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etu’ Art. 9(2)(g). Joistain yksittäisistä säädöksistä löytyi tietosuoja-asetuksen näkökulmasta korjausta 

vaativia säännöksiä. Niistä on syytä nostaa esiin erityisesti vaalilain 24 § ja työsuojeluhenkilörekisteri-

lain 2 § sekä biopankkilaki. Raportissa käydään läpi kaikki arvioidut säädökset ja esitetään niitä koske-

vat huomiot.  

Asiantuntijapaneeli katsoo, että ministeriöiden olisi raportissa esitettyjen kommenttien pohjalta vielä 

aiheellista tarkistaa oman alansa lainsäädännön henkilötietojen käsittelylle säädetty oikeusperusta ja 

sallittavuus kiinnittäen huomiota erityisesti arkaluonteisiin tietoihin ja suostumuksen tarpeellisuuteen 

mm. yleisen tietosuoja-asetuksen 6, 7 ja 9 artiklojen pohjalta. 

Projektiin kuului myös yritysvaikutuksia arvioinut selvitys, jonka tulokset on esitetty erillisessä raportissa. 

 

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman 
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TAUSTAA 

Henkilötietolainsäädännön tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityi-

syyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän 

tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia 

luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintö-

jä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä talou-

dessa eläviä koskeviksi. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa henkilötietojen käsittely lisääntyy 

nopeasti, se käy yhä tärkeämmäksi ja koskettaa kaikkia ihmisiä. Nykyinen EU:n tietosuojadi-

rektiivi on harmonisoinut jäsenmaiden tietosuojalainsäädäntöjä, mutta niihin on myös jäänyt 

runsaasti tilaa kansallisille eroavaisuuksille. EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus määrittää 

kaikkiin jäsenmaihin yhteisen lainsäädännöllisen kehyksen henkilötietojen käsittelylle. Ase-

tuksena se on lähtökohtaisesti sellaisenaan voimassaolevaa oikeutta kaikissa jäsenmaissa 

eikä kansallinen lainsäädäntö voi olla sen kanssa ristiriidassa. Asetuksessa on kuitenkin 

sallittu varsin runsaasti kansallista liikkumavaraa. Siksi on tärkeää käydä läpi kansalliset 

säädökset ja selvittää asetuksen niihin aiheuttamat muutostarpeet.  

Nykyinen henkilötietodirektiivi on tullut voimaan vuonna 1995, jolloin henkilötietojen käsitte-

lyn tekninen toimintaympäristö ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tietomäärät olivat hyvin 

toisenlaiset nykypäivään verrattuna. Internet nykymuodossaan otti 90-luvun alkupuolella 

henkilötietodirektiiviä valmisteltaessa vasta alkuaskeliaan. Internetin nykyiselle tehokkaalle 

käytölle olennainen Sir Tim Berners-Leen kehittelemä world wide web hypertekstilinkkei-

neen alkoi tulla laajempaan käyttöön 1990-luvun puolivälissä ja loppupuolella. Henkilötieto-

direktiivi on myös saatettu voimaan jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisella lailla, minkä joh-

dosta rekisterinpitäjään ja henkilötietojen käsittelytehtäviin liittyvät käytännön toimenpiteet 

saattavat huomattavasti vaihdella eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi tilanteet, joissa rekisterin-

pitäjällä on ilmoitusvelvollisuus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle poikkeavat suuresti eri 

jäsenvaltioissa, minkä johdosta henkilötietojen käsittelyyn liittyvien säännösten noudattami-

nen monikansallisissa yrityksissä on monimutkaista, kallista ja vaikeaa.  

Suomessa henkilötietojen suojan sääntely on varsin sirpaleista. Voimassa olevassa lain-

säädännössä on henkilötietolain lisäksi paljon muita henkilötietojen käsittelyä koskevia lake-

ja ja yksittäisiä säännöksiä, joita on valmisteltu eri hallinnonaloilla. Näitä henkilötietojen kä-

sittelyä sisältäviä säädöksiä on yhteensä lähes 800. 

Tavoitteet 

Valtioneuvoston kanslia myönsi keväällä 2016 rahoituksen hankkeelle, jossa Tampereen 

yliopisto selvittää yleisen tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksia ja IPR University Center 

(Hanken), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Lapin yliopiston oikeustietei-

den tiedekunta yhdessä selvittävät nykyisen lainsäädäntömme muutostarpeita. Tämän ra-

portin tavoitteena on kuvata hankkeen jälkimmäisen osuuden tuloksia: mitkä ovat tietosuoja-

asetuksesta johtuvat muutostarpeet kansalliseen lainsäädäntöön. Kyseessä on käsikirja-

tyyppinen teos, jota ministeriöt voivat käyttää jatkotyössään käydessään läpi kansallista 

lainsäädäntöä. Projektiin kuului siis myös Tampereen yliopiston vastuulla ollut yritysvaiku-

tuksia arvioinut selvitys, jonka tulokset on esitetty erillisessä raportissa. 
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Menetelmät 

Hankkeeseen palkattiin kuusi oikeustieteen ylioppilasta tutkimusapulaisiksi. He olivat Laura 

Lammassaari (HY), Jussi Latola (LY), Eerika Majamaa (HY), Heidi Moisala (Hanken), Petra 

Ruuska (TaY ja Hanken) ja Iiro Suomalainen (HY).  

Ministeriöiltä saatiin luettelot arvioitavista säädöksistä. Säädöksiä oli yhteensä noin 720. Ne 
on lueteltu ja niitä koskevat yksityiskohtaiset arviot on esitetty jäljempänä tässä raportissa 
luvussa   
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Yksittäisiä säädöksiä koskevat havainnot. Henkilötietolaki rajattiin arvioinnin ulkopuolelle, 

koska sen muutostarve selvitetään oikeusministeriössä erikseen. Hankkeen yhteydessä ei 

ole myöskään arvioitu erityissäännösten tarpeellisuutta tai välttämättömyyttä, vaan asetuk-

senmukaisuudessa on arvioitu käsittelyn oikeudellista perustaa. Olli Pitkänen rakensi Goog-

le Sheets -perustaisen järjestelmän, jossa tutkimusapulaisille jaettiin säädökset arvioitaviksi 

ja he pystyivät internetin kautta vastaamaan niitä koskeviin kysymyksiin ja esittämään niistä 

arvionsa.  

Tutkimusapulaisille järjestettiin alkuseminaari, jossa heidät perehdytettiin arviointitehtävään. 

Lisäksi järjestimme useita tapaamisia, joissa tutkimusapulaiset kertoivat edistymisestään ja 

yhdessä pohdittiin ongelmalliseksi osoittautuneita säännöksiä. Näihin tapaamisiin osallistui-

vat ja tutkimusapulaisia neuvoivat myös Pekka Nurmi ja Anu Talus (OM) sekä Maria Aholai-

nen niin kauan kuin hän oli LVM:n palveluksessa.  

Säädösten arvioiminen ei ole yksinkertaista ja aluksi tutkimusapulaisilla olikin ongelmia 

päästä sisään tehtävään ja ymmärtää, miten arviointi tulisi suorittaa, mutta parin tapaamisen 

jälkeen työ alkoi sujua hyvin. Kaikki tutkimusapulaiset olivat ahkeria ja tekivät erittäin hyvää 

työtä. 

Osa säädöslistauksista toimitettiin projektille huomattavasti myöhässä. Projekti joutui tämän 

vuoksi palkkaamaan yhden tutkimusapulaisista, Petra Ruuskan, tekemään vielä täydentä-

vää arviointia ja raportista jouduttiin tekemään uusi versio. Tästä aiheutui IPR University 

Centerille ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. 

Asiantuntijapaneeli, johon kuuluivat professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta, pro-

fessori Rauno Korhonen Lapin yliopistosta, EU-erityisasiantuntija Anu Talus oikeusministe-

riöstä ja tutkimusjohtaja Olli Pitkänen IPR University Centeristä, kävi läpi tutkimusapulaisten 

tekemän arvion ja nosti esiin jäljempänä esitettäviä keskeisiä havaintoja sekä tarkisti myö-

hemmin tämän raportin. 

Kuva Olli Pitkänen 
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu sen tavoitteeseen, joka oli tuottaa perus-

teltu arvio tietosuoja-asetuksesta johtuvista muutostarpeista kansalliseen lainsäädäntöön. 

Hankkeen oheistuloksena Suomeen saatiin myös joukko uusia tietosuojaosaajia, kun tutki-

musapulaisten joukko on ensin koulutettu ja sitten itse perehtynyt tietosuojalainsäädäntöön. 

Ensisijainen kohderyhmä olivat ministeriöt, eduskunta ja muut lainvalmisteluun osallistuvat 

tahot. Tietoa voidaan hyödyntää myös lainkäytössä sekä yrityksissä ja muissa organisaati-

oissa, joissa etenkin asetuksen sanktiosäännösten takia joudutaan entistä enemmän kiinnit-

tämään huomiota tietosuojalainsäädäntöön. Yliopistot ja muut tutkimus- ja oppilaitokset 

voivat hyödyntää hankkeen tuloksia tutkimuksessaan ja opetuksessaan. 
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YHTEENVETO KESKEISISTÄ HAVAINNOISTA 

Säädösten arvioinnin keskeisin havainto oli, että suurimmaksi osaksi säädökset ovat jo val-

miiksi yhteensopivia tietosuoja-asetuksen kanssa. Erot direktiivin ja asetuksen vaatimusten 

välillä osoittautuivat tässä suhteessa melko pieniksi. 

Vaikein alue on arkaluonteisten tietojen käsittelyn perusteiden kansallinen liikkumavara 

yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa. Arkaluonteisia tietoja koskevien Suomessa voi-

massa olevien säännösten tarpeellisuus on niitä arvioitaessa yleensä varsin ilmeistä, mutta 

voi olla hyvin vaikea sanoa, minkä asetuksen 9 artiklassa säädetyn kohdan alle kansallinen 

säännöksemme menee – vai meneekö minkään. Erityisen hankalasti tulkittava on ’yleinen 

etu’ Art. 9(2)(g). 

Joistain yksittäisistä säädöksistä löytyi tietosuoja-asetuksen näkökulmasta korjausta vaativia 

säännöksiä. Niistä on syytä nostaa esiin erityisesti vaalilain 24 § ja työsuojeluhenkilörekiste-

rilain 2 §. 

Vaalilaki 24 § 3 mom: ”Jos äänioikeutetun kotikuntalaissa tarkoitettu muuttoilmoitus saapuu 

maistraatille myöhemmin kuin 51. päivänä ennen vaalipäivää, äänioikeutettu ei tämän muut-

toilmoituksen perusteella voi vaatia oikaisua äänioikeusrekisterissä oleviin häntä koskeviin 

18 §:n 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.” Säännös on epäilemättä järkevä 

vaalilainsäädännön näkökulmasta: vaaleja ennen tarvitaan ”rauhoitusaika”, jolloin äänioikeu-

tettu ei enää voi vaihtaa vaalipiiriä tai äänestyspaikkaa ja jolloin vaalit saadaan valmisteltua 

asianmukaisesti. Tietosuojalainsäädännön näkökulmasta säännös on kuitenkin ongelmalli-

nen. Sanamuotonsa perusteella se näyttäisi tarkoittavan sitä, ettei rekisteröidyllä tuolloin ole 

oikeutta korjata äänioikeusrekisterissä olevia tietoja. Säännöksen sanamuotoa tulisi muuttaa 

siten, että rekisteröidyllä on aina oikeus korjata tietonsa, mutta juuri ennen vaaleja tehdyt 

korjaukset eivät enää vaikuta äänioikeuden käyttämiseen näissä vaaleissa. 

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 2 § 3 mom: ”Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ammattiliiton 

jäsenyystiedon ilmoittaminen rekisteriin.” Ammattiliiton jäsenyys on arkaluonteinen henkilö-

tieto. Sitä koskee yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artikla. Lähtökohta on, että arkaluonteisten 

tietojen käsittely on kiellettyä, ellei rekisteröity ole antanut siihen nimenomaista suostumus-

taan tai jokin muu 9 artiklan poikkeuksista sovellu tilanteeseen. Nykyisessä muodossaan 

lain työsuojeluhenkilörekisteristä 2 § 3 mom. Näyttää ongelmalliselta tietosuoja-asetuksen 9 

artiklan suhteen, sillä kielto-oikeuden sijaan arkaluonteisten tietojen käsittelyn perustaksi 

pitäisi säätää etukäteen annettu nimenomainen suostumus, ellei joku muu artiklan kohta 

mahdollista arkaluonteisten tietojen käsittelyä. Tässä tapauksessa 9(2)(d) -kohta saattaisi 

soveltua, mutta se on epäselvää, koska rekisterinpitäjä on ministeriö eikä rekisteröidyn suh-

detta ministeriöön välttämättä voida pitää sellaisena kuin tuossa kohdassa on edellytetty: 

”käsittely koskee ainoastaan näiden yhteisöjen jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, joilla 

on yhteisöihin säännölliset, yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet”. Niinpä selkeintä olisi 

muuttaa säännöstä niin, että ammattiliiton jäsenyystiedon käsittely perustuisi 9(2)(a) -

kohdan mukaisesti etukäteen annettuun nimenomaiseen suostumukseen. 
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Biopankkilaki osoittautui myös ongelmalliseksi tietosuoja-asetuksen näkökulmasta (mm. 

suostumus, tietojen saannin maksullisuus), mutta koska lakia ollaan jo uudistamassa tie-

tosuoja-asetusta vastaavaksi, sen yksityiskohtaisempi käsittely ei ole tässä tarpeen. 

Jäljempänä tässä raportissa luvussa   
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YKSITTÄISIÄ SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT havainnot käydään läpi kaikki arvioidut sää-

dökset ja esitetään niitä koskevat huomiot.  

Asiantuntijapaneeli katsoo, että ministeriöiden olisi raportissa esitettyjen kommenttien poh-

jalta vielä aiheellista tarkistaa oman alansa lainsäädännön henkilötietojen käsittelylle sää-

detty oikeusperusta ja sallittavuus kiinnittäen huomiota erityisesti arkaluonteisiin tietoihin ja 

suostumuksen tarpeellisuuteen mm. yleisen tietosuoja-asetuksen 6, 7 ja 9 artiklojen pohjal-

ta.  
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OHJE SÄÄDÖSTEN ARVIOINTIIN  

Säädösten arvioinnissa käytettiin oikeusministeriön Anu Taluksen laatimaa ohjetta. Jäljem-

pänä esitetty säädösten arviointi on helpompi tulkita tämän ohjeen pohjalta. Seuraavassa 

kuvataan arviointiohje sekä eritellään tarkemmin kutakin arvioinnin vaihetta. 

Arviointiohje 

1. Määriteltävä henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste (6 artikla) 

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

(e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

(x) muu. mikä? 

2. Käsittelyn perustasta on säädettävä rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion lain-

säädännössä 

Käsittelyn oikeusperuste voi sisältää: 

1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsitte-

lyn lainmukaisuutta 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

3) asianomaisia rekisteröityjä  

4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

5) käyttötarkoitussidonnaisuutta 

6) säilytysaikoja 

7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpi-

teet 

9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten 

3. Jos erityissäännös edellä luetellun listan mukainen 

A) Asetuksen mukainen  

4. Jos erityissäännöksessä muutakin kuin 6 artiklassa listattuja asioita 

 A) Eriteltävä mitä muuta 

 rekisterinpitäjän velvoitteet? (muut kuin henkilötietolain mukaiset) 

 rekisteröidyn oikeudet? (rekisteröidyn oikeuksia kavennettu asetukseen näh-

den? –> 9 ja 23 artikla) 

 muuta, mitä? 

B) Mahdollistaako kansallinen liikkumavara erityissäännöksen mukaisen lainsäädännön?  

 9 artikla? 
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 23 artikla? 

 IX luku? 

C) Mikäli erityissäännös ei mahdu kansallisen liikkumavaran alle, erityissäännöstä muutet-

tava/kumottava.  

Arviointiohjeen sisällön erittely 

Kansallisen liikkumavaran ydin on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa. Selvityksessä 

on ensin tarkasteltu kunkin säädöksen osalta, onko se ylipäänsä mahdollinen yleisen tie-

tosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdan pohjalta. Edellä mainittujen lainkoh-

tien mukaan kansallisella lailla voidaan säätää tarkemmin käsittelyn oikeusperusteesta tilan-

teissa, joissa käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai käsittely 

on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan 

julkisen vallan käyttämiseksi. Muissa tilanteissa käsittelyn oikeusperusteesta ei voida säätää 

tarkemmin kansallisella lailla, vaan se seuraa suoraan yleisestä tietosuoja-asetuksesta. 

Selvityksen perusteella suuri osa kansallista erityislainsäädäntöä on käsittelyn oikeusperus-

teen kannalta mahdollista.  

Käsittelyn oikeusperusteen arvioimisen jälkeen selvityksessä on arvioitu elementtejä, joita 

oikeusperuste sisältää. Tilanteissa, joissa erityissäännös sisältää ainoastaan tarkennuksia, 

jotka on lueteltu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa, kansallinen liikkumava-

ra kattaa selvästi kyseisen säännöksen. Tällaisen säännöksen osalta olisi arvioitava ainoas-

taan säännöksen tarpeellisuutta/välttämättömyyttä.  

Tilanteessa, jossa tarkasteltava säännös on sisältänyt muitakin kuin edellä mainittuja ylei-

sen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa mainittuja elementtejä, ovat tutkijat eritelleet 

nämä muut elementit. Nämä muut elementit edellyttävät lisätarkastelua sen arvioimiseksi, 

voidaanko kyseisiä elementtejä sisältävää säännöstä pitää yleisen tietosuoja-asetuksen 

mukaisena. Ohjepohjassa on vaihtoehtoina muiksi elementeiksi lueteltu rekisterinpitäjän 

muut kuin henkilötietolain mukaiset velvoitteet ja rekisteröidyn oikeudet. Mikäli säännös 

sisältää rajoituksia rekisteröidyn oikeuksiin, on näitä arvioitu tarkemmin yleisen tietosuoja-

asetuksen erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan 9 artiklan ja rajoituksia koskevan 23 artiklan 

valossa.  Lisäksi arvioitavaksi ovat tulleet mahdolliset tilanteet, joissa kyse ei ole rekisterin-

pitäjän velvoitteista eikä rekisteröidyn oikeuksista.     

Arvioitaessa voidaanko muita kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mahdol-

listamia tilanteita toteuttaa kansallisen liikkumavaran puitteissa, on arvioinnissa kiinnitetty 

erityisesti huomiota yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklaan sekä asetuksen IX lukuun.    

