusprosessia julkisia, jollei 

niitä erikseen ole laissa säädetty tai määrätty tuomioistuimen toimesta salaiseksi. 

Lisäksi lain 6 §:ssä on säädetty henkilöllisyyden määräämisestä salassa pidettäväksi. ”Tuomio-

istuin voi määrätä salassa pidettäväksi asianomistajan henkilöllisyyden rikosasiassa, joka kos-

kee erityisen arkaluonteista hänen yksityiselämäänsä liittyvää seikkaa; taikka turvapaikanha-

kijan henkilöllisyyden säilöön ottamista koskevassa asiassa, jollei ole ilmeistä, että tiedon an-

taminen ei vaaranna turvapaikanhakijan tai tämän läheisen turvallisuutta.”82 Tässä laissa ei 

siis erikseen ole säädetty henkilötiedoiksi lueteltavaa henkilöllisyyttä muuten salattavaksi, 

vaan tiedot ovat lähtökohtaisesti muussa tapauksessa julkisia. 

Toisaalta poikkeuksena ovat pakkokeinot, joiden osalta säädetään oikeudenkäynnin ja oikeu-

denkäyntiasiakirjojen julkisuudesta muun muassa seuraavasti: ”Tuomioistuin voi päättää, että 

vangitsemista, matkustuskieltoa ja todisteiden esittämistä koskevan asian suullinen käsittely 

ennen syytteen käsittelyn alkua toimitetaan yleisön läsnä olematta, jos pakkokeinovaatimuk-

sen esittäjä tutkinnallisista syistä tai epäilty itse sitä pyytää taikka jos tuomioistuin katsoo 

muutoin siihen olevan tarvetta. Vastoin epäillyn pyyntöä, asia saadaan käsitellä yleisön läsnä 

ollessa vain painavasta syystä.83 

                                                 
 
 
 
 
 
81 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) 8 § 
82 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) 6 § 
83 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) 16 § 
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Ennen syytteen käsittelyn alkua toimitettavassa pakkokeinoasian käsittelyssä tai todisteiden 

vastaanotossa kertyneet oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan ratkaisun sisältävää oikeudenkäyn-

tiasiakirjaa lukuun ottamatta 2 momentissa mainituista syistä määrätä pidettäviksi salassa 

enintään syyteasian käsittelyyn asti taikka kunnes asia on jätetty sillensä.”84 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta voidaan rajoittaa perustuslain (731/1999) 12 §:n 2 mo-

mentin mukaan erikseen lailla välttämättömien syiden vuoksi. Vaatimus tarkoittaa muun mu-

assa sitä, että suullisen käsittelyn toteuttamisen suljetuin ovin tulee perustua laissa säädet-

tyyn perusteeseen, jota tuomioistuin soveltaa kyseisessä yksittäistapauksessa. Jos oikeuden-

käynnin julkisuudesta poiketaan, poikkeukset eivät saa muuttaa julkisuuden asemaa pääsään-

tönä eivätkä vaarantaa yksittäistapauksessa yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuden-

käyntiin. Mahdollisia ovat vain täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määritellyt oikeudenkäynnin 

julkisuuden rajoitukset. Lisäksi rajoittamiselle on oltava riittävän painavat ja yleisesti hyväk-

syttävät perusteet. Tällaisena välttämättömänä syynä voidaan pitää syy turvata muita perus-

oikeuksia. Eri rajoitusmahdollisuuksien tai vaihtoehtojen välillä valitessa, edellytyksenä tulisi 

olla julkisuutta vähemmän rajoittavan keinon valinta.85 

3.3 Yksityisyyden suoja 

Yksityisyyden käsitettä ei ole selkeästi määritelty Suomen lainsäädännössä. Kuitenkin yksityi-

syyden suoja on käsitteenä laaja ja sen katsotaan pitävän sisällään yksilön oikeuden yksityis-

elämäänsä ja yksityisyyteensä erilaisessa tietojenkäsittelyssä. Esimerkiksi henkilötietolain esi-

töissä todetaan, että yksityisyyden suoja voidaan ymmärtää yksityiselämän suojaa suurem-

pana kokonaisuutena.86 Perustuslain (731/1999) 10 § sisältää sääntelyn yksityiselämän, kun-

nian ja kotirauhan suojasta sekä luottamuksellisen viestin salaisuudesta. Pykälässä on myös 

henkilötietojen suojaa koskeva sääntelyvaraus. Perustuslain 10 §:ssä on kuitenkin rajoituslau-

sekkeet, joiden mukaan lailla voidaan säätää kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä tai 

rajoituksista.87 

Yksityisyyden suojan kannalta ongelmallista voivat olla erilaiset henkilöä koskevat, sinänsä 

julkiset tiedot ja tiedostot, joita käsitellään yleensä automaattisen tietojenkäsittelyn mene-

telmin. Yksityisyyttä turvaavan tietosuojan soveltamisalaa on juuri henkilötietojen käsittely, 

jonka puitteet on määritelty henkilötietolaissa sekä sittemmin myös tietosuoja-asetuksessa.88 

                                                 
 
 
 
 
 
84 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) 16 § 
85 Mäenpää 2016, 336-337. 
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87 Hallberg ym. 2011, 389. 
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Myös Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-

sen (2012/C 326/01) mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan89. 

3.3.1 Yksityiselämän suoja perus- ja ihmisoikeutena 

Perus- ja ihmisoikeus käsitteenä voidaan määritellä yksinkertaisimmillaan käyttötarkoituksen 

kannalta lyhyesti. Muodollisesti määriteltynä perusoikeudet ovat perustuslain perusoikeuslu-

vussa turvattuja yksilön oikeuksia. Perusoikeudet ovat yksilön kannalta perustavanlaatuisia 

oikeuksia. Eri ihmisille erilaiset oikeudet voivat kuitenkin olla eri tavalla perustavanlaatuisia. 

Yleisellä tasolla perustuslailla on korotettu muodollinen lainvoima. Sen turvin perustuslaki on 

tavalliseen lakiin verrattuna normihierarkkisesti ylempänä ja sen muuttaminen on tavallisen 

lain muuttamista vaikeampaa. Siksi juuri perustavanlaatuiset oikeudet on nostettu perustus-

lain korotetun muodollisen lainvoiman piiriin. Ei olisi tarpeenmukaista turvata muita kuin yk-

silön kannalta perustavanlaatuisia oikeuksia. Perusoikeudet onkin määritelty juuri yksilön oi-

keuksiksi. Kuitenkin perusoikeuksien yleisyyden tarkoituksena on, että kysymyksessä ei saa 

olla tietyn säädyn tai yhteiskuntaluokan erioikeus, vaan kaikkia ihmisiä tai ainakin tietyn val-

tion kaikkia kansalaisia koskeva oikeus.90  

Yksityiselämä tai toisin sanoen yksityisyys perusoikeutena tarkoittaa ennen kaikkea yksilön it-

semääräämisoikeutta. Yksilön itsemääräämisoikeuden voidaan katsoa olevan muiden perusoi-

keuksien olemassaolon edellytys länsimaisessa demokratiassa. Suurimmillaan yksityisyyden 

suoja voisi olla tilanteessa, jossa henkilötietoja saisi käsitellä vain sen suostumuksella, jota 

tiedot koskevat. Kuitenkin sen turvaaminen, että henkilö voisi kaikissa tilanteissa antaa suos-

tumuksensa vapaaehtoisesti ja ilman, että suostumuksen epäämisestä aiheutuu hänelle nega-

tiivisia seurauksia, olisi tärkeässä asemassa suostumuksen täydellisen toteutumisen kan-

nalta.91 

Yksityisyyden suoja on merkittävä julkisuuden ja sananvapauden rajoittaja. Yksityisyys ja jul-

kisuus ovat kytkettynä yhteen sekä samalla niistä on muodostunut tavallaan toistensa vasta-

kohdat.92 Yksityiselämän suoja on perusoikeussäännöstön lisäksi keskeisessä asemassa monissa 

kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja 

yleissopimuksessa lapsen oikeuksista. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa säädetään 

                                                 
 
 
 
 
 
89 Euroopan unionista tehty sopimus ja Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (2012/C 
326/01) 
90 Hallberg ym. 2011, 63–64. 
91 Syrjänen 2007, 92–93. 
92 Neuvonen 2017, 62. 
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jokaisen oikeudesta nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa koh-

distuvaa kunnioitusta. Lisäksi viranomaiset eivät saa puuttua kyseisen oikeuden käyttämiseen, 

paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansal-

lisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen 

ja rikollisuuden estämiseksi, moraalin tai terveyden suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oi-

keuksien ja vapauksien turvaamiseksi.93 

Sen lisäksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuk-

sessa on lisätty 17 artiklassa, että kenenkään edellä mainittuihin oikeuksiin ei saa mielivaltai-

sesti tai laittomasti puuttua eikä suorittaa hänen kunniaansa tai mainettaan loukkaavia hyök-

käyksiä. Jokaisella on myös oikeus lain suojaan tällaista puuttumista tai hyökkäystä vastaan.94 

3.4 Salassapito 

Julkisuusperiaatteen vastakohtana on salassapitoperiaate, jonka mukaan viranomaisten toi-

minta ja asiakirjat voivat olla myös salaisia95. Usein salassapito rinnastetaan tietosuojaan, 

vaikka niillä tarkoitetaan tietoja eri laajuudella96. Salassapidon ala on jonkin verran tietosuo-

jaa laajempi käsite ja salassa pidettävä tieto voi olla myös muu kuin henkilötieto97. Esimerk-

kinä tällaisesta tiedosta on liikesalaisuus. Viranomaisten on pidettävä salassa sellaiset asiakir-

jat, jotka on säädetty salassa pidettäväksi julkisuuslaissa (621/1999) tai muussa laissa, tai jos 

viranomainen on määrännyt sen salassa pidettäväksi tai jos se sisältää joitain tietoja, joista 

on säädetty lailla vaitiolovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus muodostuu asiakirjasalaisuu-

desta eli velvollisuudesta pitää asiakirjat salassa ja vaitiolovelvollisuudesta eli toisin sanoen 

velvollisuudesta olla ilmaisematta salassa pidettävää asiaa. Asiakirjasalaisuuden alaista asia-

kirjaa ei saa näyttää tai luovuttaa kenellekään sivulliselle eikä myöskään antaa sitä millään 

tavalla sivullisen käytettäväksi.98 

Välttämättömien syiden vuoksi lailla on mahdollista rajoittaa salassapitovelvoittein asiakirja-

julkisuutta. Siten asiakirjan salassapidosta voidaan säätää vain sellaisella lain säännöksellä, 

joka täyttää sekä välttämättömyysvaatimuksen että muut perusoikeuksien rajoitusedellytyk-

set. Siksi muilla perusoikeuksilla, kuten yksityiselämän ja henkilötietojen suojalla sekä yksilön 

itsemääräämisoikeudella on merkitystä edellytysten arvioinnissa.99 

                                                 
 
 
 
 
 
93 Hallberg ym. 2011, 390. 
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Julkisuuslakiin on pyritty kirjaamaan tärkeimmät salassapitoperusteet. Silti myös muussa 

laissa voidaan säätää erikseen salassapidosta. Kunkin viranomaisen tulisi lähtökohtaisesti rat-

kaista salassapitoasiat yleis- ja erityissäännöksiä soveltamalla. Viranomaisten määräys perus-

teena salassapidolle tulee kysymykseen vain eräissä harvoissa tilanteissa. Esimerkiksi edus-

kunnan valiokunnalla on eräissä tilanteissa tällainen määräysvalta. Lisäksi yleisellä tuomiois-

tuimella on myös valta määrätä salassapidosta.100 

Yleinen tuomioistuin voi asianosaisten pyynnöstä tai erityisestä syystä antaa salassapitomää-

räyksen, jos asiakirjaan sisältyy salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja, joiden julkiseksi tule-

minen voisi todennäköisesti aiheuttaa merkittävää vahinkoa tai haittaa niille eduille, joiden 

suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Salassa pidettävään viranomaisen asiakir-

jaan voidaan tehdä merkintä salassapidosta. Tästä merkinnästä pitää käydä ilmi, miltä osin 

asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.101 

3.5 Vaitiolovelvollisuus 

Salassapitovelvollisuus voi asiakirjasalaisuuden lisäksi perustua lailla säädettyyn vaitiolovel-

vollisuuteen. Tällaiset velvollisuudet ovat kiinteässä keskinäisessä yhteydessä, joten erillistä 

sääntelyä ei enää ole pidetty käytännössä mahdollisena tai edes tarpeellisenakaan. Tästä 

syystä myös vaitiolovelvollisuudesta on otettu yleissäännökset julkisuuslakiin.102 

Lainsäädännössä on perinteisesti säännelty vaitiolovelvollisuudesta ennen muuta virkavelvolli-

suutena. Valtion virkamieslaissa (750/1994) on aiemmin ollut nimenomainen säännös vaitiolo-

velvollisuudesta yleisenä virkavelvollisuutena. Vaitiolovelvollisuuden kattaa myös rikoslain 

säännökset virkasalaisuuden rikkomisesta. Kuitenkin julkisuuslaki korostaa vaitiolovelvollisuu-

den yhteyttä julkisuusperiaatteen toteuttamiseen. Sen vuoksi kyseiseen lakiin on otettu koko 

julkishallinnon kattava yleissäännös vaitiolovelvollisuudesta, joka samalla ajaa virkavelvolli-

suuden tarkoitusta.103 

Vaitiolovelvollisuus on henkilölliseltä soveltamisalaltaan kattava, koska velvollisuuden olisi 

lähtökohtaisesti ulotuttava kaikkiin salassa pidettäviä tietoja saaneisiin tahoihin. Vaitiolovel-

vollisia ovat niin viranomaisten virkamiehet, työntekijät, luottamushenkilöt kuin harjoitteli-

jatkin tai muuten viranomaisessa toimivat sekä toimeksiantotehtävää suorittavat ja tämän 

palveluksessa olevat henkilöt. Lisäksi henkilö, joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain 
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tai lain nojalla annetun luvan nojalla, on vaitiolovelvollinen. Asianosainen on myös vaitiolo-

velvollinen saamistaan muita henkilöitä koskevista salassa pidettävistä tiedoista.104 

Vaitiolovelvollisuus on julkisuuslain 23 §:ssä yksilöity kattavasti. "Vaitiolovelvollinen ei saa 

paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi sa-

lassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, 

josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus."105 Sen vuoksi velvollisuus on asiakirjasalaisuutta 

paljon laajempi, sillä vaitiolovelvollisuus kattaa myös asiakirjaan tallentamattomat tiedot. 

Kielto paljastaa asiakirjan sisältö tai muu tieto tarkoittaa toisin sanoen ilmaisemiskieltoa. Il-

maisemistapojen lisäksi se kattaa myös muut tavat. Muihin tapoihin voi lukeutua esimerkiksi 

salassa pidettävän asiakirjan jättäminen sivullisen saataville.106 Lisäksi julkisuuslain 23 §:ssä 

säädetään myös siitä, että vaitiolovelvollisuus sitoo henkilöä myös sen jälkeen, kun toiminta 

viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt.107 

4 Euroopan Unionin oikeus 

Kansallisen lainsäädännön kanssa tiiviissä yhteydessä on Euroopan unionin lainsäädäntö. Sen 

vaikutus henkilötietojen käsittelyyn etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen myötä on kasvanut. 

Tarkastelussa lähtökohtana on EU-oikeuden perusta eli oikeusjärjestelmä. Euroopan unionin 

oikeusjärjestelmä sisältää piirteitä niin EU:n jäsenvaltioiden kuin kansallisten organisaatioi-

den oikeusjärjestelmistä. EU:n oikeusjärjestelmä on kuitenkin luonteeltaan uniikki, mikä pe-

rustuu perussopimuksissa oleviin tavoitteisiin, joiden toteuttamiseksi unionin jäsenvaltiot ovat 

rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan. Oikeusjärjestelmään kuuluvat oikeuslähteet voidaan 

erottaa primaari ja sekundaari- tai johdetuksi oikeudeksi. Tällaisessa jaottelussa primaarioi-

keuteen kuluvat muun muassa perussopimukset ja niihin rinnastettavissa olevat sopimukset. 