Erityisten henkilötietoryhmien eli nykyisten arkaluonteisten henkilötietojen arvioinnin osalta 

on 6 artiklan 3 kohdan lisäksi kiinnitetty huomiota 9 artiklan 2 kohtaan. Arkaluonteisten hen-

kilötietojen käsittelyssä tulee 6 artiklan 3 kohdan lisäksi täyttyä joku 9 artiklan 2 kohdassa 

luetelluista kohdista. Osa näistä on suoraan sovellettavia, osa edellyttää kansallista lainsää-

däntöä. Tutkimuksen lopputulema oli, että arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn osalta 

käsittelylle näytti olevan peruste 9 artiklassa, selvää ei kuitenkaan aina ollut, mikä 9 artiklan 

2 kohdan edellytyksistä soveltuisi kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tutkimuksen loppu-

tuloksena päädyttiin suosittamaan, että aineellisen sisällön asiantuntijoiden tulisi arvioida 

tarkemmin mikä 9 artiklan 2 kohdan edellytyksistä tulee kyseeseen.  
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Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on lisäksi artiklakohtaista kansallista liikkumavaraa. Artik-

lakohtaisen kansallisen liikkumavaran lähempi tarkastelu voisi osoittautua tarpeelliseksi, 

mikäli jonkun säännöksen osalta havaittaisiin, ettei 6 artiklan ja 9 artiklan kansallinen liikku-

mavara sellaisenaan mahdollista kyseistä säännöstä. Muussa tapauksessa artiklakohtaisen 

kansallisen liikkumavaran tarkempi arviointi tulee kyseeseen lähinnä erityislainsäädännön 

yksityiskohtaisemman, kunkin ministeriön hallinnonalansa osalta suorittaman, arvioinnin 

yhteydessä.  
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YKSITTÄISIÄ SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT HAVAINNOT 

Seuraavassa käydään läpi kaikki arvioidut säädökset ja esitetään niitä koskevat huomiot.   

Eduskunta 

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000 

2 §, 29 §, 42 - 43 a §, 47 - 48 §, 69 §, 78 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 § valtakirjojen tarkastamisesta 5) käyttötarkoitussidonnaisuus. Ministeriön tulisi vielä kiin-

nittää tähän huomiota.   

29 § selvitykset sidonnaisuuksista 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

42 § valiokunnan mietintöön ja lausuntoon sis. tiedot 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

43 § valiokunnan pöytäkirjaan sis. tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

43 a § valiokunnan asiakirjojen julkisuus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötieto-

ja voidaan luovuttaa 

47 § ilmoittautuminen täysistuntoon, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

48 § poissaolotietojen kirjaaminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

69 § täysistunnon pöytäkirjaan sis. tiedot ja sen julkisuudesta, 2) käsiteltävien tietojen tyyp-

piä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

78 § edustajan kuoleminen, ei koske asetuksen soveltamisalaan  

Laki eduskuntaryhmistä 28.12.2012/979 

4 §, 7 §, 8 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 § Eduskuntaryhmän säännöissä on määrättävät tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

7 § eduskuntaryhmän rekisteröinti 

8 § rekisteröitävät tiedot, rekisterin julkisuus, tietojen poistaminen, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä & 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa & 6) säily-

tysaikoja 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Ajokorttilaki 29.4.2011/386 

10 §, 21 §, 28 §, 29 §, 31 a §, 32 § 60 §, 91 §, 101 § 

HE 212/2010 

HE 131/2015 hyväksytty, voimaan 1.11.2016 

 HE 68/2016 (eduskunnassa), voimaan 2016 aikana 

Muuta: HE 68/2016 alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokortti-

lakiin 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

8 d §: palveluntuottajan luotettavuuden arviointi, viranomaisen tiedonsaantioikeus: viittaus 

rikosrekisterilakiin.  

10 §. Käsiteltävien tietojen tyyppi (sis. lääkärintodistus ja erikoislääkärintodistus, mikäli tar-

peellinen).  

21 §: Lääkärin ja optikon velvollisuus ilmoittaa poliisille, ettei potilas täytä enää terveydenti-

lavaatimuksia. Pykälässä lueteltu ilmoitusten sisältö.  

28 §: Vaadittavien tietojen ilmoittaminen ajokortin kaksoiskappaleen saamiseksi.  

29 §: Väliaikaisen ajokortin edellytykset.  

31 a §: Palvelutehtävän siirtäminen yksityiselle tai julkiselle palveluntuottajalle: henkilötiedot 

salassapidettäviä, viittaus henkilötietolakiin ja rikosoikeudellinen virkavastuu.  

32 §: Ajokortin esittämisvelvollisuus poliisille, tulli- ja rajavartiomiehelle sekä LVM:n tai Trafin 

viranomaiselle. 
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60 §: Suomessa hyväksyttävät ulkomaiset ajokortit sekä suomalaiseen ajokorttiin vaihtami-

sen edellytykset.  

91 §: Opetusharjoitteluluvan edellytykset.  

101 §: Poliisin velvollisuus ilmoittaa ajoneuvoliikennerekisteriin listatut muutokset. Myös 

tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus.  

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 

3 §, 9 §, 49 §, 50 d §, 60 §, 64 §, 66 §, 69 a §, 76 §, 95 § 

HE 141/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

9 §: Vastuu ajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja katsastuksesta. Rekisteröinnistä vastaa 

omistaja tai hänen sijastaan rekisteriin ilmoitettu haltija. 

39 §: Tyyppihyväksyntäviranomainen pitää tyyppihyväksyntärekisteriä. Rekisterin sisältämiä 

liike- ja ammattisalaisuuksia sisältäviä tietoja saa salassapitosäännösten estämättä antaa 

mm. katsastuksen suorittajalle ja sopimusrekisteröijälle määrättyä tarkoitusta varten. 

49 §: Tyyppihyväksyntöjä tekevän tutkimuslaitoksen ja asiantuntijan on pidettävä rekisteriä 

tekemistään tarkastuksista, mittauksista ym. Tyyppihyväksyntäviranomaisella on oikeus 

tehdä tutkimuslaitoksen tiloissa tarkastuksia ja saada käyttöönsä myös salassapitovelvolli-

suuden tai liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluva aineisto koskien mm. tutkimuslaitok-

sen henkilöstöä. 

50 d §: Ajoneuvon yksittäishyväksynnässä noudatettava menettely. Tarkastetaan rekiste-

röintiä varten tarpeelliset tiedot kuten ajoneuvon yksilöintitiedot. Voidaan säätää tarkemmin 

VNA:lla. 

60 §: Milloin edellytetään rekisteröintikatsastusta ennen ensirekisteröintiä. Rekisteröintikat-

sastuksessa tarkastetaan rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot, lisäksi katsastuksesta an-

netaan todistus. Säädetään tarkemmin VNA:lla. 

64 §: Ajoneuvon omistajan ja haltijan velvollisuus ilmoittaa ajoneuvo rekisteriin. Ilmoitusvel-

vollisuus omalta osaltaan myös mm. vakuutusyhtiöllä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. 

Rekisteri-ilmoituksen voi toimittaa myös sopimusrekisteröijälle. Tarkempia määräyksiä voi-

daan antaa VNA:lla ja sotilasajoneuvojen osalta puolustusministeriön asetuksella. 

66 §: Ajoneuvon ensirekisteröinnin yleiset edellytykset. Säädetään tarkemmin VNA:lla. 
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66 a §: Liikenteen turvallisuusvirasto antaa pyynnöstä rekisteröintitodistuksen ja varmen-

teen. Antaa myös rekisterikilvet. Säädetään tarkemmin VNA:lla. 

66 b §: Ajoneuvon muutosrekisteröinnin yleiset edellytykset, mm. selvitys ajoneuvon halti-

jasta. VNA:lla voidaan säätää rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista, kuten luonnolli-

sen henkilön nimen tai osoitteen muutoksesta, joita ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin. 

69 a §: Saatuaan tiedon ajoneuvon omistusoikeutta tai yksilöintitietoa koskevasta ilmeisestä 

epäselvyydestä Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää ajoneuvon rekisteritietojen muutta-

misen määräajaksi ja tehdä tästä merkinnän rekisteriin. Esitöiden mukaan useissa tapauk-

sissa tulisi olla kyse ajoneuvon omistusoikeuteen liittyvästä rikosepäilystä taikka omistusoi-

keutta koskevasta vakavasta riidasta tai muusta epäselvyydestä. Rekisteröidyn 16 artiklan 

mukaista oikeutta tietojen oikaisemiseen on tältä osin kavennettu. Perusteena tälle voisi olla 

esim. 23(1)(d) tai (j) artikla. 

76 §: Teknisistä tienvarsitarkastuksista saatujen tietojen vaihto ja yhteistyö muiden valtioi-

den ja Ahvenanmaan viranomaisten välillä direktiivin 2000/30/EY 7 artiklan mukaisesti. Voi-

daan säätää tarkemmin VNA:lla. 

95 §: Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus merkitä ajoneuvorekisteriin sieltä puuttuvat 

tiedot (esim. rekisteröimätön ajoneuvo) tai korjata virheelliset tiedot. Ajoneuvon omistajaa tai 

haltijaa on kuultava muutoksen aiheellisuudesta, jos muutos vaikuttaa omistajan tai haltijan 

oikeuksiin, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Esitöiden mukaan kuuleminen on ilmeisen tar-

peetonta tilanteissa, joissa asianosaiset ovat saaneet asiasta tiedon muuta kautta tai rekis-

terimerkinnän tekijä on kuollut.  

Informatiivinen viittaus HetiL:n 29 §:ään, jossa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta 

korjata henkilörekisterissä olevia tietoja. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Alusliikennepalvelulaki 5.8.2005/623 

22 a §, 26 § 

HE 33/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

22 a - b §: Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus. Liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päälli-

kön on tehtävä sähköinen ilmoitus tulliviranomaiselle. Ilmoitusten sisällön osalta viittaus 

ilmoitusmuodollisuusdirektiiviin. Informatiivinen viittaus muuhun aluksen tekemiä ilmoituksia 

koskevaan lainsäädäntöön. 
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22 c §: Vaarallista ja ympäristöä pilaavaa ainetta sisältävästä lastista tehtävät saapumis- ja 

lähtöilmoitukset. Liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on tehtävä sähköinen ilmoi-

tus tulliviranomaiselle. Voidaan säätää tarkemmin VNA:lla. 

26 §: Liikenteen turvallisuusvirasto pitää alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esi-

miehen pätevyystodistuksen haltijoista VTS-pätevyysrekisteriä. Rekisterin tarkoitus, merkit-

tävät tiedot, säilytysaika 10 vuotta. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteriin merkitylle itselleen, 

määrätyille viranomaisille ja alusliikennepalvelun yhteistoimintataholle. Muutoin sovelletaan 

HetiL:a. 

Alusrekisteriasetus 15.10.1993/874 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Alusrekisterilain (512/1993) nojalla. Rekisterinpitäjinä Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahve-

nanmaan valtionvirasto. 

3 §: Alusrekisteriasiassa muodostettavaan asiakirjavihko (asianosaisen lausumat mukana). 

Alusrekisterilaki 11.6.1993/512 

9 - 12 § 

HE 24/1993 

Vireillä olevat HE:t: Tulossa Nairobin yleissopimuksen vaatimat muutokset 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9-12§: Alusrekisteri, alusrakennusrekisteri, henkilötunnus, virheellisen tiedon 

korjaaminen, viittaus hallintolakiin ja henkilötietolakiin, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) 

asianomaista rekisteröityä 

Asetus merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta 23.12.1999/1304 

1 §, 4 § 
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Muuta: Lupahakemukseen sis. tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 §, 4 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä sekä käyt-

tötarkoitussidonnaisuutta) 

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11.3.1997/210 

5 §, 17 a § 

Muuta: Lupahakemukseen sis. tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: lupahakemukseen sis. tiedot  

Ilmailulaki 7.11.2014/864 

12 §, 14 §, 21 §, 27 §, 30 §, 116 §, 122 §. 153 §, 155 §. 

HE 79/2014 

Vireillä olevat HE:t: HE 69/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

12§: Liikenteen turvallisuusvirasto saa käyttää näitä rekistereitä sille lain mukaan kuuluvien 

tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa. 1) yleisiä edellytyksiä, viittaus henkilötietolakiin ja 

lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

13§: Rekistereiden perustiedot, henkilötunnus, tieto henkilön kuolemasta, 1) yleisiä edelly-

tyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

14§: Ilma-alusrekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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15§: Tiedot lupakirjarekisteriin, tietoja henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen turvallisuusvi-

rastolta lupakirjaa, kelpoisuustodistusta, kelpuutusta tai hyväksyntää tai jolla on tällainen 

lupa. Lääkärintarkastuksia ja terveydentilaa koskevat tarpeelliset tiedot, luvanhaltijan velvol-

lisuus tiedottaa niistä, tietoja henkilön syyllistymisestä liikenneturvallisuuden vaarantami-

seen, huumaavan aineen käyttämisestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 

tai ilmailurikkomuksesta, myös jos käynnissä esitutkinta, syyteharkinta tai oikeudenkäynti. 1) 

yleisiä edellytyksiä, x) muut tiedot: 9 artiklan mukaisia terveyttä koskevia tietoja, sekä 10 

artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä.  

18§: Ilma-aluksen omistajan on haettava ilma-aluksen rekisteröintiä, 1) yleisiä edellytyksiä, 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

20§: Rekisteritietojen muutoksista ilmoittaminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

21§: Ilma-alusrekisteriin merkityt tiedot säilytetään pysyvästi, rekisteristä poistetut tiedot 

säilytetään arkistossa. 6) säilytysaikoja, 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tieto-

jenkäsittelytilanteita varten. Viitaukset henkilötietolakiin ja arkistolakiin. 

23§: Tietojen poistaminen lupakirjarekisteristä 

24§: Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja väestötietojärjestelmästä salassapitosäännösten 

estämättä, henkilötunnus, tiedot henkilön kuolemasta, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä. 

25§: Luovuttamisen yleiset edellytykset, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn var-

mistamiseen tarkoitetut toimenpiteet 

26§: Julkisten tietojen yksittäisluovutus: jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada 

tieto tai kopio rekisteriin talletetuista julkisista tiedoista, rekisteritunnuksen ja henkilötunnuk-

sen perusteella, myös ilma-aluksen entisestä omistajasta tai haltijasta.  

27§: Julkisten tietojen luovutus sähköisessä muodossa, luovutuksensaajan oikeus tietojen 

edelleenluovuttamiseen, luovutuksensaajan on esitettävä ennen luovuttamista selvitys tieto-

jen suojaamisesta. 1) yleisiä edellytyksiä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 7) käsittelytoi-

mia- ja menettelyitä, edelleenluovutus ainoastaan laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

28§: Tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodos-

sa, luonnollisen henkilön tietojen luovuttaminen vain toimintaan joka liittyy ilmailun turvalli-

suuteen, ilma-aluksiin, lentoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. 

29§: Muutoin kuin yksittäisluovutuksena saatujen tietojen edelleen luovuttaminen, Liiken-

teen turvallisuusviraston lupa tai perustuu lainsäädäntöön. 

30§: Luovutusrajoitukset, rekisteröidyn oikeus kieltää luovutus muuhun kuin viranomaiselle 

tai lakisääteisen tehtävän suorittamiseen, kattaa luonnollisen henkilön nimen, 8) laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. Viittaus henkilötie-

tolakiin. 
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31§: Arkaluonteisten tietojen luovutus salassapitosäännösten estämättä, suomalaisille vi-

ranomaisille ja ulkomaiselle ilmailu- ja onnettomuustutkintaviranomaiselle, välttämätöntä 

laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, 1) yleisiä edellytyksiä, x) muut tiedot: arkaluontei-

sia tietoja 

50§: Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin: rekisterinpitäjän oikeus saada 

tietoja muun muassa rikosrekisteristä, terveydentilaa koskevista tiedoista, tiedot salassapi-

dettäviä, lääkärin tiedonantovelvollisuus rekisterinpitäjälle salassapitosäännösten estämättä, 

1) yleisiä edellytyksiä, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoi-

tetut toimenpiteet, x) muut tiedot: 9 artiklan mukaisia terveyttä koskevia tietoja, sekä 10 ar-

tiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä.  

70-73§: Lentotyölupa, lentokoulutuslupa, lentonäytökset ja lentokilpailut, kauko-ohjatun len-

totoiminnan lupa, jos hakija voi olla luonnollinen henkilö. 

116§: Lennonvarmistustoiminnan tallenteet, liikenteen tilannekuva sekä lennonvarmistuksen 

viestiliikenne tallennetaan ja säilytetään, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 6) säilytysaikoja, 7) käsittelytoimia- ja 

menettelyitä, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toi-

menpiteet. Viittaus henkilötietolakiin.  

122§: Viestintävirasto ylläpitämä hätäpaikannuslähetinrekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja, 8) laillisen ja asianmukaisen tieto-

jenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. Viittaus henkilötietolakiin ja julkisuus-

lakiin. 

153§: Viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus, ilma-aluksen omistajan, haltijan tai 

käyttäjän sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan annettava tietoja, 1) 

yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä. Viittaus 

henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

155§: Valvontatiedostot: Liikenteen turvallisuusviraston antamista luvista, oikeuksista ja 

hyväksynnöistä pidetään rekistereitä. Viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta. 

156§: Miehistökortti myönnetään hakemuksesta ilma-aluksen miehistölle. 

Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869 

29 §, 58 § 

HE 110/2009 

Vireillä olevat HE:t: HE eduskuntaan kesällä 2016 (Liikennekaari) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: lain kokonaisuudistus on menossa. Muuten käsiteltävien tietojen tyyppi ja viran-

omaiset, joille tietoja luovutetaan tai joilta tietoja voidaan saada, on määritelty lupahake-

muksen käsittelemiseksi. 

Konttilaki 23.10.1998/762 

7 § 

HE 86/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7§: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja tarkastuslaitoksen tiedonsaantioikeus, tiedot salas-

sapidettäviä, konttien hyväksynnät, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) 

asianomaisia rekisteröityjä.  

19§: Salassapitovelvollisuus 

Laivavarustelaki 29.12.2011/1503 

8 - 9 §, 20 § 

HE 83/2011 

Vireillä olevat HE:t: HE eduskuntaan kesä/syksy 2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 8 - 9 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) 

huom! rikoksen ehkäiseminen ja selvittäminen on rajattu asetuksen soveltamisalueen ulko-

puolelle (2 artikla 2 kohta), 20 § (yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorit-

taman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta) 
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Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 13.12.2013/957 

7 §, 11 §, 13 §, 26 §, 30 §, 38 §, 48 § 

HE 17/2013 

Huomioita: Uusi HE syksyllä 2016, ei arvioida tässä yhteydessä. 

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 6.3.2015/175 

10 §, 12 § 

HE 252/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10 § viraston tietojensaantioikeus luotettavuusvaatimuksen selvittämiseksi  

12 § muutoksenhaku  

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän  

järjestämisestä 13.12.2013/958 

9 §, 28 § 

HE 17/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

9§: Yksittäishyväksynnän myöntäjä, asianmukainen tietosuoja ja tietoturva, 8) laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet 

20§: Asiakirjojen säilyttäminen ja luovuttaminen, salassapidon estämättä, 4) yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta. 