Johdettu oikeus sen sijaan viittaa perussopimusten pohjalta annettuihin EU-oikeudellisiin nor-

meihin, kuten asetuksiin ja direktiiveihin.108 

Oikeuslähteet tarkoittavat lähteitä, joista oikeudelliset säännöt ovat löydettävissä. Normi-

hierarkialla tarkoitetaan sen sijaan eritasoisten oikeuslähteiden keskinäistä järjestystä ja sito-

vuutta. Sen mukaan alemman tasoinen normi ei voi olla ristiriidassa ylemmän tasoisen normin 

kanssa. Ristiriitojen ilmetessä ylemmän tasoinen normi ohittaa sen kanssa ristiriidassa olevan 

                                                 
 
 
 
 
 
104 Kulla 2015, 430. 
105 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 23 § 
106 Kulla 2015, 430. 
107 Kulla 2015, 431. 
108 Penttinen & Talus 2017, 13-14. 
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alemman tasoisen normin. Oikeuslähteitä ovat EU:n oikeusjärjestyksen perustan luovat peri-

aatteet, perussopimukset ja niihin rinnastuvat sopimukset ja periaatteet, kansainväliset sopi-

mukset, direktiivit, asetukset, päätökset, delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset, 

Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisut sekä oikeudellisesti sitomattomat normit kuten 

suositukset ja lausunnot.109 

EU:n asetukset velvoittavat suoraan kaikkia unionin jäsenvaltioita. Asetus tulee voimaan suo-

raan ja sellaisenaan, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Sitä ei siis tarvitse eikä 

tarkalleen ottaen saa implementoida osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaan se tulee sellaise-

naan sovellettavaksi. Lisäksi kaikki täytäntöönpanoa koskevat menettelyt, joiden seurauksena 

asetuksen välittömät oikeusvaikutukset voisivat estyä ja niiden samanaikainen ja yhdenmukai-

nen soveltaminen EU:ssa vaarantuisi, ovat perussopimuksen vastaisia. Asetukset luovat Euroo-

pan Unionin alueella yhtenäisen oikeustilan asetusta koskevan asian osalta. Johdetussa EU-

oikeudessa asetukset ovat kaikkein vahvin instrumentti. Direktiivi sen sijaan velvoittaa jäsen-

valtioita vain saavutettavan tuloksen osalta. Ne implementoidaan eli sulautetaan osaksi kan-

sallista lainsäädäntöä, mikä jättää jäsenvaltioille harkintavaltaa sekä oikeudellisen muodon 

että tarkan sisällön osalta.110 

Kansainvälisen oikeuden ja valtionsisäisen oikeuden välisessä suhteessa määrittävä tekijä on 

valtion velvollisuus täyttää kansainvälisoikeudelliset sopimusvelvoitteensa sekä muut vastaa-

vat velvoitteensa. Tämä periaate on oikeuskirjallisuudestakin tuttu niin sanottu pacta sunt 

servanda -periaate eli toisin sanoen periaate siitä, että sopimukset on pidettävä. Valtioiden 

velvollisuudella on kaksi ulottuvuutta. Negatiivinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että valtiolla 

on velvollisuus pidättäytyä kaikista toimista, jotka voisivat loukata sen kansainvälisoikeudelli-

sia velvoitteita. Toisaalta positiivisen ulottuvuuden mukaan valtiolla on velvollisuus huolehtia 

valtionsisäisen oikeusjärjestyksensä mukauttamisesta kansainvälisoikeudellisten velvoit-

teidensa kanssa yhteen sekä muutoinkin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisten 

velvoitteidensa täyttämiseksi.111 

Keskeisiin ominaispiirteisiin EU-oikeudessa kuuluu sen kyky määrätä asemastaan ja vaikutuk-

sistaan jäsenvaltioissa riippumatta jäsenvaltioiden valtiosääntöisistä ratkaisuista kansallisen 

oikeuden ja kansainvälisen oikeuden välisessä suhteessa. EU-oikeus eroaakin juuri tämän eri-

tyispiirteensä ansiosta perinteisestä kansainvälisestä oikeudesta. Kyky määrätä omasta ase-

mastaan ja vaikutuksistaan jäsenvaltioissa ilmenee myös EU:n perussopimuksen tekstistä 

                                                 
 
 
 
 
 
109 Penttinen & Talus 2017, 14. 
110 Penttinen & Talus 2017, 18-19. 
111 Ojanen 2016, 59.  
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etenkin siltä osin kuin on kyse asetuksista, joita sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvalti-

oissa. EU-oikeudella on etusija ristiriitaiseen kansalliseen oikeuteen nähden niiden valtion-

sisäisen oikeuden ratkaisuihin, joilla EU-oikeuden etusija on tunnustettu. Merkittävimpänä ky-

symyksenä kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden välisessä suhteessa voidaan pitää sitä, 

kuinka kansallisen perustuslain ja EU-oikeuden välinen suhde pitäisi hahmottaa sekä ratkaista. 

Tärkeää on myös kysymys siitä, mihin EU-oikeuden pätevyys perustuu; EU-oikeuteen, kansalli-

seen oikeuteen vai kansainväliseen oikeuteen sekä kenellä on toimivalta päättää pätevyy-

destä. 112 

Tietosuoja-asetus (679/2016) sekä Tietosuojadirektiivi (680/2016) ovat EU:n oikeusjärjestel-

mään kuuluvia oikeuslähteitä. Asetusta alettiin soveltamaan 25.5.2018 sellaisenaan jäsenval-

tioissa. Tietosuojadirektiivin sen sijaan piti tulla sovellettavaksi osana kansallista lainsäädän-

töä 6.5.2018 tai mahdollisimman pian sen jälkeen lakina henkilötietojen käsittelystä rikosasi-

oissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (HE 31/2018). Kuitenkaan halli-

tuksen esitystä ei ole vielä toistaiseksi hyväksytty eduskunnassa113. 

4.1 EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

Euroopan Unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (679/2016) on 1 luvun 1 artiklan mukaan 

tavoitteena vahvistaa säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä 

sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Lisäksi asetuksella suojel-

laan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan 

henkilötietojen suojaan. Sen sijaan henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa 

rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojelemiseen henkilö-

tietojen käsittelyssä.114 Yleisen tietosuoja-asetuksen toisessa artiklassa säädetään, että ky-

seistä asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan auto-

maattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, 

jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.115 

Asetusta suoritetaan unionin alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsit-

telijän toimipaikassa toiminnan yhteydessä, riippumatta siitä, suoritetaanko käsittely unionin 

alueella vai ei.116   

                                                 
 
 
 
 
 
112 Ojanen 2016, 61. 
113 Eduskunta. Käsittelytiedot. Yhteenveto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötieto-
jen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 2018. 
114 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 artikla 1. 
115 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 artikla 2. 
116 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 artikla 3. 
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Rekisteröityjen oikeudet ovat laajentuneet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä huomat-

tavasti lähinnä rekisteröidyn omien tietojensa suhteen. Rekisteröidyllä on esimerkiksi tietyissä 

tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan kaikki häntä itseään koskevat tiedot. Ase-

tuksen tuoma muutos rekisteröidyn oikeuksiin ei vaikuta yleisten tuomioistuinten toimintaan. 

Asetuksessa on säädetty, että kyseistä oikeutta ei ole, jos henkilötietojen käsittely on tar-

peen esimerkiksi unionin jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Käytännössä tämä koskee suurta joukkoa viranomaisia 

ja pätee siten myös yleisten tuomioistuinten toimintaan.117  

Yleisen tietosuoja-asetusta voidaan verrata henkilötietolakiin, sillä niillä on paljon yhtäläi-

syyksiä. Sen lisäksi asetuksessa säädetään laajemmin ja tarkemmin henkilötietojen käsitte-

lystä. Näiden säännösten välinen hierarkia on kuitenkin yksiselitteinen siinä mielessä, että 

tietosuoja-asetus suoraan sovellettavana lainsäädäntönä ohittaa henkilötietolain. Ne kuiten-

kin sisältävät lähtökohdiltaan lähes samoja sääntelyitä, mutta asetuksella on syrjäyttävä vai-

kutus muilta osin. Henkilötietolain tilalle onkin hallituksen esityksen (HE 9/2018) mukaan tu-

lossa tietosuojalaki. 

4.2 Tietosuojadirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) (680/2016) säädetään luonnollisten hen-

kilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai ri-

kosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikku-

vuudesta.118 

Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on suojeltava luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia 

ja -vapauksia sekä erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan; ja varmistettava, 

että jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä edellytetään toimivaltaisten vi-

ranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa, tällaista vaihtoa ei kielletä eikä rajoiteta syistä, 

jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Kuitenkaan 

tietosuojadirektiivi ei estä jäsenvaltioita säätämästä suojatoimista, jotka ylittävät tässä di-

rektiivissä vahvistetut suojatoimet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi toi-

mivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä.119 

                                                 
 
 
 
 
 
117 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Oikeus poistaa tiedot. 
118 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680 art. 1 
119 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680 art. 1-2 
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Direktiiviä sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten säädettyjä tarkoituksia varten suoritta-

maan henkilötietojen käsittelyyn. Näitä säädettyjä tarkoituksia ovat edellä kuvattu henkilö-

tietojen käsitteleminen rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liit-

tyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lu-

kien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä var-

ten. Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan tätä direktiiviä, mikäli käsittely on kokonaan tai 

osittain automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen muuhun kuin automatisoituun käsitte-

lyyn, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden tarkoitus on muodostaa rekisterin osa.120 

Toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikkia viranomaisia, joiden 

toimivalta kattaa rikosten ennalta estämisen, tutkimisen, paljastamisen tai rikoksiin liittyvät 

syytetoimet tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanon, mukaan lukien yleiseen 

turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien ehkäisy; tai kaikkia muita yk-

siköitä tai elimiä, joille on jäsenvaltion lainsäädännössä annettu tehtäväksi käyttää julkista 

valtaa tai valtuuksia kyseisiin toimiin.121 Käytännössä siis yleiset tuomioistuimet ovat myös 

esityksessä tarkoitetulla tavalla toimivaltaisia viranomaisia. 

Direktiivin täytäntöönpano tapahtuu hallituksen esityksellä eduskunnalle laiksi henkilötietojen 

käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018). Luonteeltaan ehdotettu laki olisi rikosasioiden käsitte-

lyssä tietosuojan osalta yleislakina noudatettava laki. Se olisi kuitenkin toissijainen muuta 

lainsäädäntöä kohtaan. Toisin sanoen, jos muussa laissa on ehdotetusta laista poikkeavia 

säännöksiä, niitä on noudatettava ehdotetun lain sijasta.122 

Uudistuksen tavoitteena on sisällöllisesti parantaa rekisteröityjen oikeuksia, vahvistaa EU:n 

sisämarkkinoita, varmistaa henkilötietojen suojan korkea taso rikosasioita käsiteltäessä ja yh-

teiskunnassa muutoinkin, varmistaa tietosuojasääntelyn noudattaminen ja valvonta sekä edis-

tää henkilötietojen liikkuvuutta unionin alueella.123 

5 Yleiset tuomioistuimet 

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli toisin sanoen ratkaisevat, mikä on oikein yksittäi-

sessä asiassa. Tuomioistuimet ovat riippumattomia, mikä tarkoittaa sitä, että niitä sitoo aino-

                                                 
 
 
 
 
 
120 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680 art. 2 
121 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680 art. 3. 
122 HE 31/2018. 
123 HE 31/2018. 
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astaan voimassa oleva oikeus. Ulkopuolinen taho ei voi siten puuttua niiden ratkaisuihin. Tuo-

mioistuimen riippumattomuus taataan muun muassa perustuslain (731/1999) 3 §:ssä ja tuo-

mioistuinlain (673/2016) 3 §:ssä. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet 

sekä korkein oikeus. Esimerkiksi käräjäoikeuksissa käsitellään rikos-, riita- ja hakemusasioita. 

Käräjäoikeuden ollessa yleinen alioikeus, sen ratkaisu voidaan yleensä saattaa ylemmän tuo-

mioistuimen kuten hovioikeuden tai ennakkopäätösvalituksella korkeimman oikeuden tutkitta-

vaksi. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea myös muutosta korkeimmasta oikeudesta, mikäli sii-

hen myönnetään valituslupa.124  

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään laajasti erilaisia henkilötietoja. Henkilötietojen käsit-

tely tarkoitus ja oikeudellinen peruste pohjautuu lakiin. Tietojen kerääminen, käsitteleminen 

sekä luovuttaminen ovat tarpeen rekisterinpitäjän eli myös tuomioistuimen lakisääteisen vel-

voitteen täyttämiseksi. Tästä säädetään muun muassa perustuslaissa, tuomioistuinlaissa 

(673/2016) ja oikeudenkäymiskaaressa (4/1734).125  

Seuraavissa tämän luvun kappaleissa käsitellään yleisten tuomioistuinten roolia henkilötieto-

jen käsittelyssä sekä rekisterinpitäjänä että henkilötietojen käsittelijänä. Käsittelyn verkosto 

on laaja, joten tärkeänä elementtinä mukaan on luettu myös tuomioistuinten sekä muiden vi-

ranomaisten käyttämiä rekistereitä. 

5.1 Henkilötietojen käsittelijänä 

Jokaisen henkilötietoja työssään käsittelevän, kuten yleisen tuomioistuimen virkamiehen vel-

vollisuus on käsitellä henkilötietoja vain niiden lainmukaisessa käyttötarkoituksessa. Viran-

omaisen rekisterissä tai tietojärjestelmässä olevia tietoja ei siis saa käsitellä, ellei siihen ole 

lakisääteistä perustetta. Sen myötä mitään viranomaisten henkilötietorekistereitä ei näin ol-

len saa käyttää kuin viranomaisen tehtävien hoitamiseen. Esimerkiksi väestötietojärjestelmän 

tietoja ei saa käyttää sen enempää vuokralaiskandidaatin kuin julkisuuden henkilöiden tieto-

jen perusteettomaan käsittelyyn. Työtehtäviin liittymättömin tarkoituksin tehty henkilötieto-

jen urkkiminen on rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:n mukaan kriminalisoitu.126  

Henkilötietoja pitää suojata työssä asianmukaisesti ja asiattomalta pääsyltä. Tämä pätee 

myös siinä tapauksessa, vaikka asia olisi sinänsä julkinen. Salassapito ja tietosuoja on erotet-

tava toisistaan. Asiakirjojen julkisuus ei tarkoita sitä, että asiakirjaa saisi käsitellä miten 

vain. 
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Henkilötiedot on suojattava ulkopuolisten pääsyltä, mutta myös oman organisaation sisällä ih-

misiltä, joiden ei työtehtäviensä vuoksi tarvitse päästä kyseisiin tietoihin. Siksi virkamiehen 

tulisi säilyttää henkilötietoja sisältävät asiakirjat lukitussa kaapissa ja lukita tietokone läh-

tiessään pois sen ääreltä. Yleisten tuomioistuinten toimitiloissa liikkuu säännöllisesti myös 

henkilöitä, joiden työtehtävien vuoksi ei ole tarpeen nähdä viranomaisten käsittelemiä henki-

lötietoja. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi vieraat, siivoojat, laitteiden asentajat 

yms. Todella tärkeää onkin noudattaa puhtaan pöydän ja näytön periaatetta, ettei henkilötie-

dot jää näkyville.127 

Lisäksi erityistä huomiota vaatii tietosuoja- sekä tietoturvaloukkausten tunnistaminen. Se on 

virkamiehen velvoite. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voi aiheutua esimerkiksi virka-

miehen huolimattomuudesta, tietotekniikkahäiriöstä, rikollisesta tai muulla tavalla tahalli-

sesta toiminnasta, tai jostain muusta syystä. Ne voivat lisäksi aiheutua vastaavista syistä ulko-

puolisten kuten yhteistyökumppaneiden toimesta. Tietoturvaloukkauksia voi olla muun mu-

assa henkilötietojen lähettäminen vahingossa väärälle vastaanottajalle, asiakirjojen unohta-

minen tai jättäminen väärään paikkaan, työaseman tai asiakirjojen varastaminen muulla ta-

valla. Tietoteknisistä syistä johtuvia henkilötietojen tietoturvaloukkauksia sen sijaan voi ta-

pahtua lataamalla vahingossa haitallisia tiedostoja tai lataamalla henkilötietoja sisältäviä tie-

dostoja sähköiseen yhteistyöryhmään tai vastaavaan palveluun.128 

Mikäli henkilötietoja työssään käsittelevä henkilö epäilee tai saa tietoonsa henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksen, on hänellä velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin. Se mihin ilmoite-