23§: Tiedonsaanti salassapitosäännösten estämättä, valvonnassa tarvittavat tiedot 
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28§: Liikenteen turvallisuusviraston tiedonsaantioikeus, tiedot rikosrekisteristä, luovuttami-

nen salassapitosäännösten estämättä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa 

30§: Salassapitovelvollisuus rikosta koskevasta tiedosta 

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 13.12.2013/958 

9 §, 28 § 

HE 17/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevaa sääntelyä. 

7 §: Palvelun tarjoajan, joka haluaa yksittäishyväksyntöjen myöntäjäksi (sopimuskump-

paniksi), on esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallinen selvitys luetelluista asioista, 

mm. tieto yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä vastaavasta henkilöstä. 

9 §: Yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat yleiset edellytykset. Yksittäishyväksynnän 

myöntäjän on mm. huolehdittava asianmukaisesta tietosuojasta ja tietoturvasta. 

28 §: Liikenteen turvallisuusvirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 

teknisellä käyttöyhteydellä rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä tietoa luotetta-

vuusvaatimusten selvittämiseksi. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perus-

teena luovuttaa salassapitosäännösten estämättä yksittäishyväksynnän myöntäjälle. Tietoja 

rikostuomioista käsitellään 10 artiklan puitteissa. 

29 §: Viranomainen saa salassapidon estämättä ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle 

epäillystä rikoksesta, jolla voi olla vaikutusta arvioitaessa yksityishyväksynnän myöntäjän tai 

yksityishyväksyjän luotettavuutta. 

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä 13.6.2003/541 

2 § - 4 §, 6 §, 8 § - 11 §, 13 § - 20 §, 22 § 

HE 171/2002 

Huomioita: HE vireillä, joten ei tutkita. 

Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 26.6.2008/439 

8 § 
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HE 36/2008 

Alkolukkolainsäädännön muutos  

HE 68/2016 (eduskunnassa), voimaan 2016. Alkolukkolailla kumotaan kolme lakia. 

Huomioita: Laki ehdotettu kumottavaksi ja sääntely siirrettäväksi alkolukkolakiin ja ajokortti-

lakiin. Hallituksen mukaan alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa ei ole välttämätöntä tarvet-

ta eikä perusteita alkolukon käyttötietojen tallentamiselle valmistajien tai niiden edustajien 

tietojärjestelmään. Uudistuksen myötä alkolukkojen valmistajat tai niiden edustajat Suomes-

sa eivät enää tallentaisi valvotussa ajo-oikeudessa olevien kuljettajien alkolukkojen käyttö-

tietoja tietojärjestelmäänsä. Henkilötietojen käsittelyä olisi tältä osalta siis liikenteen turvalli-

suusviraston toimesta ajokorttilain puolella. Tämä käsittely sisältyy Liikenteen turvallisuusvi-

raston lakisääteisiin tehtäviin. 

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 

29.12.2009/1686 

34 §, 43 § 

HE 250/2009 

Muuta: Laivaisännän antamat tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

34§: Aluksen muuttaminen lastimerkin määräämisen jälkeen, muutosilmoitus Liikenteen 

turvallisuusvirastolle, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

43§: Katsastuksen hakeminen ja järjestäminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 22.12.2005/1121 

7 § 

HE 149/2005 

Huomioita: 7 § ei koske henkilötietojen käsittelyä, vaan jääluokan määräytymistä ja vahvis-

tamista, Virasto tekee laivanisännän ilmoituksesta merkinnän aluksen jääluokasta ylläpitä-

määnsä jääluokkaluetteloon -> ei henkilötieto 
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Laki alusturvallisuuden valvonnasta 17.3.1995/370 

5 - 6 §, 21 § 

HE 344/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5 §: liikenteen turvallisuusviraston valvontatehtävä. 

6 §: yleisiä edellytyksiä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen: tarkastajan oikeudet - valvon-

taan liittyvä tietojenkäsittely, käsiteltävien tietojen tyyppi (PSC-direktiivin mukaiset tiedot). 

21 §: salassa pidettävien tietojen luovuttaminen (rajatut tiedot) syyttäjä- ja poliisiviranomai-

sille rikoksen selvittämiseksi. 

Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä 

tehtävistä 18.12.1995/1591 

7 § 

HE 59/1995 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: salassapitovelvollisuus  

Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimi-

en valvonnasta 11.6.2004/485 

10 §, 16 § - 18 §, 22 §, 23 § 

HE 59/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa), 16-18 

§ (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, käyttötarkoitussidon-

naisuutta, 22 § (laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toi-

menpiteet), 23 § (-) 

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta 

21.12.2004/1206 

20 - 22 § 

HE 87/2004 

3 §: terminaalin hoitaja, terminaalin edustaja ja aluksen purkaja henkilöitä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

20 §: Liikenteen turvallisuusvirastolla on JulkL:ssa säädetyn salassapidon estämättä oikeus 

saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisilta viranomaisilta. 

21 §: Liikenteen turvallisuusvirasto saa JulkL:ssa säädetyn salassapidon estämättä luovut-

taa tietoja syyttäjälle ja poliisille, työsuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle, ulkomaan 

viranomaiselle tai toimielimelle ym. säännöksessä tarkemmin yksilöityä tarkoitusta varten. 

22 §: Arviointilaitosten on JulkL:ssa säädetyn salassapidon estämättä annettava tarpeellisia 

tietoja toisille arviointilaitoksille ja niihin rinnastettaville yhteisöille ja Liikenteen turvallisuusvi-

rastolle. 

Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 30.12.2015/1712 

28 §, 29 §, 34 §, 

HE 109/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13§: Valmistajan velvollisuus antaa yhteystietonsa 
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17§. Maahantuojan velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa 

25§: Tiedot toiminnanharjoittajista, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voi-

daan luovuttaa, 6) säilytysaikoja.  

28§: Ilmoitetun laitoksen nimeäminen, riippumattoman henkilöstön varmistaminen, 2) käsi-

teltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

29§: Henkilöstön vaatimukset, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

34§: Rikosoikeudellinen virkavastuu, viittaus julkisuuslakiin 

37§: Tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä, tiedot salassapidettäviä, terveydentilaa koskevat tiedot. 

41-47§: Kiellot ja määräykset: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

48§: valvonnan tuloksista ilmoittaminen 

52§: Valvontaviranomaisten oikeus saada tietoja toiselta viranomaiselta salassapidon estä-

mättä, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa. 

Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta ja sopimuksen soveltamisesta 19.10.2012/559 

2 §, 6 §  

HE 53/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 § ei koske henkilötietojen käsittelyä, 6 § oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävi-

en tietojen tyyppiä & 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10.7.1998/535 

3a §, 3b §, 4 §, 5 §, 10 §, 12 § 

HE 63/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 



 

 

32 

 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273 

14 a §, 20 a §, 20 e §, 23 § 

HE 149/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

14 a § asiakirjojen säilyttäminen 6) säilytysaikoja  

20 a § 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpi-

teet 

20 e § palveluntuottajan luottavuuden arviointi 7) käsittelytoimia- ja menettelyitä  

23 § tietojen ilmoittaminen rekisteriin 7) käsittelytoimia- ja menettelyitä  

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 22.12.2009/1186 

15 §, 17 § 

HE 176/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 15 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä 

käsittelytoimia ja – menettelyitä), 17 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – 

menettelyitä sekä säilytysaikoja) 

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 2009/1687 

3 §, 6 § 

HE 250/2009 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Viittaukset muuhun lainsäädäntöön 

6§: Miehitystodistus, lausunnon pyytäminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

15-20§: Pätevyyskirja ja lisäpätevyystodistus, voimassaoloaika, merkintä merimiesluette-

loon, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

21§: Muun valtion toimivaltaisen viranomaisen antaman pätevyyskirjan tunnustaminen, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä 

22§: Todistusten ja asiakirjojen säilyttäminen ja esittäminen aluksella, säilytettävä siinä 

aluksessa, jossa mainitun asiakirjan saanut toimii, esitettävä viranomaisen määräyksestä. 

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä 24.7.1998/546 

4 § 

He 242/1997 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei ehkä kuulu asetuksen alaan: Rikoksiin liittyvät syytetoimet taikka rikosoikeu-

dellisten seuraamusten täytäntöönpano. Ei suoranaisesti henkilötietojen käsittelyä, kyseinen 

4 § velvoittaa ilmoittamaan rikkomuksesta ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle. Oike-

usperuste löytyy 4 §:stä. Käsittelyn tarkoitus Asetuksen 6 art. 1 e) -kohdan mukainen 

Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista 11.12.2009/1038 

HE 210/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 6 §, 7 §, 3 luku, (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä, 

laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet), 4 luku 

(yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, säilytysaikoja, käsittely-

toimia ja – menettelyitä) 

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 

21.12.2007/1277 

17 §, 23 - 25 § 

HE 115/2007 

Vireillä olevat HE:t: Tulossa HE, syksy 2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: HE vireillä! 17 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luo-

vuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta), 23 - 25 § (säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – me-

nettelyitä sekä laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toi-

menpiteet) 

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä 29.12.2009/1664 

13 §, 36 § - 49 § 

HE 249/2009 

Huomioita: Tulossa HE, syksy 2016, ei arvioida tässä yhteydessä. 

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 18.9.2009/695 

5 §, 9 § - 9 d §, 33 - 34 §  

HE 33/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä henkilötietojen käsittelystä taksilupaan liittyvissä asioissa.  
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5 §: Taksinkuljettajan terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettava lääkärintodistuksella 

ajolupaa haettaessa. Säädetään tarkemmin ajokorttilaissa. Kyse arkaluonteisista tiedoista, 

käsittely sallittua 9(2)(b) artiklan nojalla. Esitöiden mukaan ajoterveyttä koskevat vaatimuk-

set perustuvat pitkälti EU:n lainsäädännön pakottaviin vähimmäisvaatimuksiin.  

Poliisi voi vaatia kuljettajaa osoittamaan, että terveysvaatimukset täyttyvät, jos on syytä 

epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa koskevasta 

lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta viittaus ajokorttilakiin. 

9 §: Osana taksiluvan myöntämisharkintaa on käsiteltävä tietoja rekisteröidyn mahdollisista 

aiemmista rikoksista ja muita poliisin pitämästä rekisteristä ilmeneviä tietoja (esim. juopu-

muspidätykset), jotka koskevat rekisteröidyn elämäntapaa tai henkilökohtaisia ominaisuuk-

sia. Rikostuomioita ja rikkomuksia koskevien tietojen käsittely 10 artiklan puitteissa. 

9 a §: Liikenteen turvallisuusvirasto hoitaa taksinkuljettajan ajolupatehtäviä, mm. valmistaa 

ajoluvan ja antaa sen kaksoiskappaleen. 

9 b §: Ajolupatehtävät voidaan teettää palvelutehtävänä. Palvelun tuottaja voi käsitellä ha-

kemustietoja lainkohdassa määrätyiltä osin. Palvelun tuottajan on oltava luotettava ja kyet-

tävä rekisterinpitäjän vastuut täyttävään henkilötietojen käsittelyyn. Liikenteen turvallisuusvi-

raston on lisäksi valvottava palvelun tuottajan toimintaa. Hyvän hallinnon periaatteiden osal-

ta viittaus mm. JulkL:iin ja HetiL:iin. 

9 d §: Palvelun tuottajan luotettavuuden arviointi. Voidaan käsitellä tietoja koskien sitä, ovat-

ko palvelun tuottajan määräävässä asemassa olevat henkilöt syyllistyneet lähimenneisyy-

dessä rikoksiin. Esitöiden mukaan myös liiketoimintakielto on merkityksellinen. Tietojen 

käsittely 10 artiklan puitteissa. Palvelun tuottajalla on vastuu työntekijöidensä luotettavuu-

desta. Viranomaisen oikeudesta saada rikosrekisteritietoja säädetään rikosrekisterilaissa. 

33 §: Ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin. Tietojen tallettamisesta 

säädetään tarkemmin ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa. Todistusten antajien ja 

poliisin (ajoluvan myöntäjä) on tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle, säädetään 

tarkemmin VNA:lla. 

34 §: Koe- ja valvontatehtävät voidaan hoitaa palvelutehtävänä. Tehtäviin voidaan yhdistää 

33 §:ssä tarkoitetut tehtävät. Palvelun tuottajaa koskevat vastaavat vaatimukset kuin 9 b 

§:ssä. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001 

10 §, 12 § - 13 § 

HE 145/2000 

Tulossa HE syksy 2016 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä liikenteen onnettomuustietorekisteristä. 

10 §: Tutkijalautakunnalla on salassapitosäännösten estämättä tietojensaantioikeus julkista 

tehtävää hoitavilta mm. liikenneonnettomuuteen osallisen terveydentilaa koskevista ja muis-

ta tutkinnan toimittamiseksi tarpeellisista tiedoista. Terveystiedot ovat 9 artiklan nojalla arka-

luonteisia, käsittely sallittua 9(2)(g) artiklan nojalla. Muut tarpeelliset tiedot voivat esitöiden 

mukaan olla mm. tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 6 §:ssä tarkoitetut ajokorttire-

kisterin kuljettajaa koskevat tiedot liikennerikosten seuraamuksista. Rikostuomioita koske-

van tiedon käsittely 10 artiklan puitteissa. 

12 §: Liikennevakuutuskeskus pitää liikenteen onnettomuustietorekisteriä. Rekisterin tarkoi-

tus. 

13 §: Rekisteriin tallennettavat tiedot. Tallennetaan henkilötunnus ja onnettomuustutkinnas-

sa tarpeellisiksi katsotut tiedot mm. henkilön terveydentilasta ja liikennerikoksista. Tietoja 

voidaan luovuttaa käytettäväksi tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa sekä viran-

omaisille käytettäväksi liikenneturvallisuustyössä. Tietojen säilytysaikaa (10 vuotta) perustel-

laan tutkimuksen edellytysten varmistamisella. Tietosuoja-asetuksen 89 artikla edellyttää 

asianmukaisia suojatoimia, kun tietoja käsitellään yleisen edun mukaisia tilastointitarkoituk-

sia taikka tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719 

7 d §, 16 §, 23 § 

HE 74/1994 

Vireillä olevat HE:t: Tulossa kokonaisuudistus, vuonna 2017 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 d §: VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden jatkokou-

luttaminen on luvanvaraista. Lupahakemukseen on liitettävä säännöksessä mainitut tiedot, 

mm. tieto koulutustoiminnasta vastaavan henkilön hyväksyntätoimintaan liittyvästä koulu-

tuksesta ja kokemuksesta. Muilta osin luvan hakemiseen sovelletaan ajoneuvojen katsas-

tuksesta annettua lakia. 
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Jatkokoulutukseen liittyvien kokeiden ja niitä koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelle-

taan ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia. 

16 §: Valvontaviranomaisten tarkastus-, tiedonsaanti- ja tutkimusoikeus. Valvontaviranomai-

silla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot 

mm. lähettäjältä ja kuljetuksen suorittajalta. 

23 §: Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja salassa pidettävien tietoja saa 

luovuttaa syyttäjälle, poliisille, valvontaviranomaisille ja kansainvälisille toimielimille sään-

nöksessä mainittujen tehtävien suorittamiseksi. Tietojen luovutus mahdollinen myös direktii-

vin 95/50/EY tai kansainvälisen sopimuksen nojalla. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

3.6.2005/390 

93 §, 95 §, 120-121§, 130 § 

HE 279/2004 

Vireillä olevat HE:t: HE 20/2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

23 §: Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tehtävässä hakemuksessa vaaditut tiedot (tietojen 

tyyppi).  

93 §: Tukesille tehtävä selvitys vastuuhenkilön pätevyydestä.  

95 §: Vastuuhenkilön pätevyyden edellytykset (Tukesin koe). 

117 §: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus (valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot). 

120 §: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus toiselta viranomaiselta ja tietojen luovutus 

tietyille viranomaisille.  

121 §: Tarkastuslaitoksen tietojen luovuttaminen tietyille tahoille. 

130 §: Tukesin rekisteri valvontakohteista (yleiset edellytykset). Viittaus henkilötietolakiin ja 

julkisuuslakiin. Rekisterin tarkistaminen ja tietojen poistaminen. 

HE 20/2016 ei muutosta näihin pykäliin. 
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Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 

7.8.2009/617 

6 - 7 §, 15 §, 19 §, 24 §, 30 §, 37 §, 38 §, 42 §, 43 §, 44 §, 46 § 

HE 36/2009 

HE 74/2016 (eduskunnassa), voimaan kesällä 2016 

Muuta: Tarkasteltava sellaisena kuin laki on HE 74/2016 jälkeen 

Huomioita: 6 - 7 §, 15 §, 19 §, 24 §, 30 §, 37 §, 38 §, 42 §, 43 §, 44 §, 46 § 

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (voimassa 

1.7.2016 alkaen) 22.4.2016/276 

7 - 8 § 

HE 116/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

En ole varma koskeeko henkilötietojen käsittelyä 

7 § Verkkotoimijan tietojenantovelvollisuus,  

8 § poikkeus tietojenantovelvollisuuteen 

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 

51 a §, 67 - 68 § 

HE 36/1961 

Vireillä olevat HE:t: Tulossa kokonaisuudistus, vuonna 2017 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 



 

 

39 

 

Huomioita: 51 a § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, käyttötarkoitussidonnaisuut-

ta) 67 - 68 § (käsittelytoimia ja – menettelyitä). 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laa-

dunhallinnanjärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjois-

ta 6.3.2014/198 

7 §, 8 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 § 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet 

8 § 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuor-

mituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 21.6.2006/553 

4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen 

ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta 10.4.2015/432 

3 §, 4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää julkista luetteloa Suomessa hyväksytyistä toden-

tajista. Todentajahakemuksessa ilmoitettavat tiedot, mm. hakijan nimi, yritys- ja yhteisötun-
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nus, kotipaikka ja yhteystiedot. Todentajan on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle 

päästökauppalain 63 §:ssä tarkoitetuista muutoksista hyväksymispäätöksen voimassaoloai-

kana. 

4 §: Ilma-aluksen käyttäjän on toimitettava todentajan lausunto Liikenteen turvallisuusviras-

tolle valvontaa varten. Virasto voi vaatia todentajaa toimittamaan todentamisprosessista 

muita kuin lausunnossa edellytettäviä tietoja. Lisätietojen toimittamiseen liittyen viittaus di-

rektiiviin 2003/87/EY. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston mak-

sullisista suoritteista 

6 § 

Muuta: viittaus HTL 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Säädös koskee julkisoikeudellisten suoritteiden maksuperusteita. 

6.1 §:n 10 kohdan mukaan HetiL 26 §:ssä tarkoitetut tarkastukset ovat maksuttomia, jos 

tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut enemmän kuin vuosi.  

HetiL 26 §:ää vastaa tietosuoja-asetuksessa 15 artikla (rekisteröidyn oikeus saada pääsy 

tietoihin). 12(5) artiklan mukaan 15 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksut-

tomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 

jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä 

suorittamasta pyydettyä toimea. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen 

perusteettomuus tai kohtuuttomuus. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus muualla kuin Euroopan talousaluee-

seen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle 

myönnettävistä poikkeusluvista 19.12.2002/1252 

7 § 

Muuta: Lupaan sis. tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 7 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä). Liitettävä rekisteriote, joka saattaa sisältää 

henkilötietoja. 

Merilaki 15.7.1994/674 

12:3; 18: 7- 8 

HE 62/1994 

Vireillä olevat HE:t: HE eduskuntaan kesä/syksy 2016 

HE sisältää uudet säännökset sähköisestä laivapäiväkirjasta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

12:3 §: Rajoitusrahaston perustamishakemus (tuomioistuinpaikkakunnan lääninhallituksel-

le). (tietojen tyyppi). 

18:7 §: Meriselityksen antaminen merioikeudelle (henkilöt, joista tietoja annetaan: tietojen 

tyyppi). 

18:8 §: Ilmoitus Suomen edustustolle tai Liikenteen turvallisuuskeskukselle. Suomen ulko-

maan edustuston velvollisuus lähettää ilmoitus Liikenteen turvallisuuskeskukseen. 

HE muutokset laivapäiväkirjasta. 

Postilaki 29.4.2011/415 

38 § 

HE 216/2010 

HE 18/2016 hyväksytty, voimaan 2016. 

 Tulossa postilain kokonaisuudistus, 2016-2017 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

HE 18/2016 ei tuo muutoksia tässä käsiteltyyn sääntelyyn. 
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38 §: Postiyrityksellä on oikeus ylläpitää postin saajia koskevaa osoiterekisteriä. Rekisterin 

tarkoitus. Postiyritys voi sopia osoiterekisterin ylläpidosta toisen yrityksen kanssa. 

Osoiterekisteriin talletettavat tiedot, ml. henkilötunnus. Yleispalvelun tarjoajalla on oikeus 

saada väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksia, nimiä, osoitteita ja muita säännöksessä 

mainittuja tietoja kuten tietoja kaavoituksesta, rakennusten koordinaateista, postin saajien 

äidinkielestä ym. Tietojen saamisen käyttötarkoitussidonnaisuus. Oikeus saada tietoja ei 

koske tietoja henkilöistä, joilla on voimassa oleva turvakielto. 

Osoiterekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. Nimi- ja osoitetietoja voidaan 

luovuttaa edelleen rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötunnusta ei saa luo-

vuttaa edelleen. 

Osoiterekisteriä ylläpitävän postiyrityksen ja sen kanssa osoiterekisterin ylläpidosta sopi-

muksen tehneen yrityksen on luovutettava postin saajalta tai viranomaiselta saadut mm. 

nimi- ja osoitetiedot sekä näissä tapahtuvat muutokset toiselle postiyritykselle, jos tämä 

tarvitsee niitä postitoimintansa hoitamiseksi. Tietojen luovutustapa. 

Rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa luovuttamisen osoitteiden tarkistamis- ja korjaamis-

palveluiden yhteydessä. 

Tietojen säilytysaika. Vanhentuneet tiedot on poistettava 10 vuoden kuluessa. 

Rautatielaki 8.4.2011/304 

11 §, 68 - 69 §, 71 c §, 73 a § 

HE 262/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä rautateiden toimiluvasta ja kalustorekisteristä. 

11 - 12 §: Toimiluvan hakeminen ja hakemuksen liitteet, mm. tiedot hakijan liikkeenjohtoteh-

täviin määrätyn henkilön hyvämaineisuudesta ja hakijan vakavaraisuudesta. Lupaharkin-

nassa saadaan käsitellä tietoja liikkeenjohtotehtäviin määrätyn henkilön vankeus- ja sakko-

rangaistuksista. Rikostuomioita koskevia tietoja käsitellään 10 artiklan puitteissa. 

Ministeriö voi tarvittaessa vaatia myös tilintarkastajan arvioinnin hakijan taloudellisesta tilas-

ta. 

68 §: Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä virasto) ylläpitää kalustorekisteriä. Rekisterin 

tarkoitus. Tallennettavat tiedot, mm. kalustoyksikön omistaja ja haltija. Myös Suomen ja 

Venäjän välistä rautatieyhdysliikennetta harjoittavan rautatieyrityksen on tehtävä ilmoitus 

kalustorekisteriin. ETA-valtioiden turvallisuusviranomaisilla on tarkastustehtävän ja onnet-
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tomuustutkinnan yhteydessä oikeus päästä kalustorekisteriin salassapitosäännösten estä-

mättä. Tietoja kalustorekisteristä on perustellusta pyynnöstä annettava myös tietyille muille 

tahoille. 

69 §: Kalustoyksikkö on rekisteröitävä ennen käyttöönottoa, jollei se ole jo rekisteröity toi-

sessa ETA-valtiossa. Kalustorekisteristä poistamisen edellytykset. Kalustoyksikön omistajan 

on tehtävä ilmoitus virastolle mm. jos kalustoyksikkö on poistettava rekisteristä tai kun omis-

taja vaihtuu. Viraston on ilmoitettava rekisteritietoihin tehdyistä muutoksista muiden ETA-

valtioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen säilytysaika ja -tapa. 

71 c §: Rautatiealan sääntelyelimellä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 

rautatiemarkkinoiden valvontaan ja seurantaan tai sen ratkaistavana olevan asian käsittelyä 

varten tarvittavat tiedot mm. rautatieliikenteen harjoittajilta ja rataverkon haltijoilta. 

73 a §: Sääntelyelimen on tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoa LVM:n sekä Liikenteen 

turvallisuusviraston kanssa rautatiemarkkinoiden kilpailuun ja turvallisuuteen liittyvien kiel-

teisten vaikutusten ehkäisemiseksi. 

Tieliikennelaki 3.4.1981/267 

92 h - n §  

HE 74/1979 

Kokonaisuudistus  

2016-2017 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä ajopiirturien tallentamien henkilötietojen käsittelystä. 

92 h: Ajopiirturitietojen käsittelyn tarkoitus. Yrityksellä on velvollisuus jäljentää ajopiirturin 

tiedot (ajo- ja lepoaikatiedot) määräajoin sekä käsitellä niitä ajopiirturiasetuksen mukaisesti. 

Kuljettajalla on tarkastusoikeus tietoihinsa. Muita yrityksiä koskevat ja muiden käyttötarkoi-

tusten mukaiset tiedot on hävitettävä välittömästi. 

92 i: Korjaamoilla (ei rekisterinpitäjiä) on velvollisuus käsitellä digitaalisten ajopiirturien tieto-

ja säännöksen mukaisesti ja luovuttaa tiedot yritykselle ja valvontaviranomaiselle. Jos tieto-

jen jäljentäminen ei onnistu, yritykselle on annettava tästä todistus, josta on säilytettävä 

jäljennös ajopiirturiasetuksen mukaisesti. 

92 j: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus yritykseltä ja ajoneuvon kuljettajalta tieliiken-

teen sosiaalilainsäädännön noudattamisen valvomiseksi. Voidaan säätää tarkemmin 

VNA:lla. 
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92 k: Yrityksellä on velvollisuus luovuttaa tiedot HetiL 14 §:n mukaisiin tutkimustarkoituksiin 

LVM:lle. Kerättyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista sivulliselle. 

92 l: Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muun ohella HetiL:a ja yksityisyyden suojasta 

työelämässä annettua lakia. 

92 m: Pakkokeinot, ei kuulu tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan 2(2)(d) artiklan nojalla. 

92 n: Tietojenvaihto tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomusten selvittämiseksi. Ei kuu-

lu tietosuoja-asetuksen toimialaan 2(2)(d) artiklan nojalla. 

Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917 

HE 221/2013 

Vireillä olevat HE:t: HE 67/2016 (eduskunnassa), voimaan 2016 

Tietoyhteiskuntakaarella kumottiin viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, 

verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, 

laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä, laki eräiden radiotaajuuksien huu-

tokaupoista sekä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki. 

HE 68/2016 muutokset koskevat radio- ja telelaitedirektiivin voimaansaattamista, verkko- 

neutraliteettia ja radioviestinnän luottamuksellisuutta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

108§: Viestintäpalvelusopimus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröity-

jä 

136-145§: Viestin ja välitystietojen käsittelytilanteet, tilastollinen analyysi mikäli ei voida 

tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä, salassapito, sähköiset viestit ja välitystiedot on 

hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, 

viestinnän välittäjän on tallennettava käsittelyä koskevat tiedot, 1) yleisiä edellytyksiä, 6) 

säilytysaikoja, 7) käsittelytoimia ja -menettelyitä, 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettu-

ja tietojenkäsittelytilanteita varten. 

157§: Velvollisuus säilyttää tiedot viranomaistarpeita varten, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

3) asianomaisia rekisteröityjä, 6) säilytysaikoja 

158§: Säilytettävät tiedot, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen 

tarkoitetut toimenpiteet 

159§: Viranomaistarpeita varten säilytettävien tietojen käyttöä koskeva tilastointi, sisäminis-

teriön on toimitettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain tilastot. 
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160§: Sijaintitietojen, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön, käsittely ja luovutus, 

käsittelyn jälkeen sijaintitiedot on hävitettävä tai tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää 

tilaajaan tai käyttäjään, 1) yleisiä edellytyksiä, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn 

varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

165§: Verkkotunnusvälittäjän on tehtävä ilmoitus verkkotunnusrekisteriä hallinnoivalle viran-

omaiselle, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

167§ (tulee voimaan 5.9.2016): Verkkotunnusrekisteri, tiedot voidaan julkaista, viittaus lakiin 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä, 6) säilytysaikoja. 

168-169§ (tulee voimaan 5.9.2016): Verkkotunnuksen siirtäminen ja verkkotunnusvälittäjän 

vaihtaminen, verkkotunnusmerkinnän poistaminen. 

172§ (tulee voimaan 5.9.2016): Verkkotunnuksen tietoturvan varmistaminen, käyttäjää kuu-

lematta, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpi-

teet.  

191§: Ilmoituksen muoto ja sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekiste-

röityjä.  

195-199§: Yhteystietopalvelut, puhelinluettelopalvelu, yhteystiedot kerätään ja julkaistaan, 

luovuttaminen toiselle yritykselle yhteystietopalvelun tarjoamista varten, mahdollisuus kiel-

tää julkaiseminen, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa.  

265§: Radiolähetintä meriradio- tai radioamatööriviestintään käyttävän pätevyystodistus, 

pätevyystutkinto. 

266-268§: Pätevyyden osoittaminen esittämällä todistus, kelpoisuustodistus, pätevyys- ja 

kelpoisuustodistuksen peruuttaminen. 

272§: Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi 

315§: Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus, salassapitosäännösten estämättä,1) yleisiä 

edellytyksiä,  

316§: Viestintää ja sijaintia koskevien tietojen käsittely ja hävittäminen, salassapitosäännös-

ten estämättä, välitystiedot, sijaintitiedot ja viestit, 1) yleisiä edellytyksiä, 6) säilytysaikoja 

318§: Tietojen luovuttaminen viranomaisesta, viranomaisilla oikeus salassapitosäännösten 

estämättä ilmaista salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille säädettyjen tehtävien 

hoitamiseksi välttämätöntä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta. 

319§: Vaitiolovelvollisuus ja viesteihin liittyvien tietojen luovuttaminen 

320-323§: Viranomaisten tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä 
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Valtioneuvoston asetus ajokorteista 5.5.2011/423 

4 - 10 a §, 13 §, 28 §, 32 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

4 § sähköinen tunnistaminen, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen 

tarkoitetut toimenpiteet  

5 § ajokorttitarvetta koskeva selvitys, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

6 § ajokorttimerkinnät ja koodit, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

7 § ajokortin toimittaminen postitse, 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä  

8 § aikaisemman ajokortin palauttaminen postittamisen yhteydessä, 7) käsittelytoimia ja – 

menettelyitä  

9 § ulkomaisen ajokortin tietojen merkitseminen, 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä  

10 § muun kuin EU tai ETA maan ajokortin palauttaminen valtioon, 4) yhteisöjä joille ja tar-

koituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

10 a § EU tai ETA maan ajokortin vastavuoroinen tunnistaminen  

13 § kumottu asetuksella 19.12.2013/1060. 

28 § Opetustodistuksen antaminen, 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä  

32 § kuljettajatutkintoon ilmoittautuessa esitettävät tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä 11.10.2007/893 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tarkempaa sääntelyä ajoneuvojen rekisteröinnistä, mm. erilaisten ilmoitusten tekemisestä. 

Paljon sääntelyä käsittelytoimista ja -menettelyistä sekä laillisen ja asianmukaisen tietojen-

käsittelyn varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. 

3 - 11 §: Rekisteri-ilmoitus ajoneuvoliikennerekisteriin. Ilmoituksen tekijä, vaadittavat asiakir-

jat, varmenne ja liitteet, tekemistapa ja määräaika, erityistilanteet, rekisteröinnin merkitsemi-

nen. 
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12 - 13 §: Liikennekäytöstä poistoa ja lopullista poistoa koskevat rekisterimerkinnät ja niiden 

edellytykset. 

14 - 16 §: Ajoneuvon luovutusta koskeva ilmoitus. Uudelle omistajalle tai haltijalle rekiste-

röimisen edellytykset. 

17 - 18 §: Ennakkoilmoitustodistuksen ja rekisteröintitodistuksen antamisen edellytykset. 

21 §: Rekisterikilpien antaminen. 

28 - 31 §: Väliaikainen vientirekisteröinti ja sen edellytykset, hakemuksessa annettavat tie-

dot, vientikilpien ja vientirekisteröintitodistuksen antaminen, vientirekisteröinnin voimassa-

oloaika. 

32 - 37 §: Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä: edellytykset ja luvan tai todistuksen 

antaminen. 

38 - 41 §: Ajoneuvon merkitseminen ajoneuvoliikennerekisteriin autokiinnitystä varten. Tal-

lennettavien tietojen osalta viittaus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annettuun 

VNA:kseen. Merkinnän edellytykset, hakemuksen liitteet, rekisteritietojen muuttaminen ja 

poistaminen. 

42 - 51 §: Ulkomailla ja Ahvenanmaalla rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa. Edelly-

tykset, mahdolliset luvat ja ilmoitukset. 

52 - 54 §: Viranomaisten, liikennevakuutusyhtiön, sopimusrekisteröijän ym. tahojen erinäisiä 

ilmoitusvelvollisuuksia koskien mm. ajoneuvon ensirekisteröintiä, liikennevakuutusta, vir-

heellisiä rekisteröintiasiakirjoja ym. 

55 §: Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat. Viittauksia useisiin direktiiveihin. 

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 18.12.2003/1116 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 luku koskee henkilöistä tallennettavia tietoja  

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä 

21.2.2013/166 

4 §, 20 - 20 §, 57 §, 78 §, 87 §, 89 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Annettu laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) nojalla.  

4 §: Laivanisännällä oltava tiedot merenkulkijasta (tietojen tyyppi). -> yksityinen rekisteri. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Rekisteristä mahdollisuus saada itseään 

koskevat tiedot nähtäväksi.  

20 §: Hakijan annettava tiedot pätevyyskirjaa haettaessa (Liikenteen turvallisuusvirastolta). 

Myös selvitys siitä, että hänellä on merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten ja 

määräysten mukainen terveys. 

57 §: Lisäpätevyystodistusta varten annettava tiedot (myös terveystiedot). 

78 §: Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen uusiminen. Tarvittavat tiedot (myös terveys).  

87 §: Ulkomaisten pätevyyskirjojen tunnustaminen ja todistusten antaminen (ehdot).  

89 §: Liikenteen turvallisuusviraston velvollisuus luovuttaa tietoja luetelluille tahoille tietyissä 

tilanteissa. 

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyy-

destä 31.5.2007/640 

19 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Viittaus ammattipätevyyslakiin. 19 §: Liikenteen turvallisuusvirastolle tai palve-

luntarjoajalle ajoneuvoliikennerekisteriin merkitsemistä varten luovutettavat tiedot ammatti-

pätevyyslain 23 §:n mukaan: käsiteltävien tietojen tyyppi. 

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyy-

destä 31.5.2007/640 

6 - 15 §, 17 §, 19 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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6 § velvollisuus esittää todistus opetuksesta ennen kokeen suorittamista, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä  

7 § jatkokoulutuksen sisältö ja toteutus ja velvollisuus antaa todistus opetuksesta, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä 

8 § viittaus ammattipätevyyslain 17 § 2-3 mom jossa säädetään velvollisuudesta pitää tar-

koitettu asiakirja ajaessaan mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisille tai muulle liikenteen 

valvojalle, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötie-

toja voidaan luovuttaa 

9 § ammattipätevyyshakemukseen sis. tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

10 § ammattipätevyyttä osoittava merkintä ammattipätevyyskortissa ja sen voimassaolo, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä  

11 § ammattipätevyyskortin myöntäminen sekä kortin hävittäminen, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä 

12 § kuljettajan ammattipätevyyskortin kaksoiskappale, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

13 § hakemus ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekemiseksi ajokorttiin, 2) käsiteltä-

vien tietojen tyyppiä 

14 § ammatillisen pätevyyden osoittaminen muun kuin ETA-valtion kansalaisen kohdalla, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä 

15 § opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä 

17 § koulutuskeskuksen hyväksymistä koskeva hakemus ja jatkokoulutuksen koulutusoh-

jelman hyväksyminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

19 § rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisö-

jä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 7) käsittelytoimia ja -

menettelyitä 

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta 12.2.2009/72 

4 §, 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 §: Hakemuksen tiedot (tietojen tyyppi). 
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Valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia 

oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luette-

loinneista 10.1.2013/13 

6 §, 7 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä ja 7) käsittelytoimia ja 

menettelyjä. Ei havaittavaa ongelmaa. 

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodis-

tusrekisteriin tallennettavista tiedoista 10.1.2013/11 

Muuta: Huom. Sis. Liitteet 1- 2 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteri ja lisätodistusrekisteri. Säädetty rauta-

tiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) nojalla. Listattu rekis-

teriin merkittävät tiedot eri tilanteissa. 

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodis-

tusrekisteriin tallennettavista tiedoista 10.1.2013/11 

2 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä) Liitteen 1 mukaan tallennetaviin tietoihin sisäl-

tyy terveyttä koskevia tietoja. Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 

kuitenkin pitää voimassa tai ottaa käyttöön lisäehtoja, jotka koskevat geneettisten tietojen, 

biometristen tietojen tai terveystietojen käsittelyä. Käsittelyä voidaan pitää myös tarpeellise-

na tärkeää yleistä etua koskevasta syystä jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. (9 artiklan 2-
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kohdan g -alakohta) *Itse rekisteristä säädetään 9 luvussa laissa rautatiejärjestelmän liiken-

neturvallisuustehtävistä. 