taan, riippuu siitä, mihin tietoturvaloukkaus liittyy. Esimerkiksi jos loukkaus ei liity tietotek-

niikkaan vaan johonkin muuhun, kuten paperien tai muistitikun katoamiseen, tulee virkamie-

hen pyrkiä selvittämään asiaa itse tai olla yhteydessä tietosuoja- ja tietoturvavastaaviin. Tie-

totekniikkaan liittyvissä tietosuoja- tai tietoturvaloukkaustilanteissa otetaan yhteyttä ensisi-

jaisesti ICT-tukeen, joka osaa arvioida tapahtuman vakavuuden ja toimintaohjeet. Kaikissa 

tilanteissa velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa johdolle, tietosuojavastaavalle, tietoturvavastaa-

valle sekä käsittelytoiminnon esimiehelle havaitsemistaan tai esiin tulleista henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvistä uhista ja riskeistä, jotka voivat vaarantaa viranomaisen toiminnan tai 

rekisteröityjen oikeudet.129 

Henkilötietojen käsittelyn on siis oltava käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Kaiken 

kirjattavan tiedon pitää sen vuoksi olla asianmukaista, olennaista ja rajoituttava siihen, mikä 
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on käsittelyn kannalta tarpeellista. Kun tiedot eivät enää ole käsittelyn tarkoituksen kannalta 

tarpeellisia, ne on hävitettävä asianmukaisesti, ellei niille ole erikseen määrätty jostain pe-

rustellusta syystä johtuvaa pidempää säilytysaikaa, tai elleivät ne kuulu arkistoitavaksi.130 

5.1.1 Henkilötietojen käsittelijän vaitiolovelvollisuus 

Henkilötietoja työssään käsittelevällä virkamiehellä on niitä koskeva vaitiolovelvollisuus, joka 

jatkuu myös virkasuhteen päättymisen jälkeen. Tästä säädetään muun muassa julkisuuslain 

(621/1999) 23 §:ssä sekä hallituksen esityksissä tietosuojalaiksi (9/2018) ja rikosasioiden tie-

tosuojalaiksi (31/2018).131 

Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös silloin, kun kyseessä on julkinen asia. Viranomaiset voi-

vat saada kuitenkin tietopyyntöjä, joihin julkisuuslainsäädännön mukaisesti on vastattava. 

Julkisiakin asioita koskeviin viranomaisten henkilötietorekisterissä olevien tietojen tietopyyn-

töihin vastaaminen voi edellyttää juridista harkintaa sen osalta, onko kysyjällä henkilötieto-

jen suojan säännösten mukainen oikeus käsitellä sellaisia henkilötietoja.132 

Julkisistakaan asioista ei julkisilla paikoilla saa keskustella sillä tavalla, että henkilöitä on 

tunnistettavissa keskustelusta. Samaa periaatetta noudatetaan myös asiakirjojen kanssa eli 

julkisiakaan henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ei saa käsitellä siten, että ulkopuolinen voi 

nähdä tiedot.133 

Julkisuuslaki (621/1999) ei valtuuta hallinnollisten vaitiolomääräysten antamiseen, ja myös 

erityislaeissa tällaiset valtuutukset ovat hyvin harvinaisia. Vastaavasti viranomaisen ja työnte-

kijän välisellä salassapitosopimuksella tai -sitoumuksella voidaan ainoastaan todeta ja vahvis-

taa lain mukaisesti määräytyvä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.134  

5.2 Rekisterinpitäjänä 

Yleisten tuomioistuinten lainkäyttöasioiden käsittelyä varten kerättyjä tietoja käsitellään 

useissa rekistereissä ja järjestelmissä kuten hovioikeuksien asianhallintajärjestelmässä, kor-

keimman oikeudenasianhallintajärjestelmässä sekä käräjäoikeuden siviili- ja rikosasioiden asi-

anhallintajärjestelmissä. Tuomioistuin on tällaisessa järjestelmässä rekisterinpitäjän ase-

massa. Lainkäyttöasioiden käsittelyn kokonaisuus sisältää tietoja asianosaisista. Asianosaisia 
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ovat riita-asiain kantajat ja vastaajat, väliintulijat, hakijat, asiaan osalliset, velalliset, velko-

jat, pakkokeinoasioissa epäillyt, säilöönotetut, syyttäjät, asianomistajat, rikosasiain vastaa-

jat, valittajat, vastavalittajat, vastapuolet; edunvalvojat ja muut lailliset edustajat, oikeu-

denkäyntiavustajat ja puolustajat sekä muut lainkäyttöasiaan osalliset, kuten selvittäjät, to-

distajat, kuultavat, tulkit, kääntäjät ja tukihenkilöt.135 

Asianosaisista kerätään vain tarpeellisia tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, 

syntymäaika tai henkilötunnus, yhteystiedot, kotikunta, turvakielto, yhteystietojen luovutus-

kielto, sähköisen laskutuksen tiedot, kieli, oikeusavun asiakkuus, tila (holhouksen alainen, 

kuollut yms.) tai esteellisyyteen vaikuttavat tiedot. Osittain tietolähteinä ovat asianosaisten 

esittämät tiedot. Kuitenkin asianosaisten antamien tietojen lisäksi yleinen tuomioistuin saa 

tietoja myös muun muassa oikeusrekisterikeskuksesta, verohallinnolta, väestörekisterikeskuk-

sesta, maistraatista, poliisilta sekä syyttäjälaitokselta. Listaukseen kuuluu laajasti eri viran-

omaisia, joiden kanssa yhteistyössä tietojen liikkuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa molem-

piin suuntiin.136 

Vastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta on viimesijassa rekisterinpitäjällä. Rekis-

terinpitäjä vastaa tietosuoja-asetuksen mukaan siitä, että henkilötietojen käsittelijät, joita 

rekisterinpitäjä käyttää, noudattavat kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä. Siksi rekisterinpitä-

jän vaaditaankin toteuttavan tarvittavat tekniset sekä organisatoriset toimenpiteet, joilla voi-

daan varmistaa ja osoittaa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen. Yleisten tuomiois-

tuinten on siis myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa lainmukaista henkilötietojen 

käsittelyä sekä kunnioittaa rekisteröityjen tietosuojaa. Tuomioistuin rekisterinpitäjänä vastaa 

siis tietosuoja-asetuksen myötä siitä, että henkilötietojen käsittelijät eli virkamiehet noudat-

tavat kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä. Osoitusvelvollisuutta tuomioistuimet tuovat esille 

esimerkiksi tietosuojaselostein.  

5.2.1 Työntekijöiden henkilötiedot ja työsuhde 

Työntekijän ja työnantajan suhde perustuu työsuhteeseen. Työsuhteessa rekisterinpitäjänä 

pidetään työnantajaa ja rekisteröidyllä sen sijaan tarkoitetaan työntekijää ja työnhakijaa. 

Julkisyhteisöjen kuten valtion ja kuntien osalta rekisterinpitäjä ratkaistaan niitä koskevien 

hallinnollisten määräysten perusteella. Käytännössä työnantajana on valtion tai kunta, mutta 
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henkilörekisterin pitoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet on ratkaistava hallinnollisen työn-

jaon mukaan.137 

Nykyinen Henkilötietolaki (523/1999) sekä tietosuoja-asetus koskevat kaikkia työnantajia, eli 

niin julkisia kuin yksityisiäkin. Sillä, minkä kokoinen työnantaja on, ei ole merkitystä lain kan-

nalta. Kuitenkin henkilötietolaki on toissijainen, mikä tarkoittaa sitä, että muualla lainsää-

dännössä olevat poikkeukset menevät henkilötietolain edelle. Esimerkkinä tällaisista säännök-

sistä on valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskeva nimikirjalaki (1010/1989). Lisäksi laissa 

yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) henkilötietolaki sivuutetaan siltä osin, kuin 

siinä on henkilötietolaista poikkeavia säännöksiä. Henkilötietolain velvoitteet koskevat työn-

antajaa myös sellaisessa tilanteessa, kun henkilötietojen käsittely on annettu ulkopuolisen ku-

ten esimerkiksi tilitoimiston hoidettavaksi.138 

Yksityisyyden suojaa työelämässä määrittelevä laki koskee kirjaimellisesti vain työelämää. 