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimi-

vuudesta 28.4.2011/372 

3 § (13a §) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 § onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyvien tarkempien tietojen ilmoittamisesta: 2) käsi-

teltävien tietojen tyyppiä sekä  

13 a § tietojen toimittamisesta ratarekisteriin: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilö-

tietoja voidaan luovuttaa 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pak-

kausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittami-

sesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista 12.2.2015/124 

28 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 28 § omistajan rekisteröintivelvollisuus uusista painelaitteista  

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pak-

kausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittami-

sesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista 12.2.2015/124 

24 §, 28 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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6 §: Määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos antaa uudelleenarviointitodistuk-

sen, jossa oltava mm. omistajan tai käyttäjän nimi ja osoite. 

24 §: Viittaussäännös. A-tyypin ja B-tyypin ilmoitetun laitoksen velvollisuuteen antaa tietoja 

Liikenteen turvallisuusvirastolle ja muulle valvontaviranomaiselle sovelletaan kuljetettavista 

painelaitteista annetun direktiivin 27 artiklaa. 

28 §: Omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava uusi, maahan tuotu tai oleellisesti muutettu 

kuljetettava painelaite, jonka tilavuus on yli 450 litraa, rekisteröitäväksi käyttöönottotarkas-

tuksessa. Ilmoitettavat tiedot, mm. omistajaa ja käyttäjää koskevat tiedot.  

Tarkastuslaitos täydentää ilmoituksen säännöksessä mainittuja tarkastuksia koskevilla tie-

doilla ja toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. 

Omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle painelaitteiden 

omistajaa ja käyttäjää koskevien tietojen muutokset. 

Tarkempaa sääntelyä painelaitteen ja -säiliön tarkastusasiakirjojen liittämisestä tarkastuskir-

jaan, joka luovutetaan painelaitteen tai -säiliön omistajalle tai käyttäjälle. 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pak-

kausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittami-

sesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista 12.2.2015/124 

24 §, 28 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 24 § mukaan ilmoitettujen laitosten on mainitun direktiivin 27 artiklan mukainen 

velvollisuus antaa tietoja mm. Liikenteen turvallisuusvirastolle. Kyseessä siis rekisterinpitä-

jän lakisääteinen velvoite. Toisaalta 28 §:n mukainen omistajan/käyttäjän ilmoitusvelvolli-

suus on tarpeen julkisen vallan käyttämiseksi. 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säi-

lytyksestä satama-alueella 21.4.2005/251 

8 §, 9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: turvallisuusselvitykseen sis. tiedot ja sen hyväksyminen  

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 

13.3.2002/195 

24 §, 32 a § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

24 § Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava kuljetuksen suo-

rittavalle rautatieyritykselle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty säädetyt 

tiedot kuljetettavaksi jätetyistä aineista. Säädetyt tiedot voivat olla henkilötietoa. 

32 a § ei kyseisessä asetuksessa ole 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 

13.3.2002/194 

26 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 26§: Kuljettajan ajo-oikeuden osoittavan sekä VAK -lain 11b§:n mukaisen vaa-

rallisten aineiden kuljetukseen oikeuttavan ajoluvan mukana pito, miehistön henkilötodistuk-

set, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakus-

tannuksista 30.12.2013/1313 

2 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 



 

 

54 

 

Huomioita: Viittaus valtion varoista korvattavista matkakustannuksista annettuun lakiin 

(1068/2013). 2 §: Käsiteltävien tietojen tyyppi määritelty merimiesten matkakustannusten 

maksamista varten. 

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä 21.12.2000/1267 

4 - 5 §, 9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4-5 §, 9 §: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta 30.12.2004/1409 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Hakemukseen liitettäviä tietoja. 

Väylämaksulaki 22.12.2005/1122 

31 § 

HE 150/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: Tullilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada luottoasiakasta koskevaa 

lupaharkintaa varten asiakkaasta tämän luotettavuutta, sopivuutta ym. ominaisuutta sekä 

taloudellista asemaa koskevat tiedot. 

4 §: Yhteisvastuullisen edustajan lupakriteerit. Tullilla on oikeus saada verohallinnolta ja 

muilta viranomaisilta tiedot edustajan luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta ja siitä, onko 
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tämä syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen. Rikos-

tuomioita ja rikkomuksia koskevien tietojen käsittely 10 artiklan puitteissa. 

13 §: Maksuvelvollisen (laivanisäntä) on annettava Tullille ilmoitus tarvittavine tietoineen 

maksun määräämistä varten. 

31 §: Maksuvelvollisen on pyydettäessä annettava tulliviranomaiselle väylämaksun kanta-

mista, valvontaa ja tarkastamista varten tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja. 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673 

31 - 32 §, 34 § 

HE 248/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

31-32§: Torjuntaviranomaisen tiedonsaantioikeus, salassapitosäännösten estämättä, 1) 

yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhtei-

söjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

34§: Salassapitovelvollisuus, poikkeukset hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomatta-

van ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta. 

Laki lentoliikenteen päästökaupasta 22.1.2010/34 

4 §, 11 §, 15 §, 16-18 §, 21 § 

HE 209/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §, Ilma-aluksen käyttäjän velvollisuudet 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

11 § Päästöjen ja tonnikilometrien tarkkailu, raportointi ja todentaminen: 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä  

15 § rekisteri 
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16 - 18 § Lentoliikenteen päästöoikeuksien vuosittainen määrääminen ja kirjaaminen: 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä  

21 §Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Energiaviraston tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus: 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Elintarvikelaki (23/2006) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

51 § tiedonsaantioikeus, 52 § tiedonantovelvollisuus, (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsitte-

lytoimia ja – menettelyitä, käyttötarkoitussidonnaisuutta) Huom! Oikeus saada elintarvike-

määräyksissä säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömiä tietoja, mukaan 

lukien terveydentilaa koskevia muutoin salassa pidettäviä tietoja. Tulkitsen että on 9 art. 2-

kohdan g- tai i-alakohdan nojalla sallittua: kansaterveys/tärkeä yleinen etu. 81 § salassa 

pidettävät tiedot, (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä, käyttötarkoi-

tussidonnaisuutta) Huom! oikeus luovuttaa tietoja salassapitovelvoitteen estämättä tämän 

lain mukaisia tehtäviä varten. Onko riittävän täsmällinen esim. 9 art. valossa. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  82-83 §:t rekisterit (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsit-

telytoimia ja – menettelyitä, säilytysaikoja) 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

MMM, Evira, Avit ja kunta valvontaviranomaisia. 

26 §: Ilmoitusvelvollisuus Aluehallintovirastolle eläinlääkäripalvelun tarjoamisesta (tietojen 

tyyppi) 

29 §: Eviran ja Avin oikeus tarkastaa tilat, potilasasiakirjat ja valvonnan kannalta tarpeelliset 

muut eläinlääkäripalveluiden tuottamista koskevat asiakirjat. 

33 §: Eviran rekisteri yksityisistä eläinlääkäripalveluiden tuottajista. Avilla pääsy tehtäviensä 

kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojen poistaminen 3 vuoden kuluttua toiminnan lopettami-
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sesta (tietyissä tapauksissa 10 vuotta). Viittaus henkilötietolakiin ja kunnan ja Avin oikeu-

teen saada rekisteritietoja. 

36 §: Viranomaisen tietojen julkisuus julkisuuslain mukaan, tietoja voi salassapidosta huoli-

matta luovuttaa poliisiviranomaisille ja tarkastajille (kansainvälinen velvoite). 

Kalastuslaki (379/2015) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13§: Alueellinen lupa, kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen määräajaksi, 1) yleisiä edel-

lytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

16§: Lupaehtojen muuttaminen ja luvan peruuttaminen 

18§: Alueellinen lupa kalastusopastoimintaan, 1) yleisiä edellytyksiä. 

32§: Kalatalousalueen toiminnan valvonta, oikeus saada salassapitosäännösten estämättä 

valvonnan kannalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot, asiakirjat ja selvitykset. 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

47§: Poikkeuslupa, 1) yleisiä edellytyksiä 

54§: Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen hakemuksella, 1) yleisiä edellytyksiä 

74§: Istutusrekisteri, istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

lupa 

77§: Kalojen ja rapujen maahantuontilupa 

79§: Todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta, pidettävä mukana ja vaadittaessa näy-

tettävä viranomaiselle 

80§: Kalastonhoitomaksujen vastaanottamisen siirto Metsähallitukselta yksityiselle palvelun-

tuottajalle. 

81§: Todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta 

84§: Vesialueen omistajan tietojenantovelvollisuus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asi-

anomaisia rekisteröityä 

89§: Kaupallisen kalastajan rekisteröinti ja poistaminen rekisteristä, todistuksen rekisteriin 

kuulumisesta 6) säilytysaikoja 
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92-93§: Kalataloushallinnon tietojärjestelmän rekisterit, viittaus henkilötietolakiin ja viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Tietoja voidaan luovuttaa opinnäytetyön 

tekemiseen, edellytyksenä etteivät yksittäistä henkilöä koskevat tiedot paljastu ulkopuolisille, 

ja henkilötiedot hävitetään, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 

5) käyttötarkoitussidonnaisuutta. 

94§: Kalataloushallinnon tietojärjestelmän rakenne, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asi-

anomaisia rekisteröityä 

95§: Kalataloushallinnon rekisterien pitäjien oikeus saada tietoja viranomaisilta, salassapito-

säännösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

96§: Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille 

97§: Henkilötietojen säilyttäminen kalataloushallinnon tietojärjestelmässä, 6) säilytysaikoja 

105§: Kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus, pidettävä mukana ja esitettävä ne pyydettäessä. 

106§: Kalastuksenvalvojan hyväksymisen peruuttaminen, varoituksen antaminen kalastuk-

senvalvojalle 

107§: Vesialueen omistajan velvollisuus ilmoittaa kalastuksenvalvojan valtuutuksen sisällös-

tä ja voimassaoloajasta 

108§: Valvontaviranomaisen ja kalastuksenvalvojan tarkastusoikeus, tarkastettuun pyydyk-

seen on jätettävä tarkastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. 

109§: Talteenotto-oikeus ja -menettely, talteenottopaikalle on jätettävä mahdollisuuksien 

mukaan tiedot talteen ottajasta, ilmoitus poliisille talteen otetusta pyydyksestä, kalastusväli-

neestä tai saaliista.  

113§: Pysähtymisvelvollisuus ja henkilöllisyyden selvittäminen, pyyntiä harjoittavan velvolli-

suus antaa tietoja, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä.  

117§: Tapahtumailmoitus, tietoja saa käyttää vain asianosaisen oikeusturvan varmistami-

seksi ja kalastuksenvalvojien toiminnan valvontaa varten, henkilötunnus, epäilty rikkomus, 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 5) käyttötarkoitussidonnai-

suutta, 6) säilytysaikoja. 

Käsittely tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi: järjestää kalavarojen eko-

logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavaro-

jen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja 

muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Toisaalta myös tarpeen julkisen vallan käyt-

tämiseksi (ks. 92§). Oikeusperusta sisältää: 5 (käyttötarkoitus, ks. 93 §, 94 §), 5 (luovutuk-

sen yhteisöille, ks. .96 §) tietojen luovutuksia tieteellistä tutkimusta varten, ei listassa, mutta 

ks. asetuksen 89 artikla, Oikeus saada tietoja muista rekistereistä (95 §, ei listassa mutta 

tarpeen tehtävän suorittamiseksi), 6 (säilytysajat, 3 vuotta viimeisestä käytöstä, paitsi jos 

laista johtuu muuta -> ks. johdanto-osan 81 kohta eli ok) 
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Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 luku toimijoiden rekisteröinnistä ja hyväksynnästä  

33 - 37 § rekisteriin tallennettavat tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä 

38 § 6) säilytysaikoja 

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5a§: Laillistamishakemuksen liitteet, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekis-

teröityä 

12§: Ilmoitus- ja tietojenantovelvollisuus: eläinlääkärin annettava ilmoituksia ja tilastotietoja 

hoitamistaan tautitapauksista, ja asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset, sa-

lassapitosäännösten estämättä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröi-

tyä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

15§: Potilasasiakirjat: laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat siten kuin ministeriö tarkem-

min säätää, eläimen omistajan tiedonsaantioikeus omistamansa eläimen potilasasiakirjoista. 

16§: Salassapitovelvollisuus, ei saa ilmaista yksityiselämää koskevia tietoja, salassapitovel-

vollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. 

22§: Vastaanottotoiminnan tarkastaminen, koskee myös potilasasiakirjoja. Asiantuntijoiden 

salassapitovelvollisuus ja oikeus saada tietoonsa tarpeelliset tiedot salassapitosäännösten 

estämättä. 1) yleisiä edellytyksiä. 

29§: Kirjallinen varoitus, jos virheellisyys tai laiminlyönti ole sen laatuista, että olisi siitä syy-

tettävä tuomioistuimessa.  

32§: Elintarviketurvallisuusviraston pitämä eläinlääkärirekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. Muut tiedot 10artikla: tiedot 

varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta sekä viraltapanosta tai virantoimituksesta 

erottamisesta, vaikka ei lainvoimainen. 
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33§ (17.12.2015/1499): Eläinlääkärirekisteriin merkittyjen tietojen säilyttämisajat sekä rekis-

terin käyttö ja tietojen luovuttaminen, voidaan luovuttaa Euroopan unionin lainsäädännössä 

tai Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitetulle viranomaiselle, sekä 

apteekeille ja lääketukkukaupoille. Rekisterimerkintä rangaistuksesta poistetaan eläinlääkä-

rirekisteristä, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon rangaistavuus on pois-

tettu. 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaiko-

ja, viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

33a§: Tietojen luovutus julkisesta tietopalvelusta, eläinlääkärinammatin harjoittajan nimestä 

ja tunnusnumerosta sekä ammatinharjoittamisoikeudesta ja sen rajoittamisesta, ainoastaan 

yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena rekisteröidyn nimeä tai tunnusnumeroa. Tie-

dot poistettava välittömästi, kun ammatinharjoittamisoikeus on poistettu tai kun saatu tieto 

ammatinharjoittajan kuolemasta. 

40§: Tiedonsaantioikeus valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaiselta sekä muulta jul-

kisoikeudelliselta yhteisöltä, samoin kuin apteekilta ja lääketukkukaupalta, salassapitosään-

nösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä. 

41§: Kuulutus virallisessa lehdessä rajoitetusta, poistetusta tai palautetusta ammatinharjoit-

tamisoikeudesta, ilmoitus apteekeille ja lääketukkukaupoille.  

41a§: Hälytysmekanismi: Elintarviketurvallisuusviraston ilmoitettava ammatinharjoittamista 

koskevasta kiellosta tai rajoituksesta taikka ammatinharjoittamisoikeuden poistamisesta 

sekä, että tuomioistuin on todennut väärennettyjen asiakirjojen käytöstä. Ilmoitus komission 

ylläpitämässä sähköisessä tietojenvaihtojärjestelmässä. Tehtävä kirjallinen tarkoitetulle 

henkilölle osoitettu päätös. Pyydettävä hälytyksen lähettäneen jäsenvaltion toimivaltaiselta 

viranomaiselta selvitys hälytykseen johtaneista syistä. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa.  

32§, 41a §: x) muita, 10 artikla; tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- 

tai vankeusrangaistuksesta sekä viraltapanosta tai virantoimituksesta erottamisesta. 

Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

16§: Eläinkuljettajalupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröi-

tyjä 

17§: Luvan myöntäminen ja peruuttaminen. 

18§: Luvan edellytysten muutoksista ilmoittaminen. 

30§: Tietojenantovelvollisuus valvontaa varten, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä. 
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33§: Tietojen luovuttaminen salassapidon estämättä, 4) tietojen luovuttaminen viranomaisil-

le, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, viittaus julkisuuslakiin. 

36§: Eläinkuljettajarekisteri, viranomaisten tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja, viittaus julkisuuslakiin ja henkilötie-

tolakiin.  

Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuk-

sen kansallisesta täytäntöönpanosta (1093/2014) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Oikeusperuste sisältää: 32 §: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, lista tiedoista joita järjestel-

mään voidaan tallentaa,  

33 §: 5) käyttötarkoitussidonnaisuus, viittaus julkisuuslakiin ja tietojen käyttö tutkimustarkoi-

tuksiin,  

34 §: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, viranomaisen 

tietojensaantioikeus:  

laki hukkakauran torjunnasta 185/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13-14§: Tarkastusoikeus ja tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tieto-

jen tyyppiä 

15§: Hukkakaurarekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 6) 

säilytysaikoja, viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

16§: Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävi-

en suorittamista varten. 

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (1279/2009) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 



 

 

62 

 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä mm. kasvinjalostajanoikeusrekisteristä. 

6 - 8 §: Viljelijä on velvollinen antamaan pyydettäessä viranomaiselle ja kasvinjalostajanoi-

keuden haltijalle suojatun lajikkeen viljelyä koskevan maksuvelvollisuuden toteamiseksi 

tarvittavan tiedon. Kasvinjalostajanoikeuden haltijalla on oikeus saada viljelijän maksuvelvol-

lisuuden toteuttamiseksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä mm. viljelijän nimi ja 

yhteystiedot. Tietojen säilytysaika. 

12 §: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) hallinnoi kasvinjalostajaoikeuksia ja pitää kasvin-

jalostajanoikeusrekisteriä. 

13 §: Kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä koskevaan hakemukseen merkittävät tiedot, 

mm. kasvinjalostajanoikeuden hakijan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. 

Voidaan säätää tarkemmin MMM:n asetuksella. 

20 §: Hakemusta koskevat päätökset ja peruutukset julkaistaan ja hyväksyttyjä hakemuksia 

koskevat päätökset merkitään 22 §:ssä tarkoitettuun kasvinjalostajanoikeusrekisteriin. 

22 §: Kasvinjalostajanoikeusrekisteriin hyväksytyistä kasvinjalostajanoikeuksista merkittävät 

tiedot, mm. kasvinjalostajanoikeuden haltijan ja mahdollisen asiamiehen nimi ja yhteystie-

dot. Rekisteriin ja sen asiakirjoihin sovelletaan muilta osin maaseutuelinkeinohallinnon tieto-

järjestelmästä annettua lakia. Talletettavien tietojen sisällöstä voidaan säätää tarkemmin 

MMM:lla. 

23 §: Merkinnän poistaminen rekisteristä (tietojen säilytysaika). Viittaus HetiL:iin ja arkistola-

kiin. 

29 §: Kasvinjalostajanoikeuden päättyminen rekisteröidään tietyissä tilanteissa. 

Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

9§: Koulutuksen järjestäjän hyväksyminen, asiakirjojen säilytys viisi vuotta, esitettävä viran-

omaiselle. 

10§: Kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinnon vahvistaminen 

11§: Tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, tietojen ilmoittaminen rekisteriin, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilö-

tietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja 
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13§: Testaajan hyväksyminen, rikosoikeudellinen virkavastuu, asiakirjojen säilytysaika 

19§: Koelupa, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

25§: kirjallisesti valtuutetut tarkastajat, rikosoikeudellinen virkavastuu, 2) käsiteltävien tieto-

jen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

31§: Valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan tiedonsaantioikeus valvontaa varten 

välttämättömistä tiedoista ja asiakirjoista. 

32§: Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julki-

suudesta. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

33§: Tiedonantovelvollisuus salassapitosäännösten estämättä epäillystä muusta kuin hy-

väksytystä kasvinsuojeluaineen käytöstä  

35§: Valvontarekisteri: henkilötunnus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekis-

teröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötar-

koitussidonnaisuutta, 6) säilytysaikoja. Viittaus henkilötietolakiin ja viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annettuun lakiin. 

36§: Valvonnan tulosten julkaiseminen, ei koske salassapidettäviä tietoja. 

Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 - 5 §, 7a §, 8 §, 15c §, (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja) 20 - 25 § 

(yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) 

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 

(453/2002) 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

3 §: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä kiinteistöjärjestelmän tietosisältö,  

6 §: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, tietojen luovutus  
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Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta (294/2015) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

11§: Valvonnan tulosten julkaiseminen, ei koske salassa pidettäviä tietoja 

13§,16§: Valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan tarkastus- ja tiedonsaantioikeus, 

salassapidon estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä 

14§: Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin hen-

kilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, viittaukset lakiin viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta  

18-19§: toimijan ilmoittautuminen ja liittäminen valvontajärjestelmään merkitsemällä toimija 

rekisteriin. 

22§: Valvontajärjestelmästä eroaminen, 6) säilytysaikoja 

24§: Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä, viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta  

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 3) asianomaisia rekisteröityjä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: luvan esittäminen  

Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Tietojärjestelmän käyttötarkoitus, myös tilastolliset tarkoitukset ja tutkimus, 1) yleisiä 

edellytyksiä 
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4§: Tietojärjestelmän rakenne ja sisältö, myös tilastotarkoitukset, henkilötunnus, 1) yleisiä 

edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

6§: Salassa pidettävät tiedot: asiakasta koskevat luottotiedot, tiedot valtiontakauksista ja 

takauksen kohteena olevien lainojen määrästä sekä lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot 

lainojen määrästä ovat salassa pidettäviä. Viittaus viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annettuun lakiin. 

7-9§: tietojen luovuttaminen, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

10§: Listaus tukien saajista, 3) asianomaisia rekisteröityä 

11§: Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, 

vaaditaan suostumus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa. 

12§: Tietojen poistaminen, virheelliseksi todettu tieto on merkittävä virheelliseksi, 1) yleisiä 

edellytyksiä, 6) säilytysaikoja 

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13-14§: Hakemus 

16§: Tiedonantovelvollisuus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

17§: Hakemuksen peruuttaminen, ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. 

18§: Hakemuksen siirtäminen uudelle haltijalle, siirto on tehtävä kirjallisesti.  

19§: Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehdyn päätöksen käsittely, koneellinen allekir-

joitus. 

23§: Ristiintarkastukset tietojärjestelmissä oleviin tietoihin hallinnollisen valvonnan suoritta-

miseksi 

26§: Tiedonsaantioikeus: 1) yleisiä edellytyksiä 

27§: Tarkastuksissa avustavat tilintarkastajat, viittaus julkisuuslakiin, rikosoikeudellinen vir-

kavastuu. 

28§: Valvontapassin esittäminen tuenhakijalle, pöytäkirjan luovutus tuenhakijalle, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä. 
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38§: Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston tarkastusoikeus, 1) yleisiä edelly-

tyksiä 

40§: Todentamisviranomaisen tarkastus- ja tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä, viitta-

us julkisuuslakiin ja hallintolakiin, rikosoikeudellinen virkavastuu 

41§: Tukioikeusrekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä  

42§: Viranomaisen tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä. 

43§: Tietojen säilyttäminen, välttämättömyys tukioikeuksien hallinnoinnissa tai Euroopan 

unionin lainsäädännössä säädetty aika. 

47§: Hyväksynnän peruuttaminen, kirjallinen huomautus 

49§: Neuvontarekisteri, muiden viranomaisten tiedonsaantioikeus ja käyttöoikeus, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa, 7) käsittelytoimia- ja menettelyitä 

50§: Neuvontarekisterin tietojen luovuttaminen ja säilytysaika, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituk-

sia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja.  

53§: Viranomaisen oikeus tietojensaantiin, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötie-

toja voidaan luovuttaa. 

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (999/2012) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Säädöksessä esiintyy paljon sääntelyä erilaisten maataloustoimintaan liittyvien selvitysten, 

tietojen ja hakemusten antamisesta viranomaiselle. Kaikkia ei ole tarkoituksenmukaista 

luetella tässä, eikä säädöksessä tai esitöissä mainita esim. arkaluonteisten henkilötietojen 

käsittelyä edellyttäviä tilanteita. Tarkemmin henkilötietojen käsittelystä säädetään lähinnä 

seuraavissa säännöksissä: 

43 §: EU:n markkinajärjestelylainsäädännön edellyttämissä hintaselvityksissä (ks. 41 - 42 §) 

annetut tiedot muodostavat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa 

tarkoitetun rekisterin. Tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. Vapaaehtoisesti ilmoitettujen 

tietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevista säädetään. 

46 g §: Kaupan pitämiseen liittyvien tietojen rekisteröiminen, käyttö ja luovuttaminen. Käsit-

telystä vastaava viranomainen. Tietojen käsittelystä säädetään tarkemmin mm. maaseu-

tuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa. Vastuullinen viranomainen vastaa 
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tietojen toimittamisesta EU:n toimielimille EU:n kauppanormilainsäädännössä edellytetyllä 

tavalla, jollei toisin säädetä. 

63 - 64 §: MMM:lla, Maaseutuvirastolla ja eräillä muilla viranomaisilla sekä EU:n komission 

tarkastustehtäviä suorittavilla henkilöillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 

asian käsittelemiseksi välttämättömiä hakijaa, tämän taloudellista asemaa ja liike- tai am-

mattitoimintaa koskevia tietoja. 

65 §: MMM ja Maaseutuvirasto sekä muut tietojen luovuttamiseen velvolliset viranomaiset 

päättävät tietojen luovuttamisesta EU:n toimielimille. 

69 §: Maaseutuvirasto voi rekisteröidä vakuuksien, maksujen tai muiden vastaavien toimen-

piteiden teknisessä toteuttamisessa tarpeellisia tietoja maaseutuelinkeinohallinnon tietojär-

jestelmään. Tietojen käyttötarkoitukseen, sisältöön, rekisterin ylläpitoon sekä siihen sisälty-

vien tietojen julkisuuteen, luovuttamiseen ja säilyttämiseen sovelletaan maaseutuelinkeino-

hallinnon tietojärjestelmästä annettua lakia. 

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 

(690/2010) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rekisteri.  

20 §: viittaus henkilötietolakiin. 

21 §: Rekisteriin merkittävät tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus]. 

22 §: Aluksen omistajan tietojenantovelvollisuus. 

23 §: Rekisterinpitäjän tietojensaantioikeus (tietojen tyyppi). 

24 §: Henkilötietoja sisältävien tietojen luovuttaminen listatuille tahoille (käyttötarkoitussi-

donnaisuus ja tietoturvallisuus). 

25 §: Jokaisen oikeus saada tietoja aluksen ulkoisen tunnuksen perusteella, julkiset tiedot 

aluksesta ja omistajasta (tietojen luovutus). 

26 §: Tietojen luovutus viranomaisille Euroopassa ja Euroopan ulkopuolelle, mikäli henkilö-

tietolain 22, 22 a ja 23 §:t täyttyvät. 

27 §: Varsinais-Suomen ELY päättää kalastusalusrekisteristä luovutettavista tiedoista. 

28 §: Henkilötietojen poistaminen rekisteristä heti, kun ne ovat käyttötarkoituksen kannalta 

tarpeettomia. 
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Laki Metsähallituksen erävalvonnasta (1157/2005) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä erävalvonnasta. 

17 §: Asianosaisten oikeusturvan parantamiseksi ja erävalvonnan valvontaa varten erätar-

kastajan on laadittava lainkohdan mukaisista tapahtumista kuten kiinniottamisesta ja turval-

lisuustarkastuksesta tapahtumailmoitus. Tallennettavat tiedot ja säilytysaika. Voidaan tallen-

taa tiedot epäillystä rikkomuksesta, toimenpiteen laadusta ja haltuun otetuista esineistä, 

myös henkilötunnus. Tietoja saadaan käyttää vain säädettyyn tarkoitukseen. Muilta osin 

sovelletaan HetiL:a. 

19 §: MMM valvoo erävalvontaa ja avi siihen kuuluvien toimivaltuuksien käyttöä. Valvontavi-

ranomaisilla on oikeus saada jäljennös tapahtumailmoituksesta ja muuta valvonnan kannal-

ta tarpeellista tietoa. 

Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 7 § sisältää rajoitteen, jonka mukaan metsänhoitoyhdistyksellä ei ole oikeutta 

saada henkilötietoja käyttöönsä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. 

Kaikilta muilta osin siinä viitataan tiedonsaantioikeuden osalta toisaalle (Laki Suomen met-

säkeskuksen metsätietojärjestelmästä). Kyseistä säädöstä en tässä tutki. 

Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Lienee ok. Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteisö, jonka tarkoitukse-

na on edistää jäsentensä harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätalou-

delleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista, edistää taloudellisesti, ekologisesti 

ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä valvoa jäsentensä etua. Ks. 7 § --> 
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oikeutta saada tietoja sovelletaan, mitä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 

annetussa laissa on säädetty --> Laki metsätietojärjestelmästä 8 § Tietojärjestelmän julkisia 

tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla metsätalouteen liittyvää kaupallista 

tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on antanut siihen suostumuk-

sen. 9§, suoramarkkinointi ellei kieltänyt. Metsänhoitoyhdistyksellä ei ole kuitenkaan oikeut-

ta saada henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla 

perusteella. Käsittely sikäli, kun sitä metsänhoitoyhdistyksen osalta tapahtuu, perustunee 

suostumukseen (henkilön liittyessä jäseneksi, jäsenyys ilmeisestikin vapaaehtoinen) tai 

yhdistyksen ja sen jäsenen väliseen asianmukaiseen suhteeseen (ks. johdanto-osan 47 

kohta) 

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4§: Metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteri, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

5§: Ilmoitusvelvollisuus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtu-

vista olennaisista muutoksista.  

19§: Valvontaviranomaisten tiedonsaantioikeus, 1) yleisiä edellytyksiä. 

21§: Valvontarekisterit, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomai-

sia rekisteröityjä, 6) säilytysaikoja, viittaukset henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta. Kerääminen myös tilastollisiin tarkoituksiin. 

22§: Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen, 1) yleisiä edellytyksiä. 

23§: Tietojen luovutus Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisille, viittaus henkilötieto-

lakiin, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa.  

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista (986/2011) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

48 §: Tukihakemus. Tehdään sähköisesti käyttäen vahvaa sähköistä tunnistamista. Hake-

mus liitteineen tallennetaan tietojärjestelmään ja käsitellään sen jälkeen pääosin sähköises-
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ti. Lomakkeella tehty hakemus arkistoidaan sähköisenä, jollei erityisestä syystä muuta joh-

du. 

91 §: Rakennetukien seurannan tietojärjestelmä koostuu rekistereistä. Rekisterien tarkoitus. 

Rekisterien ylläpidosta ja käyttämisestä sekä niihin sisältyvien tietojen julkisuudesta ja sa-

lassapidosta säädetään maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa. 

Tietojärjestelmään tallennettavat tiedot, mm. hakijan nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus 

tai yritys- ja yhteisötunnus. Rekisteröidyn tarkastusoikeuteen, virheiden oikaisuun ym. sovel-

letaan HetiL:a. 

92 §: Tietojen säilytysaika. Erityissääntelyä valtiontakausta, valtionlainaa ja EU:n rahoitta-

maa ohjelmaa koskevien tietojen säilytysajoista. 

109 §: MMM:llä, Maaseutuvirastolla ja ELY-keskuksilla on salassapitosäännösten estämättä 

oikeus saada muulta viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta taholta tukiasian käsitte-

lyn kannalta välttämättömiä hakijaa tai tuen saajaa, tämän terveydentilaa, taloudellista ase-

maa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta tuen 

kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat 

arkaluonteisia, käsittely sallittu 9(2)(g) artiklan nojalla. 

Em. viranomaiset saavat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa laissa säädetyn val-

vonta- tai tarkastustehtävän kannalta välttämättömiä tietoja muulle viranomaiselle tai julkista 

tehtävää hoitavalle taikka EU:n toimielimelle. Tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: epäselvää, onko perusteltua käsitellä terveydentilaa kos-

kevia tietoja tukihakemusta käsiteltäessä. 

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) 

7 a - 7 c § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 a §: Suomen riistakeskus pitää metsästäjärekisteriä. Rekisterin käyttötarkoitus. Rekiste-

rinpitoon ja käyttöön liittyviä tehtäviä voidaan antaa sivulliselle suoritettavaksi toimeksianto-

na. 

7 b §: Rekisteriin metsästäjästä talletettavat tiedot (ml. henkilötunnus) ja säilytysaika. 

7 c §: Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja 7 a §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoita-

mista varten mm. viranomaisille ja vakuutuslaitokselle. Nimi- ja osoitetietoja voi luovuttaa 

kohtuullista maksua vastaan metsästysalan suoramarkkinointiin, jollei rekisteröity ole sitä 

kieltänyt.  



 

 

71 

 

Muilta osin sovelletaan HetiL:a. 

Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä koskien Luonnonvarakeskuksen toimintaa tilastolaissa tarkoitettuna tilastoviran-

omaisena. 

1 §: Tietojen käsittelyyn, salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan tilastolakia, jollei tässä 

laissa toisin säädetä. 

3 §: Luonnollisen henkilön, yhteisön ja säätiön, joka harjoittaa säännöksessä mainittua elin-

keinoa tai omistaa metsää, on annettava Luonnonvarakeskukselle tilastojen laatimisen kan-

nalta välttämättömät tiedot toiminnastaan, hallinta- ja omistussuhteista jne. 

Valtion viranomaiset ja muut julkista hallintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia anta-

maan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten estämättä em. tiedot. Maatalousyrit-

täjien eläkelaitos on velvollinen antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten 

estämättä hallussaan olevia tietoja, mm. maa- ja puutarhatalouden harjoittajien henkilötun-

nus. 

4 §: Tilastolain 13 §:n estämättä Luonnonvarakeskus voi luovuttaa tunnistetiedoilla varuste-

tut määrätyt henkilötiedot tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollista selvitystä varten, jos tieto-

jen saajalla on HetiL:n nojalla oikeus käsitellä näitä tietoja. Esitöiden mukaan tarkoituksena 

on säätää tilastolakia laajemmat mahdollisuudet luovuttaa tiedonkeruuvaltuuksin kerättyjä 

tietoja tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten. Tietosuoja-asetuksen 89 artikla 

edellyttää asianmukaisia suojatoimia, kun tietoja käsitellään yleisen edun mukaisia tieteelli-

siä tutkimustarkoituksia tai tilastointitarkoituksia varten. 

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä Suomen metsäkeskuksen henkilötietoja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja 

siinä olevien tietojen käsittelystä. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoit-

teen noudattamiseksi paitsi 8, 9 ja 13 a §:n kohdalla käsittely perustuu tietyiltä osin suostu-

mukseen. 
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1 §: Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn HetiL:a. Tieto-

jen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan JulkL:a. 

3 §: Metsäkeskus pitää metsätietojärjestelmä. Rekisterin tarkoitus ja käyttötarkoitussidon-

naisuus. 

4 §: Tietojärjestelmään tallennettavat tiedot. Tarkempaa sääntelyä kunkin tietoryhmän käyt-

tötarkoitussidonnaisuudesta. Voidaan tallentaa henkilötunnus. 

5 §: Paikkatieto- ja muita aineistoja saadaan yhdistellä rekisteritietoihin siltä osin kuin se on 

tarpeen 4.2 §:ssä tarkoitettujen julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. 

6 §: Rekisterinpitäjä, rekisterinpitoon liittyvien tehtävien hoitaminen, tietojen virheettömyy-

teen liittyvä vastuu ja käyttöoikeuksista päättäminen. MMM:lla ja Maaseutuvirastolla on oi-

keus katsella teknisen käyttöyhteyden avulla tietojärjestelmän tietoja säädettyjen tehtävien-

sä edellyttämässä laajuudessa. 

7 §: Tietojen virheettömyys. Metsävaratietojen laatuvaatimukset, velvollisuus tietojen päivit-

tämiseen ja vastuu tietojen virheettömyydestä. Rekisteriselosteeseen on mahdollisuuksien 

mukaan liitettävä kuvaus erilaisilla metsänarviointimenetelmillä saatujen tietojen luotetta-

vuudesta ja tarkkuudesta. Muiden kuin metsävaratietojen osalta tietojen virheettömyyteen 

sovelletaan HetiL 9.2 §:ää. 

8 §: Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla. Voidaan luovuttaa vi-

ranomaisille tai viranomaistehtäviä hoitaville tahoille laissa säädettyä tehtävää tai velvoitetta 

varten. Tietojen luovuttaminen metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää 

tarkoitusta varten edellyttää maanomistajan suostumusta. Tietojen luovuttaminen luoton 

myöntämistä ja luoton valvontaa varten ei edellytä maanomistajan suostumusta. 

9 §: Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkki-

nointia varten, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Yhteystietojen valintaperusteena voi-

daan käyttää esim. henkilön osoitetta tai äidinkieltä. Suostumusta ei siis tarvita, mutta esi-

töiden mukaan rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mahdollisuudesta kieltää hen-

kilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin, joten suostumuksen ja kiellon välinen ero ei 

ole suuri. 

Laajempi henkilötietojen luovutus suoramarkkinointitarkoituksiin edellyttää suostumusta.  

Tietojen luovuttaminen markkinointitarkoituksiin on sallittua vain sikäli kuin tiedot ovat tar-

peellisia ilmoitettuun markkinointitarkoitukseen. Sähköisen suoramarkkinoinnin edellytykse-

nä on, että sähköisen viestinnän tietosuojalain 7 luvun edellytykset täyttyvät. 

Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin tai 

näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jos HetiL 19 §:n vaatimukset täyttyvät.  

10 §: Tietojen luovutus metsäkeskuksen eriytetyn liiketoiminnan käyttöön samoin edellytyk-

sin kuin sivullisille. HetiL 8.1 §:n 5 kohdasta poiketen tietojärjestelmän tietoja ei saa luovut-

taa jäsenyyden perusteella sellaiselle yhteisölle, joka harjoittaa liiketoimintaa. HetiL:n esi-

töissä ei ole otettu kantaa siihen, soveltuuko säännös myös niissä tilanteissa, joissa on kyse 

suoraan lakiin perustuvasta jäsenyydestä (kuten metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys). Esitöi-
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den mukaan on perusteltua, että metsänhoitoyhdistykset saavat metsää koskevat tiedot 

palvelujensa suoramarkkinointiin samoin ehdoin kuin muutkin toimijat, jolloin metsänhoi-

toyhdistykset eivät saa merkittävää kilpailuetua. 