Henkilötietolaki on yleislaki, joka laajasti määrittelee yleiset säännökset. Työelämää koskeva 

laki sen sijaan on suppea erityislaki, jossa on keskitytty eräisiin erityiskysymyksiin työelä-

mässä. Laissa keskeisimpänä kohtana on 3 §, jossa määritellään, minkälaisia työntekijän hen-

kilötietoja työnantaja saa käsitellä. Sen mukaan tietojen olisi oltava välittömästi työntekijän 

työsuhteen kannalta tarpeellisia ja niiden olisi liityttävä työsuhteen osapuolten oikeuksien ja 

velvollisuuksien toteuttamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka joh-

duttava työtehtävien erityisestä luonteesta. Taustalla vaikuttaa periaate, jonka mukaan se, 

mikä ei ole välittömästi tarpeellista tietojen käsittelyä, on jätettävä käsittelemättä ja kuuluu 

vain työntekijälle itselleen. Samaa periaatetta sovelletaan myös työnhakijaan.139 

Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään myös, että työntekijää koskevat henkilö-

tiedot on kerättävä ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää tietoja muualta, 

on siihen yleensä oltava työntekijän antama suostumus. Lisäksi muualta kerätyistä tiedoista 

on annettava tieto työntekijälle. Poikkeuksena suostumusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli vi-

ranomainen luovuttaa työnantajalle tietoja laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun 

työnantaja lain mukaisilla perusteilla selvittää esimerkiksi rikosrekistereitä työtekijän luotet-

tavuuden selvittämiseksi.140 
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Huomion arvoista on, että työntekijää koskevia erityislain säännöksiä sovelletaan myös virka-

mieheen. Lain yksityisyyden suojasta työelämässä 2 §:n mukaan sitä, mitä kyseisessä laissa 

säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen, virkasuhteessa olevaan ja näihin 

verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan.141 

Yleisen tuomioistuimen rooli työsuhteessa on siis rekisterinpitäjän rooli. Käytännössä tuomio-

istuimet ovat Oikeusministeriön ja sitä kautta valtion hallinnon alaisia yksiköitä. Tässä ta-

pauksessa voidaan kuitenkin käyttää termiä rekisterinpitäjä, sillä se pitää keskitetysti omaa 

rekisteriä työntekijöistä eli rekisteröidyistä paikallisessa hallinnossa sekä palkkahallinnossa. 

Koska nimikirjalain 6 §:n mukaan tietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laitta säädetään, tulee automaattisesti myös tuomioistui-

men virkasuhteessa olevien työntekijöiden tiedot käytännössä julkisiksi nimikirjaan talletettu-

jen tietojen myötä142. Virkamiehiltä kerätään myös tietoja, jotka vaikuttavat työntekijän luo-

tettavuuteen. Esimerkiksi rikosrekisteri tarkistetaan, jotta voidaan vakuuttua työntekijän luo-

tettavuudesta. Työntekijän henkilötietojen kannalta olennaista on, että laissa säädetyn ylei-

sen tuomioistuimen lainkäyttötehtävän vuoksi suostumuksen antaminen ei ole välttämätöntä. 

Tuomioistuimen virkamieheen sovelletaan kuitenkin edellä mainituin tavoin lakia yksityisyy-

den suojasta työelämässä, joten oikeudet ovat lähestulkoon yhdenvertaiset verrattuna mui-

den työnantajien kuten yksityisten työnantajien palveluksessa työskenteleviin rekisteröityi-

hin. 

5.2.2 Yleisten tuomioistuinten käyttämät rekisterit 

Yleinen tuomioistuin on siis sekä rekisterinpitäjä, että henkilötietojen käsittelijä. Henkilötie-

tojen käsittelijän roolissa tuomioistuin on tekemisissä erilaisten rekistereiden kanssa. Eräs 

tärkeimmistä rekistereistä on väestötietojärjestelmä. Väestötietojärjestelmä on sähköinen 

valtakunnan laajuinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja vakinaisesti Suo-

messa asuvista ulkomaalaisista. Lisäksi järjestelmässä on tietoja rakennuksista, rakennushank-

keista, huoneistoista sekä kiinteistöistä. Se on Suomen eniten käytetty perusrekisteri. Järjes-

telmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatti sekä osa kunnista. Järjestelmässä ole-

vien tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten sekä viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. 

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan laajuudella, esimerkiksi jul-

kishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa 

ja tilastoinnissa. Lisäksi yritykset ja yhteisöt voivat saada käyttöönsä järjestelmän tietoja. 

                                                 
 
 
 
 
 
141 Nyyssölä 2014, 32. 
142 Nyyssölä 2014, 31. 



 45 
 

 

Henkilöistä tallennetaan rekisteriin esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, kansalai-

suus, äidinkieli, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintiedot.143 

Laissa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 

23 §:ssä säädetään rekisterinpitäjän oikeudesta salassapitosäännösten estämättä saada tietoja 

väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa sekä muuta käsittelyä varten. Esimerkiksi rekiste-

rinpitäjällä on oikeus saada tuomioistuimelta tieto tuomioistuimen ratkaisusta, joka koskee 

muun muassa henkilön perheoikeudellista asemaa, siviilisäätyä, edunvalvontaa, toimikelpoi-

suuden rajoitusta ja kuolleeksi julistamista.144 

Yleisissä tuomioistuimissa väestötietojärjestelmästä saatavia henkilötietoja käytetään moniin 

tarkoituksiin. Sekä riita- että rikosprosessissa asiaan osallisten ja asianosaisten osoitetietojen 

selvittämiseksi väestötietojärjestelmä on hyvä työväline. Lisäksi muun muassa hakemusasioita 

ja lapsi- tai perheasioita varten väestötietojärjestelmästä saa tietoja osapuolten perhesuhde-

tiedoista. 

Eräs toinen yleisten tuomioistuinten käyttämä tietojärjestelmä on kuulutusrekisteri. Kuulutus-

rekisteriin merkitään erilaisia tietoja julkisista haasteista niiden tiedoksi antamista ja velko-

jien edunvalvontaa varten. Sinne voidaan myös merkitä tietoja muista tuomioistuimen tai vi-

ranomaisen kuulutuksista, jotka on kohdistettu yleisesti velkojille ja muille oikeuden halti-

joille. Rekisteristä on maksutonta hakea kuulutuksia. Tietojärjestelmän rekisterinpitäjä on 

oikeusministeriön alainen oikeusrekisterikeskus ja muun muassa tuomioistuimet ovat rekiste-

rin käyttäjiä eli myös useissa tapauksissa henkilötietojen käsittelijöitä. Kuulutusrekisteriin 

merkitään tietoja tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätökseen perustuvista kuulutuk-

sista. Kuulutukset voivat koskea muun muassa julkista haastetta, konkurssivalvontaa, yrityssa-

neerausmenettelyn aloittamista tai ulosottomiehen kuulutusta. Kuulutuksista voidaan merkitä 

rekisteriin esimerkiksi velallisen tai muun kuulutuksessa tarkoitetun henkilön tai yrityksen 

nimi, kotipaikka sekä henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi rekisteriin voidaan mer-

kitä myös asian laatu, kuulutuksessa asetettu kehotus velkojille tai muille oikeudenhaltijoille, 

määräajan päättymispäivä sekä ilmoitusten tai vaatimusten vastaanottajan nimi ja yhteystie-

dot.145 
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Oikeusrekisterikeskus ylläpitää myös Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmää, jonka käyttö-

tarkoitus on tuomioistuimissa vireillä olevien ja ratkaistujen asioiden sekä asiakirjojen käsit-

tely. Sen tallentamat tiedot ovat julkisia. Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmää voi käyt-

tää tuomioistuimen kirjaamossa sijaitsevalla asiakaspäätteellä. Asiakaspäätteitä on olemassa 

korkeimman oikeuden, hovioikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien 

sekä vakuutusoikeuden kirjaamoissa ja tietokantaan ei pääse muualta kuin asiakaspäätteeltä. 