11 §: Tietojen luovutus historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten on sallittua HetiL 14 §:n 

edellytysten täyttyessä. Tietosuoja-asetuksen 89 artikla edellyttää asianmukaisia suojatoi-

mia, kun tietoja käsitellään yleisen edun mukaisia tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoi-

tuksia varten. 

Tietoja voidaan luovuttaa tietyin edellytyksin myös opinnäytetyön tekemiseen ja muuhun 

tutkimukseen, jota ei voida pitää tieteellisenä tutkimuksena. Jos tutkimuksen tekijä tai rahoit-

taja harjoittaa liiketoimintaa, jossa tietoja voidaan hyödyntää, tietojen luovutukseen sovelle-

taan, mitä 9.4 §:ssä säädetään. 

12 §: Tietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten: edellytyksenä 

on, että tietoja käytetään vain sellaisten metsien puustotulkinnassa, joita koskevien tietojen 

käsittelyyn luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan 

oikeus. 

13 §: Tietojen luovuttaminen ja sitä koskeva menettely. Haetaan kirjallisesti. Metsätietojär-

jestelmästä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköises-

sä muodossa, jos JulkL 16.3 §:n edellytykset täyttyvät. Jos tiedot talletetaan luovutuksen-

saajan henkilörekisteriin pidemmäksi ajaksi, on huomioitava JulkL 13.2 § ja tiedon pyytäjän 

on liitettävä hakemukseen HetiL 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Tietojen luovuttamista 

koskevaan päätökseen on liitettävä tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojen käytön ehdot 

ja rajoitukset. 

13 a §: Teknisen käyttöyhteyden avaamista koskeva menettely. Sovelletaan 13 §:n mukais-

ta menettelyä. Edellytyksenä on maanomistajan suostumus. Tarkempia edellytyksiä tekni-

sen käyttöoikeuden avaamisen osalta. 

13 b §: Metsätietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. Tietojen 

luovutus eteenpäin edellyttää lailla säätämistä tai metsäkeskuksen päätöksessään antamaa 

nimenomaista lupaa. 

14 §: Kun tietojärjestelmän tietoja luovutetaan sivulliselle tai rekisteröity käyttää HetiL 26 §:n 

mukaista tarkastusoikeuttaan, päätökseen on liitettävä selvitys, josta käy ilmi, millaisia vir-

heitä tiedoissa voi olla. Selvityksessä tulee viitata 7 §:ssä säädettyihin tietojen virheettö-

myyttä koskeviin vaatimuksiin. 

15 §: Tietojen säilyttäminen ja poistaminen. Tiedot on poistettava pääsääntöisesti viimeis-

tään 5 tai 10 vuoden kuluttua viimeisestä käsittelykerrasta. Metsävaratiedot säilytetään py-

syvästi, paitsi päivitetty tieto korvaa vanhan. Esitöiden valossa vanha tieto korvautuu inven-

toinnin tai päivityksen myötä pääosin uudella tiedolla. Vanhoja tietoja ei kuitenkaan sään-

nöksen mukaan poisteta, jos aikaisemman tiedon käsittely on tarpeen lakiin perustuvan 

tehtävän hoitamiseksi tai vireillä olevan asian takia. 

16 §: Tietosuojavaltuutettu valvoo tässä laissa tarkoitettua henkilötietojen käsittelyä sille 

säädetyn toimivallan rajoissa. 
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Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 

(497/2013) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

21 § toimilupahakemukseen sis. tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

22 § toimiluvan myöntämisen edellytykset  

23 § henkilöstömuutosten ilmoittamisvelvollisuus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä & 4) yhtei-

söjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

24 § hankelupahakemukseen sis. tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

39 § viranomaisen tiedonsaantioikeus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa  

43 § salassapidettävien tietojen luovuttaminen, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henki-

lötietoja voidaan luovuttaa 

45 § rekisteri toiminnanharjoittajista, 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän 

suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta  

46 § hankerekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tieto-

jenkäsittelyn lainmukaisuutta  

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 11 §] 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 11§: Vesienhoitosuunnitelma ja ympäristöselostus, viranomaisen tiedonantovel-

vollisuus, muita tietoja kuin henkilötietoja vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi, tiedot sa-

lassapidettäviä, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Muita kuin tilakohtaisia 

tietoja, viittaus lakiin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä, (jossa mm. henkilötie-

toja), 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa. 
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Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 

(1188/2014) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4§: Oikeus saada tietoja valvonnan suorittamiseksi, salassapitosäännösten estämättä, 1) 

yleisiä edellytyksiä. 

11§: Valvontaviranomaisen ilmoitus Maaseutuvirastolle, tietoon saadut epäillyt rikkomukset 

ja epäillyt vakavat rikkomukset. 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa, x) muut tiedot: 10 artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henki-

lötietojen käsittelyä.  

12§: Tarkastusvaltuudet, oikeus saada tiedot salassapitosäännösten estämättä, henkilötun-

nus, oikeus ottaa haltuun omaisuus, 1) yleisiä edellytyksiä. 

13§: Kalastusluvan tilapäinen peruuttaminen 

23§: Ilmoitukset jäältä pyydetystä saaliista, saaliin pyytäneen henkilön henkilötiedot, 2) käsi-

teltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

25§: Ostajatietojen ilmoittaminen. 

27§: Ilmoitus kalastuspäiväkirjan, jälleenlaivaus- ja purkuilmoituksen ja saalisilmoituksen 

allekirjoittajista, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

28§: Kalastustuotteiden ensiostajarekisteriin ilmoittautuminen, henkilötunnus, 2) käsiteltävi-

en tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

30§: Saalisrekisteri, saalisrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään kalataloudelliseen tutki-

mukseen ja tilastointiin, Euroopan komission tietojen keruuta koskevaa monivuotista ohjel-

maa koskevassa päätös, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) 

käyttötarkoitussidonnaisuutta, 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittely-

tilanteita varten. 89 artikla: tilastollisia ja tutkimuksellisia tarkoituksia. 

31§: Ensiostajarekisteri, sisältää henkilötunnukset, tietoja käytetään tilastointia varten, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 

9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten. 89 artikla: 

tilastollisia tarkoituksia 

32§: Myynti-ilmoitusrekisteri, tietoja käytetään tilastointia varten, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 9) toimenpiteet mui-

ta IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten. 89 artikla: tilastollisia tarkoituksia 
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34§: Ilmoitus- ja luparekisteri, tietoja käytetään tilastointia varten, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 9) toimenpiteet mui-

ta IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten. 89 artikla: tilastollisia tarkoituksia  

35§: Valvontatapahtumarekisteri, tietoja käytetään tilastointia varten, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta  

36§: Saalistodistusrekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 

5) käyttötarkoitussidonnaisuutta 

37§: Henkilötietolain soveltaminen, kalastusalukseen liittyvät henkilötiedot ja muut henkilö-

tiedot sekä niiden poistaminen, virheelliseksi todetun tiedon säilyttäminen viiden vuoden 

ajan korjauksen tallentamisesta, 6) säilytysaikoja 

38§: Rekistereiden pitäjät ja käyttäjät, käyttöoikeus rekistereihin ja rekistereiden tietoryhmiin 

tai tietokenttiin, jotka ovat tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamista 

varten. Rekistereiden käyttö käsitellessä rikkomusasioita. 

45§: Kalastusluvat, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää rekisteriä luvan saaneista 

kalastusaluksista ja niiden kalastuslisenssinhaltijoista. 

46§: Kalastusluvan siirtäminen 

53§: Maaseutuvirastolla on samat tarkastus- ja tutkintavaltuudet sekä rekisterien käyttöoi-

keudet kuin valvontaviranomaisilla on 2 ja 3 luvun mukaan, salassa pidon estämättä tieto 

taloudellisesta asemasta. 

64§: Rikkomusrekisteri, virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää viiden vuoden ajan tallen-

tamisesta, jos se on tarpeen rekisteröidyn taikka rekisterinpitäjän henkilöstöön kuuluvan 

oikeuksien turvaamiseksi. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 6) 

säilytysaikoja, viittaus henkilötietolakiin. x) muut tiedot: 10 artikla rikostuomioihin ja rikko-

muksiin liittyvien henkilötietojen käsittely  

65§: Rikkomusrekisterin pitäjät ja käyttäjät, käyttöoikeuden myöntäminen henkilölle niihin 

rekistereihin ja rekistereiden tietoryhmiin tai tietokenttiin, jotka ovat tarpeen kyseisen viran-

omaisen lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. 

66§: Rikkomusrekisterin käyttötarkoitus, 1) yleisiä edellytyksiä 

67§: Merkinnät muihin rekistereihin, tietojen merkitseminen myös merellä toimivien kalastus- 

ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa tarkoitettuun rekisteriin.  

69§: Tietojen luovuttaminen rekistereistä, ennen tietojen luovuttamista tietoja luovuttavan on 

varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 5) käyttötarkoi-

tussidonnaisuutta, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut 

toimenpiteet. 
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Lannoitevalmistelaki (539/2006) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

11 §: toiminnanharjoittajalla velvollisuus ilmoittaa elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnas-

taan kirjallisesti. (tietojen tyyppi, rekisteriin merkittävät toiminnanharjoittajat).  

14 §: hakemuksessa vaaditut tiedot (tietojen tyyppi). Hyväksytylle laitokselle annetaan rekis-

terinumero.  

25 §: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus. Toiminnanharjoittajan on annettava tarpeel-

liset tiedot ja asiakirjat.  

26 §: EY-tarkastajilla sama tiedonsaantioikeus kuin Elintarviketurvallisuusviraston tarkasta-

jalla.  

27 §: Viranomainen saa luovuttaa yksityistä koskevia tietoja poliisiviranomaisille (käyttötar-

koitussidonnaisuus).  

29 §: Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallinen rekisteri. (tietojen tyyppi, säilytysaika 3 

v toiminnan lopettamisesta, viittaus henkilötietolakiin).  

30 §: Valvontaviranomaisen tiedonantovelvollisuus vaaratilanteissa.  

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

44 §: MMM:llä, Maaseutuvirastolla ja ELY-keskuksella oikeus tarkastaa tilat ja tukien saami-

seen liittyviä tietoja (mm. tiliotteita ja muita asiakirjoja).  

45 §: tukea myöntävällä viranomaisella on oikeus saada tietoja tuenhakijalta. Myös tervey-

dentilatietoja, mikäli niillä on merkitystä elinkeinon harjoittamiselle ja selvityksen pyytämi-

seen kysymyksessä olevassa tapauksessa muutoin on perusteita Perustuu EU:n valtiontu-

kisäädöksiin ja jokaisen tukimuodon kohdalla on omat edellytykset tuen saajalle, tiedot olta-

va tuen myöntämisen kannalta tarpeellisia. (kysytty Kirsi Taipale, MMM). 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 
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Rehulaki (86/2008) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

18 §: Rehualan toimijan on tehtävä Eviralle kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ja sen olennai-

sista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta rekisteröintiä varten rehuhygienia-

asetuksen 9 artiklan mukaisesti. Ilmoitukseen liitettävät tiedot, ml. toimijan yritys- ja yhteisö-

tunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus. Voidaan säätää tarkemmin MMM:n 

asetuksella. 

32 §: Ennakkoilmoitus maahantuotavasta rehusta. Ilmoitettavat tiedot, mm. maahantuojan 

nimi ja osoite sekä yritys- tai yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus. 

Säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella. 

34 §: Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus. Valvontaviranomaisella sekä valtuutetuilla tarkastajil-

la on oikeus saada tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat rehualan 

toimijalta. Rehualan toimijan on vaadittaessa annettava valvontaviranomaiselle ja valtuute-

tuille tarkastajille kaikki tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot. 

35 §: Valvonnassa saadut tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja saa salassapitosäännösten 

estämättä luovuttaa valvontaviranomaisille sekä syyttäjä, poliisi- ja tulliviranomaisille rikok-

sen selvittämiseksi. 

36 §: Evira pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä ilmoitusvelvollisista rehualan 

toimijoista, hyväksytyistä laboratorioista ja nimetyistä laboratorioista. 

37 §: Rehualan toimijasta valvontarekisteriin merkittävät tiedot, ml. yritys- ja yhteisötunnus, 

tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus sekä tiedot määräyksestä, kiellosta, rangais-

tuksesta tai muusta seurauksesta. Hyväksytyistä ja nimetyistä laboratorioista merkittävät 

tiedot, mm. tutkimuksesta vastaavan henkilön nimi ja tiedot seuraamuksista. Tietoa rehu-

alan toimijan saamasta rikostuomiosta (rehulakirikkomus, 46 §) käsitellään 10 artiklan puit-

teissa. 

Evira julkaisee tietojen perusteella rehualan toimijoita ja laboratorioita koskevan luettelon. 

Tietojen säilytysaika, tarkempaa sääntelyä rangaistusta tai kumotuksi tullutta päätöstä kos-

kevan rekisterimerkinnän poistamisesta Muilta osin sovelletaan HetiL:a ja JulkL:a. Voidaan 

säätää tarkemmin MMM:n asetuksella. 

38 §: Valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja on velvollinen tekemään ilmoituksen 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jos rehun käyttö voi aiheuttaa vaaraa. Valvontaviranomainen 

tai valtuutettu tarkastaja on velvollinen ilmoittamaan Eviralle valvontarekisteriin tarvittavat 

tiedot. Valvontaviranomainen on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan Eviralle tarkastuksia 

ja muita valvontaa koskevia tietoja tämän lain mukaisen valvonnan seurantaa varten. Voi-

daan säätää tarkemmin VNA:lla. 
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39 §: Evira julkaisee valvonnan tulokset lukuun ottamatta 35 §:ssä tarkoitettuja salassa pi-

dettäviä tietoja. Voidaan säätää tarkemmin MMM:n asetuksella. 

Riistavahinkolaki (105/2009) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

35 §: MMM, Maaseutuvirasto, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset, metsäkeskukset ja 

Valtiokonttori pitävät riistavahinkorekisteriä. Rekisterin tarkoitus ja yleisiä edellytyksiä, jotka 

koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, rekisteriä ylläpitä-

vät viranomaiset, viittaus henkilötietolakiin ja käsiteltävien tietojen tyyppi.  

36 §: Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle tarkastustehtävän vuoksi. Tiedot voi-

daan salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa tarkastus-, valvonta-, tutkimus- ja pää-

töksentekotarkoituksiin säännöksessä määrätyille viranomaisille tai EY:n toimielimille. Käyt-

tötarkoitussidonnaisuus. Tietojen julkisuudesta säädetään muilta osin JulkL:ssa. 

37 §: Tietojen säilytysaika ja rekisteröidyn tarkastusoikeus. 

Siemenkauppalaki (728/2000) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

11§: Pakkauslupa 

12§: Elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus, kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta, 

lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. 

21§: Valvontaviranomaisen tarkastusoikeus 

22§: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus tarkastusta ja valvontaa varten, 1) yleisiä 

edellytyksiä 

24-25§: Valvontarekisterit ja julkaiseminen, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 6) säilytysaikoja, viittaus henkilötietolakiin ja lakiin 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta. x) muut tiedot: 29–31 ja 34 §:n nojalla määrätyt kiel-

lot, rangaistukset ja toimenpiteet. 
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26§: Tietojen luovuttaminen, tiedot salassapidettäviä, 1) yleisiä edellytyksiä, viittaus lakiin 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Taimiaineistolaki (1205/1994) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valvontarekisteristä. 

3 §: Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää taimiaineiston toimittajien valvontarekisteriä. 

Rekisterin tarkoitus. Taimiaineiston toimittajan rekisteröinnin edellytykset ja menettely. Sää-

detään tarkemmin MMM:n asetuksella. Taimiaineiston toimittajan on ilmoitettava toimintan-

sa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. 

3 a §: Rekisteriin merkittävät tiedot. Tietoa taimiaineistolain säännösten rikkomisen johdosta 

tuomitusta rangaistuksesta (14 §) käsitellään 10 artiklan puitteissa. Tietojen säilytysaika. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin HetiL:a ja JulkL:a. Voidaan säätää tarkem-

min MMM:n asetuksella. 

8 §: Valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla tarkastajilla on tarkastusoikeus ja oikeus saada 

tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat taimiaineiston toimittajalta. 

9 §: Tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemas-

ta saadaan salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa syyttäjälle ja poliisille pakkokeino-

lain 8:2:ssä tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi sekä valvontaviranomaisille tämän lain mu-

kaisten tehtävien suorittamista varten. 

9 a §: Valvonnan tulosten julkaiseminen. Säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella. 

Laki vesikulkuneuvorekisteristä 6.6.2014/424 

2 §, 14-29 §, 31 §, 32 §, 42 § 

HE 14/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2§: Viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta salassapidon ja 

luovuttamisen osalta. 
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14-17§: Rekisteriin talletettavat tiedot, henkilötunnus, tieto henkilön kuolemasta, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä  

18§: Rekisteritietojen korjaaminen ja täydentäminen, ilmoitus omistajalle ja haltijalle, virheel-

lisen tiedon säilyttäminen kahden vuoden ajan tiedon korjaamisesta, jos tarpeen oikeuksien 

turvaamiseksi. Viittaus henkilötietolakiin.  

19§: Henkilötietojen poistaminen rekisteristä, 6) säilytysaikoja 

20§: Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin viranomaisilta, henkilötunnus, 

tieto henkilön kuolemasta, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä. 

21§: Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viranomaisilta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

22§: Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset, muutoin kuin yksittäisluovutuksena luovu-

tettavien tietojen luovuttaminen luovutuksensaajalle edellyttää Liikenteen turvallisuusviras-

ton lupaa. 

23§. Julkisten tietojen yksittäisluovutus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä. 

24§: Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa, 1) yleisiä edellytyksiä. Luovu-

tuksensaajan on ennen tietojen luovuttamista esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta. 

Luovutuksensaaja saa luovuttaa edelleen saamiaan tietoja ainoastaan laissa säädettyjen 

tehtävien hoitamiseksi.  

25§. Tietojen edelleen luovuttaminen mm. kolmannelle vaatii Liikenteen turvallisuusviraston 

luvan. 

26§: Tietojen luovuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen, edellytykset luovutukselle, 1) ylei-

siä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

27§: Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset, viittaus henkilötietolakiin, henkilön oikeus kiel-

tää osoite- ja muiden yhteystietojensa luovuttaminen muuhun tarkoitukseen kuin viranomai-

selle tai lakisääteisen tehtävän suorittamista varten, ilmoitus luovutusrajoituksesta. 

28§: Rekisteröintitoiminnan järjestäminen, sopimusrekisteröijä. 