Järjestelmään talletettavia tietoja ovat tuomioistuinten julkiset diaaritiedot. Sellaisia ovat 

diaareihin kirjattujen asioiden perustiedot, asianosaisten nimet sekä tiedot asian käsittelyn 

vaiheesta ja asioiden ratkaisuista.146 

Rikosrekisteri on myös eräs Oikeusrekisterikeskuksen hallinnoima rekisteri, johon kerätään, 

talletetaan ja siitä luovutetaan tietoja, jotka tarvitaan rikosoikeudellisten seuraamusten 

määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Sen lisäksi rikosrekisterin tietoja voidaan myös luo-

vuttaa käytettäväksi henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämi-

sessä sekä arvioinnissa. Rikosrekisteristä on säädetty Rikosrekisterilaissa (770/1993) Rikosre-

kisteriin talletetut tiedot on pidettävä salassa. Tietojen luovutuksesta on säädetty erikseen 

rikosrekisterilaissa. Rekisteriin merkitään tiedot ratkaisuista, joilla henkilö on Suomessa tuo-

mittu ehdottomaan vankeuteen, yhdistelmärangaistukseen, valvontarangaistukseen, yhdys-

kuntapalveluun, ehdolliseen vankeuteen, ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon, 

yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, nuorisorangaistukseen, nuorisorangaistuksen sijasta sak-

koon, viraltapanoon tai jätetty rikoslain (39/1889) 3 luvun 4 §:n 1 tai 2 momentin nojalla ran-

gaistukseen tuomitsematta. 147 

Rikosrekisteriin merkitään muun muassa henkilön nimi, henkilötunnus, syntymäaika, syntymä-

valtio ja -paikkakunta sekä sukupuoli ja kansalaisuus, tuomioistuimen nimi, ratkaisun teko-

päivä ja ratkaisun numero, syyksi luettu rikos, tarvittaessa rikoksen oikeudellinen luokitus 

sekä rikoksen tekoaika, rangaistus ja sovelletut lain säännökset. Esimerkiksi tuomioistumille 

luovutetaan henkilötietoja rikosrekisteristä vireillä olevan asian käsittelyä varten. Tuomiois-

tuinten lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai syyttäjä voivat saada henki-

lötietoja kyseisestä rekisteristä.148  
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Lisäksi tuomioistuin käyttää velkajärjestelyrekisteriä, jonka tarkoituksena on varmistaa ajan-

tasaisen tiedon saatavuus yksityishenkilön velkajärjestelyasioista tuomioistuin- ja viranomais-

toimintaa, velkojien edunvalvontaa, sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamista sekä tilasto- 

ja tutkimustoimintaa varten. Tämän rekisterin tiedot ovat julkisia. Rekisteristä löytyy velka-

järjestelyasiassa henkilötietoja kuten velallisen nimi, kotipaikka, yhteystiedot ja henkilötun-

nus. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15-18 artiklojen mukaan rekisteröidyllä on 

tarkastus-, oikaisu-, poistamis- sekä käsittelyn rajoittamisoikeus. Ehtona 17-18 artiklojen koh-

dalla on niissä mainittujen vaatimusten täyttyminen tietojen poistamiseksi tai rajoitta-

miseksi.149 

Yleisissä tuomioistuimissa käytetään myös monia muita rekistereitä. Niillä on omia asianhal-

lintajärjestelmiä, joita niin riita- kuin rikosasioiden käsittelyssä käytetään. Asianhallintajär-

jestelmistä voidaan saada julkista tietoa julkisuuslakiin ja oikeudenkäynnin julkisuuteen pe-

rustuen. Esimerkiksi järjestelmästä saatavat asian diaaritiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. 

Ne kuitenkin sisältävät usein asianosaisten henkilötietoja. 

6 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä on koottu yhteenvetona tutkimusongelman kannalta olennainen sääntely eli 

kuinka henkilötietojen käsittelystä ja julkisuudesta säädetään kansallisesti sekä EU:n tasolla. 

Lisäksi erityisesti tarkastelun kohteena oli, miten edellä mainittu sääntely yleisten tuomiois-

tuinten osalta on rakentunut. Toisin sanoen miten kulloinkin voimassa olevien oikeuslähteiden 

ja oikeusjärjestyksen mukaan tulisi toimia tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittelyä suori-

tetaan yleisissä tuomioistuimissa. Vastaus tutkimusongelmaan on monimutkainen ja siihen vai-

kuttaa monet tekijät. Vastaus tutkimusongelmaan kuitenkin saatiin lainsäädännön ja kattavan 

kirjallisuuden tutkimisen myötä sellaiseksi paketiksi, jossa on laajasti selvitetty edellytetty 

toimintaperiaate henkilötietojen käsittelyssä.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että yleisten tuomioistuinten suorittamaan henkilötietojen kä-

sittelyyn liittyy monia sääntelyitä. Se on erityisasemassa EU:n yleisessä tietosuoja-asetuk-

sessa, jonka myötä sääntely ja velvollisuudet eivät siltä osin päde täysin tuomioistuinten toi-

mintaan niiden hoitaessa lainkäyttötehtäviään. Kuitenkin sen lisäksi monet lait kuten laki vi-

ranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 

tuomioistuimissa (370/2007) sekä esimerkiksi vielä hallituksen esityksenä eduskunnalle oleva 
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laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yh-

teydessä (HE 31/2018) säätelevät osaltaan tuomioistuimissa toteutettavaa henkilötietojen kä-

sittelyä. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on selkeämmin säädetty myös nimenomai-

sesti tuomioistuinten henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa. Rikosasioissa sääntely on hie-

man yksinkertaisempaa verrattuna riita-asioiden käsittelyyn yleisissä tuomioistuimissa. Riita-

asioiden käsittelymenettelyssä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ei kuitenkaan ole jätetty 

sääntelemättä, vaan siihen pätee pääasiassa vanha henkilötietolaki (523/1999) sekä uusi ylei-

nen tietosuoja-asetus (2016/679).  

Tietosuoja sekä julkisuus ovat tiukasti nivoutuneita yhteen yleisten tuomioistuinten toimin-

nassa henkilötietojen käsittelyn kannalta. Ne ovat kuin vastakohtia, jotka tasapainottavat 

lähtökohtaisesti kansalaisten perusoikeuksia. Toisen tarkoituksena on turvata muun muassa 

sellaisia perusoikeuksia, kuten yksityisyyden ja yksityiselämän suojaa. Henkilötietojen suo-

jalla onkin erottelematon suhde yksityisyyden ja yksityiselämän suojaan. Toisen tarkoituksena 

sen sijaan on turvata erityisesti julkisten elinten tai viranomaisten kuten tuomioistuimen toi-

minnan läpinäkyvyyttä ja sitä myötä julkisten järjestelmien luotettavuutta ihmisten silmissä 

sekä suojata yksilöä julkista valtaa vastaan. Tärkeä perusoikeus julkisuuden kannalta on sa-

nanvapaus ja sen luoma avoimuus keskustelulle yhteiskunnassa. Julkisuuden taustalla toimii 

lisäksi oikeus julkiseen oikeudenkäyntiin, joka on perusoikeus yksilön oikeusturvan toteutta-

miseksi.  

Tärkeää on myös havaita, että henkilötietojen käsittelyssä on tiettyjä perusperiaatteita. Hen-

kilötiedon tunnistaminen henkilötiedoksi sekä henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän 

rooli sekä vastuu ovat käsitteitä, joita niin yksityisessä yritystoiminnassa kuin yleisten tuo-

mioistuinten toiminnassa tulisi ottaa huomioon. Tärkeää on erityisesti käsittelyn lainmukai-

suus. Perusperiaatteena on, että lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn pitää olla tarpeel-

lista, mahdollisesti suostumuksellista, oikeutettua etua, julkisen vallan käyttöä tai lakisäätei-

sen velvollisuuden suorittamista. 

Toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen myötä lähinnä yritystoimintaan liit-

tyvä sääntely muuttui, mutta tuomioistuinten toimintaan liittyvät periaatteet pysyivät suh-

teellisen ennallaan. Se ei silti aseta poikkeusta viranomaisten kuten yleisten tuomioistuinten 

toimintaan. Myös tuomioistuimissa noudatetaan tietosuoja-asetusta suoraan sovellettavana 

lainsäädäntönä. Tarkemmin juuri viranomaisten toimintaan liittyy esimerkiksi laki henkilötie-

tojen suojasta rikosasioissa. Henkilötietojen käsittelyä rikosasioissa sääntelevän direktiivin 

myötä laadittu hallituksen esitys astuu voimaan todennäköisesti pian. Sen tuomia muutoksia 

ovat lisääntynyt suoja henkilötietojen käsittelyssä, mutta samaan aikaan myös tiedon asian-

mukaisen siirtämisen helpottaminen viranomaisten kuten esimerkiksi poliisin, syyttäjän ja 

tuomioistuimen välillä. Lähinnä muutokset uudistuneen ja uudistuvan lainsäädännön osalta 
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vaikuttavat rekisteröityjen lisääntyneisiin oikeuksiin, niiden käyttämismahdollisuuksiin sekä 

rekisterinpitäjän velvollisuuksiin niitä kasvattaen.  

Yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishank-

keessa (AIPA) ollaan luomassa uusi yhtenäisempi järjestelmä, jossa syyttäjät ja yleiset tuo-

mioistuimet käsittelevät sähköisesti lainkäyttöasioita koskevat toimintonsa150.  Tällä järjestel-

mällä korvataan nykyisin näissä asioissa käytössä olevat erilliset järjestelmät. Järjestelmän 

kehittämisen yhteydessä on myös tarkoitus ottaa tarkasti huomioon ehdotetussa lainsäädän-

nössä tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset.151 

Tietosuojan ja julkisuuden välitön merkitys on suurimmillaan niin sanotusti ruohonjuuritasolla 

eli esimerkiksi yleisen tuomioistuimen virkamiehen suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä. 

Virkamiehellä on velvollisuus käsitellä henkilötietoja vain niiden lainmukaisessa käyttötarkoi-

tuksessa eli käsittelylle pitää olla lakisääteinen peruste. Henkilötiedot pitää suojata ulkopuo-

listen pääsyltä sekä organisaation ulkopuolella, että sen sisäpuolella. Virkamiehen on tärkeää 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta, josta säädellään muun muassa julkisuuslaissa (621/1999) 

sekä tuoreissa hallituksen esityksissä tietosuojalaiksi (HE 9/2018) ja tietosuojalaiksi rikosasi-

oissa (HE 31/2018). Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös silloin, kun kyseessä on julkinen 

asia. 

Tietosuoja- sekä tietoturvaloukkausten tunnistaminen on virkamiehen velvoite. Henkilötieto-

jen tietoturvaloukkauksia voi aiheutua monin eri tavoin niin virkamiehen omasta, ulkopuoli-

sesta kuin teknisestä syystä johtuen. Niihin varautuminen sekä tietosuoja- tai tietoturvalouk-

kausten sattuessa oikein toimiminen on tärkeää suojellessa yksilön henkilötietojen suojaa.152 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää periaatetta, että henkilötietojen käsittelyn tulee olla tarpeel-

lista ja perustua johonkin henkilötietojen käsittelyn edellytykselle, kuten tuomioistuinten ta-

pauksessa muun muassa lakisääteisen tehtävän täyttämiseen perustuen. Kuitenkin tilanteissa 

tapauskohtainen tulkinta ja eroavaisuus voi tulla kysymykseen esimerkiksi tietopyyntöjen 

kanssa. Julkisuuden ja tietosuojan välisen rajan veto on lähes mahdotonta ja vaatii aina tilan-

teen mukaista lain tulkintaa. 

                                                 
 
 
 
 
 
150 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansalli-
sen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018). 
151 HE 31/2018. 
 
152 Oikeusministeriö 2018. 
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Tarkastellessa tilanteen mukaan valintaa tietosuoja-asetuksen sekä muun tietosuojalainsää-

dännön ja julkisuuden välillä, niiden hierarkkisuutta voi olla tarpeen pohtia. Toki hierarkki-

suus vaikuttaa myös tällaisissa tapauksissa osin tapauskohtaisesti. Havaintojeni perusteella 

perusoikeuksien suojaaminen lain tarkoituksena on erityisen painava syy nostaa jokin saman-

tasoinen laki toisen yläpuolelle. Esimerkiksi verrattaessa yksityisyyden ja yksityiselämän suo-

jan ja toisaalta julkisuuden tuoman suojan julkista valtaa vastaan sekä oikeudenmukaisuuden 

tuomioistuimessa, ei voida yksiselitteisesti valita perusoikeutta, joka olisi selvästi ylempänä 

hierarkiassa kuin toinen. Sen takia helpompi lähtökohta näiden välillä ratkaistaessa onkin ris-

kiperusteinen lähestymistapa, jolloin punninnan kohteena on riski ja vahinko, mikä aiheutuu, 

kun jotakin näistä perusoikeuksia tuovista laeista sovelletaan ennemmin suhteessa toiseen. 

Esimerkiksi yksityisyyden oikeus voi kuitenkin lähtökohdiltaan olla korkeammassa arvostuk-

sessa suhteessa julkisuuteen ja sen tuomaan avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Kuiten-

kin toisaalta vaa’an toisella puolella ollessa länsimaisen oikeusjärjestelmän avoimuus ja oi-

keudenmukaisuus, ei välttämättä joidenkin perinteisten ajattelutapojen mukaan yksilön etu 

mene koko yhteisön edelle. Joka tapauksessa valitsemalla pienemmän haitan ja vahingon ai-

heuttavan vaihtoehdon, vaikuttaisi se olevan menettelyn kannalta eniten oikeuksia luova ja 

vähiten oikeuksia rikkova valinta. 

Työn tavoitteisiin päästiin, sillä koottuna on kattava yhteenveto henkilötietojen käsittelystä 

ja julkisuudesta yleisessä tuomioistuimessa. Työstä voivat hyötyä esimerkiksi oikeudellista asi-

antuntijuutta opiskelevat opiskelijat, yleisten tuomioistuinten työntekijät tai yleisesti tieto-

suojasta, julkisuudesta sekä tuomioistuinten toiminnasta kiinnostuneet. Työssä on kuitenkin 

rakennettu aiheen ymmärrystä yleiseltä tasolta lähtien, joten ylipäätään tietosuojan oppimi-

sen kannalta työstä voi saada tarpeellista tietoa. Olennaista työn kannalta on sen yleinen 

luonne myös yleisten tuomioistuinten osalta. Toisin sanoen niin sanottua yksityiskohtaista oh-

jetta johonkin tiettyyn toimintoon ei työssä luotu, vaan opinnäytetyössä säilytettiin johdon-

mukaisesti suhteellisen yleinen taso eikä tavoitteena ollutkaan löytää vastausta yksityiskoh-

taisiin ongelmiin. Kuitenkin työn jatkokehityksen kannalta voisi olla mielenkiintoista selvittää 

johonkin tiettyyn henkilötietojen käsittelytoimintoon liittyvää sääntelyä, toiminnan riskejä ja 

kehittää tällaista toimintoa. Tällainen tehtävä voisi jopa olla jo oma itsenäinen opinnäytetyö. 

Henkilökohtaisena tavoitteenani oli lisätä omaa osaamistani ja tietämystäni henkilötietojen 

käsittelyn ja julkisuuden sääntelyn osalta sekä syventyä yleisten tuomioistuinten suorittamaan 

käsittelyyn. Aiheen mielenkiintoisuuden vuoksi tieto ja osaamiseni ovat kasvaneet huomatta-

vasti opinnäytetyöprosessin myötä. Ymmärsin muun muassa mihin erilaisten oikeusnormien 

olemassaolo ja voimassaolo perustuvat ja mitä lainsäätäjä on tavoitellut tai pyrkinyt turvaa-

maan lakeja säätäessään.   

Opinnäytetyön myötä seuraavana askeleena yleisten tuomioistuinten tietosuojan tutkimisen 

osalta tulee olemaan lait tietosuojalaiksi sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa. Ne 
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tuovat muutamia muutoksia, joiden vaikutusta voisi pohtia tarkemmin, kun lakeja on sovel-

lettu jo riittävän kauan. Periaatteessa uudet lait vaativat rekisterinpitäjältä tarkempaa lain 

noudattamista ja erityisesti järjestelmien ja muiden teknisten valmiuksien kehittämistä. Hy-

vänä esimerkkinä tästä on uudistuva sähköinen asianhallintajärjestelmä yleisissä tuomioistui-

missa. Vuonna 2021 aloitettavaksi suunnitellun AIPA-hankkeen tuoman sähköisen järjestelmän 

tulisi jo pilotointivaiheessa olla riittävän kykenevä suojaamaan erinomaisesti henkilötietojen 

käsittelyä, jotta voitaisiin varmistaa tietosuojan toteutuminen yksilön perusoikeutena. 
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