29§: Sopimusrekisteröijää koskevat vaatimukset, rikosoikeudellinen virkavastuu, viittaus 

henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 8) laillisen ja asianmukai-

sen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

30§: Rekisteröintejä suorittavan henkilön sopivuuden ja sopimusrekisteröijän luotettavuuden 

arviointi 

31§: Tiedonsaantioikeus salassapitosäännösten estämättä rikosrekisteristä, 1) yleisiä edel-

lytyksiä. Tiedon luovutus sopimusrekisteröijälle sopimuksen purkamiseksi, 4) yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 
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32§: Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus, 1) yleisiä edellytyksiä 

34§: Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnan valvonta, Liikenteen turvallisuusviraston 

oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asia-

kirjoista. 

35§: Sopimusrekisteröijän salassapitovelvollisuus, rikosta koskeva tieto. 

36§: Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää rekisteritietojen muuttamisen määräajaksi 

42§: Muutoksenhaku, mm. henkilötietojen korjaamista koskevaan päätökseen haetaan muu-

tosta siten kuin henkilötietolaissa säädetään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 

27, 28 a, 36, 40, 65 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 65/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

27 §: Ammattikorkeakoululla oikeus opiskelijavalintaan liittyen saada välttämättömät tiedot 

opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perus-

teluista toiselta ammattikorkeakoululta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.  

28 §: Yhteishaussa käytetään opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta 

tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua 

opiskelijavalintarekisteriä. Rekistereihin on tehtävä merkintä opiskelupaikan vastaanottami-

sesta.  

HUOM 34 §: Ammattikorkeakoululla on oikeus saada lääkärin lausunto tai arvio opiskelijan 

terveydentilasta ja muut välttämättömät tiedot listatuilta tahoilta opiskeluoikeuden peruutta-

mista koskevaan arvioon.  

36 §: AMK voi velvoittamaan esittämään huumetestitodistuksen määrätyissä tilanteissa.  

40 §: Arkaluonteisia tietoja saavat käsitellä vain tietyt henkilöt. Arkaluontoisten tietojen säi-

lyttäminen erillään muista henkilötiedoista, säilytysaika (max 4 vuotta) ja viittaus henkilötie-

tolakiin.  

65 §: tietojen luovutus listatuissa tilanteissa (käyttötarkoitussidonnaisuus). 
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Arkistolaki 23.9.1994/831 

7 §, 8 §, 11 - 16 §, 21 c § 

Vireillä olevat HE:t: HE 361/1994 

Muuta: 21 c § liittyy OKM:ssä valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Säädös sisältää muun muassa 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsitte-

lytilanteita varten. 

7-8§: Arkistotoimen tehtävät ja järjestäminen, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 8) laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, 6) säilytysaikoja. 

10§: arkistonmuodostajien velvollisuus luovuttaa tietoja arkistolaitokselle 

11-12§: Asiakirjojen säilytystapa: 7) käsittelytoimia ja -menettelyjä, 8) laillisen ja asianmu-

kaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

13§: Asiakirjojen hävittäminen, tietosuojan varmistaminen asiakirjoja hävitettäessä: 8) lailli-

sen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

14§: Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirto, myös sopimuksen perusteella: 4) yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

15§: Asiakirjojen lainaaminen vain toiselle viranomaiselle: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmis-

tamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

16§: Arkistolaitos voi antaa arkistonmuodostajille määräyksiä asiakirjojen rekisteröinnistä ja 

luetteloinnista. 

17§: Arkiston siirto arkiston omistajan kanssa tehtävän sopimuksen nojalla: 4) yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, viittaus lakiin viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta. 

18§: Rekisteri tieteellisen tutkimuksen kannalta merkityksellisistä yksityisistä arkistoista ja 

niihin kuuluvista asiakirjoista. 

19-20§: Arkiston lunastaminen, jäljennös ja siirto, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 8) 

laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 
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21c§: Mainittua pykälää ei tullut vastaan, sen sijaan ote arkistolakityöryhmän muistiosta: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta 

ja arkistolain muuttamisesta, Kansallisarkistolla olisi tämän säännöksen perusteella oikeus 

julkaista sähköisesti aineistojen tunnistamisen ja valinnan kannalta välttämättömät tiedot 

sen hallussa olevista viranomaisten arkistoista ja asiakirjoista. Säännös koskisi myös henki-

lötietoja, joista julkaistaessa muodostuu henkilörekisteri. Viittaus henkilötietolakiin. 

Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 30.12.1998/1191 

3 §, 6 § 

EI VOIMASSA 

Vireillä olevat HE:t: HE 5/2007 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §, 6 § valinnassa tarvittavat tiedot 

Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 

30.12.1969/845 

11 b § 

Huomioita: säädöksessä ei ole 11 b §, eikä muutakaan säännöstä henkilötietojen käsittelys-

tä  

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 18.4.2008/261 

9 - 12 §, 35 - 38 § 

Huomioita: Tämä laki on kumottu L:lla 29.1.2016/82, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen. 

Hautaustoimilaki 6.6.2003/457 

12 §, 20 §, 26 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 56/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Asetusta ei sovelleta vainajan tietoihin 

12 §: Hautausmaan ylläpitäjän hautarekisteri. Tiedot myös: hautaoikeuden haltijan nimi ja 

postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan hauda-

ta (tietojen tyyppi, pysyvä säilytys). 

20 §: Krematorion ylläpitäjän rekisteri tuhkauksesta ja tuhkan sijoituksesta (tietojen tyyppi, 

pysyvä säilytys).  

26 §: Aluehallintoviraston oikeus saada tietoja viranomaiselta, krematorion ylläpitäjältä ja 

hautausmaan ylläpitäjältä valvonnan kannalta välttämättömiä tietoja. 

Kirkkolaki 26.11.1993/1054 

6:16, 6:31, 6:33 - 34,16:1 - 14, 25:8, 

Vireillä olevat HE:t: HE 81/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6:16: Terveydentilaa koskeva selvitys virkasuhteeseen otettaessa, tarvittaessa lisäselvityk-

set (88 artikla) 

6:31: Viranhaltija velvollinen antamaan työnantajalle terveydentilatiedot työterveyshuoltolain 

mukaisesti tehtävien hoitamista varten.  

6:33: Viranhaltijan on tuotava rikosrekisteriote työnantajalle nähtäväksi, mikäli työskentelee 

alaikäisten lasten kanssa (viittaus rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin) 

6:34: Työnantaja voi velvoittaa viranhaltijan näyttämään todistuksen huumausainetestistä 

(viittaus lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä) 

16:1: Kirkonkirjat (jäsenrekisteri ja manuaalinen) 

16:2: Yleiset käsittelyperusteet 

16:3: Seurakuntien yhteinen jäsenrekisteri 

16:4: Jäsenrekisterin tietosisältö (uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 4 ja 5 §:n 

mukaan) 

16:5: Vastuuhenkilöt 
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16:6: Rekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi).  

16:7-9: Käsittelytoimet ja -menettelyt 

16:10: rekisteriin merkittävä muu henkilö (uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain 

mukaan) 

16:11-13: käsittelytoimet ja -menettelyt 

16:14: viittaus henkilötietolakiin 

16:24 b: nimikirjatietojen luovuttaminen nimikirjalain mukaan.  

25:8: julkisuus ja salassapito (viittaus julkisuuslakiin), 8b: äänioikeusluettelo kaikkien nähtä-

villä (ei saa jäljentää) 

Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710, muut 673/2013 

13 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 66/2008 

Muuta: HE 83/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden 

siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilantei-

ta varten 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Kuvaohjelmaluokittelijaksi hyväksyminen ja luokittelijakoulutus, Kansallisen audiovisuaalisen 

instituutin tulee ennen hyväksymispäätöksen tekemistä pyytää hakijalta nähtäväksi rikosre-

kisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä henkilön sopivuu-

den arvioimiseksi. Rikostaustan selvittämiseksi tämän lain nojalla esitetty rikosrekisteriote ei 

saa olla kuutta kuukautta vanhempi. 

Rekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin saadaan tehdä ainoastaan 

merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedoista. Henkilö, joka on 

tämän lain mukaan saanut rikosrekisteriotteen nähtäväksi, ei saa ottaa siitä jäljennöstä. 

Rikosrekisteriote on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä. 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630 

42 - 43 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 163/2010 
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Muuta: HE 14/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain 

muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

HUOM!  

27 b §: Opiskelijan on toimitettava tarvittaessa terveydentilatiedot ja tiedot opiskeluoikeuden 

peruuttamista koskevasta päätöksestä. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada tietoja 

opiskelijasta toisesta oppilaitoksesta. 

32 a §: Koulutuksen järjestäjällä on oikeus määrätä opiskelija terveydentilatutkimuksiin (mi-

käli perusteltua) ja saada lausunto terveydentilasta ja opintojen jatkamisesta (opiskeluoi-

keuden peruuttamisesta). Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada tietoja toiselta koulutuk-

sen järjestäjältä liittyen opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamiseen, pyytää nähtäväksi 

opiskelijan rikosrekisteriote (mikäli työskentelyä alaikäisten kanssa) sekä antaa tietoja Valvi-

ralle. 

34 §: Huumausainetesti (edellytykset) ja koulutuksen järjestäjän oikeus saada todistus 

huumausainetestistä (tietojen tyyppi). -> 9 art 2 b) -kohta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  HE: terveydentilatiedot vain koulutuksen estävistä tai keskeyttäneistä tilan-

teista. 

42 §: Arkaluontoisten tietojen käsittely (rajatut henkilöt, arkaluontoisten tietojen säilyttämi-

nen erillään muista). Viittaus henkilötietolakiin. 

43 §: Tietojen luovuttaminen määrätyille tahoille (käyttötarkoitussidonnaisuus). 

43 a §: Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla (turvallisuudesta huolehdittava). 

Asiantuntijapaneelin perustelu: Ei täysin selvää, mikä 9 artiklan kohta soveltuu terveystieto-

jen käsittelyyn 

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta 1384/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Rekisterinpitäjänä Opetushallitus sekä muissa laeissa mainitut ammattipätevyyden tunnus-

tajat (toimivaltaiset viranomaiset). Komission verkkosovellus. 
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12 §: Hakemuksen liitteet: jäljennökset asiakirjoista ja todistuksista, jotka koskevat hakijan 

kansalaisuutta, koulutusta, ammattikokemusta, nuhteettomuutta, terveyttä, vakavaraisuutta 

ja ammatinharjoittamisoikeutta. (tietojen tyyppi). 

15 §: Palvelun vastaanottajalle annettavat tiedot (tietojen tyyppi). 

22 §: Viranomaisen velvollisuus päivittää tietoja (IMI-tiedosto) sekä poistaa tarpeettomat 

tiedot. Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset. 

23 §: Toimivaltaisten viranomaisten ja muiden tahojen oikeus nähdä tiedot (käyttötarkoitus-

sidonnaisuus). Rekisteröidyn oikeus tarkastaa ja korjata tietonsa ja pyytää tiedostonsa pois-

tamista. 

26 §: Hälytysmekanismi: viranomaisen velvollisuus ilmoittaa muille muutoksista tiedoissa 

(myös rekisteröityä), aikarajat. 

28 §: Tietojen luovuttaminen: viittaus julkisuuslakiin. 

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 

Muuta: HE 35/2016 vp ehdotus lakiin lisättäväksi säännökset näyttötutkintojen suoritusrekis-

teristä (7 §, 18 a -d §) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18 a-c §. (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, yhteisöjä joille ja tarkoi-

tuksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä) 

Laki auktorisoiduista kääntäjistä 7.12.2007/1231 

9 §, 14 - 16 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 69/2007 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä auktorisoituihin kääntäjiin liittyvistä rekistereistä. 

4 §: Kääntäjän auktorisoinnista annetaan todistus. Säädetään tarkemmin VNA:lla. 
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8 §: Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittamisesta annetaan todistus. Säädetään tar-

kemmin VNA:lla. 

9 §: Opetushallitus pitää tutkintorekisteriä. Rekisterin tarkoitus, tallennettavat tiedot (ml. 

henkilötunnus) ja säilytysaika (30 vuotta, perustellaan esitöissä yleisesti auktorisoidun kään-

täjän tutkinnon toimivuuden seuranta- ja kehittämistarpeella). 

14 §: Opetushallitus pitää arvioijarekisteriä. Rekisterin tarkoitus, tallennettavat tiedot (ml. 

henkilötunnus) ja säilytysaika. 

15 §: Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta pitää auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä. 

Rekisterin tarkoitus, tallennettavat tiedot (ml. henkilötunnus) ja säilytysaika. Tutkintolauta-

kunta voi julkaista määrättyjä kääntäjää koskevia tietoja tietoverkossa, mistä kääntäjällä on 

kuitenkin oikeus kieltäytyä. 

16 §: Kääntäjän velvollisuus ilmoittaa olennaisista tietojen muutoksista. 

Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta 28.12.2007/1463 

41 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 247/1989 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Opetustoimi ei suoraan kuulu EU:n toimialaan. Soveltuuko asetus suoraan. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

25§: Menettely kurinpitoasiassa, kirjallinen päätös, toimenpiteiden kirjaaminen 

41§: Henkilöstön salassapitovelvollisuus, oppilaiden tai henkilöstön taikka heidän perheen-

jäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta, opetuksen asianmukaisen 

järjestämisen edellyttämien välttämättömien tietojen luovutus salassapidon estämättä, 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamiseta 

11 § 

Vireillä olevat HE:t: HE annettaneen 6-8/2016 

Huomioita: Ei liityntää henkilötietoihin. Huom! HE vireillä 
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Laki oikeustulkkirekisteristä (1590/2015) 

5-9 §, 11 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 39/2015 

Annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU (32010L0064); EUVL L 

280, 26.10.2010, s. 1. täytäntöön panemiseksi siltä osin kuin koskee direktiivissä tarkoitettu-

ja tulkkeja 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Opetushallituksen ylläpitämä rekisteri tulkeista, jotka voivat toimia oikeustulkkeina.  

5 §: Edellytykset rekisterimerkinnälle. 6 §: Rekisterimerkinnän määräaika 5 vuotta. Rekiste-

röidylle annetaan todistus rekisterimerkinnästä. Rekisterimerkinnän uusiminen hakemukses-

ta.  

7 §: Rekisterimerkinnän poistamisen edellytykset.  

8 §: Rekisteriin merkittävät tiedot (tietojen tyyppi). Rekisteröidyn ilmoitusvelvollisuus muut-

tuneista tiedoista. Tietojen poistaminen rekisteristä (heti tai 3 vuoden päästä).  

9 §: Tietojen julkisuus ja käsittely: julkisuuslaki ja henkilötietolaki. Julkiset tiedot rekisteristä 

(rekisteröity voi kieltää tietojensa julkistamisen).  

11 §: Tuomioistuimen ilmoitettava rekisterinpitäjälle, kun rekisteriin merkitty tulkki on todettu 

syyllistyneen rikokseen, jonka hän on tehnyt tulkkina toimiessaan.  

Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannostaja ylioppi-

lastutkintorekisteristä 18.12.1998/1058 

Vireillä olevat HE:t: HE 6/2005 

HE 2/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitok-

sessa koskevaksi lainsäädännöksi; HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hen-

kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartio-

laitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: (käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsiteltävien tietojen tyyppiä, yleisiä edellytyksiä, 

jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, säilytysaikoja) Huom! joissain kohdin 

(esim. 6e §, 8 §) säilytysaika on säädetty pysyväksi. Herää kysymys rekisteröidyin oikeu-

desta tulla unohdetuksi. 

Laki opiskelijoiden oikeudenturvalautakunnasta 12.8.2011/956 

12 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 26/2001 

HE 2/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitok-

sessa koskevaksi lainsäädännöksi; HE 30/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi soti-

laskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 12§: Oikeus saada tietoja ja virka-apua: viranomaisten velvollisuus antaa vali-

tusasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja sekä virka-apua lautakunnalle, salassapitosään-

nösten estämättä, opiskelijan velvollisuus antaa ote rikosrekisteristä, tiedonantovelvollisuus 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985 

72 - 75 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 167/2003 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä ortodoksikirkon kirkonkirjojen pitämisestä. 

72 §: Kirkonkirjojen määrittely. 

73 §: Seurakunnat ja luostarit pitävät kirkonkirjoja tämän tai muun lain nojalla. Kirkonkirjojen 

pitäminen voidaan järjestää myös muulla tavoin säännöksessä määrätyissä puitteissa. 

74 §: Tietojen luovuttamiseen kirkonkirjoista sovelletaan väestörekisterilakia. 
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75 §: Papin on ilmoitettava kirkon jäseneksi liittämästään tai hautaan siunaamastaan henki-

löstä, joka ei kuulu hänen seurakuntaansa tai luostariinsa. Ilmoituksen sisältö, ml. henkilö-

tunnus. 

Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta 9.4.2010/252 

15 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 45/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Viittaus. 15 §: Koulutuskeskuksen toimielinten ja henkilöstön salassapitovelvolli-

suudesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 42 §:ssä (rajoitukset arka-

luontoisten tietojen käsitteleviin henkilöihin sekä viittaus henkilötietolakiin). 

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 

39 § 2. mom. 

Huomioita: HE annettu 18.8. 

Laki yksityisistä arkistoaineistoista 

11 § 

Vireillä olevat HE:t: lakiehdotus lausunnoilla 

Huomioita: Laina säädäntötyö kesken, ei tutkita. 

Laki yleisistä kielitutkinnoista 12.11.2004/964 

8 §, 10 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 146/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 8 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja). 10 § (käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, säilytysaikoja), tässä pykälässä mainitaan talletettavana tietojentyyppinä mm. kan-

salaisuus ja sukupuoli. Näidenkin tulisi täyttää yleisen edun mukainen tavoite ja oltava oi-

keasuhteinen sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden, 6 artikla 3-kohta. 

Lukiolaki 21.8.1998/629 

32 - 33a§ 

Vireillä olevat HE:t: HE 50/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

32 §: Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenillä, koulun henkilöstöllä ja 

opetusharjoittelua suorittavilla on salassapitovelvollisuus koskien koulutukseen liittyviä teh-

täviä hoitaessa saatuja tietoja opiskelijoiden, henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä 

henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Mainitut henkilöt sekä koulutervey-

denhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapidon estämättä 

antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen jär-

jestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Salassapidon estämättä on myös oikeus 

ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon 

estämistä varten välttämättömät tiedot, jos on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua 

väkivallan kohteeksi. 

Säännöksen nojalla saadaan käsitellä esim. arkaluonteisia oppilaan terveydentilaa koskevia 

tietoja. Käsittely sallittu 9(2)(b) artiklan nojalla. Oppilashuollon rekistereistä ks. tarkemmin 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

33 §: Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuk-

sen suunnittelun ja järjestämisen edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot. Koulu-

tuksen järjestäjän tulee toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät kou-

lutuksen arvioinnin ym. edellyttämät tiedot. 

33 a §: Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon 

oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Edellytyksenä on asiallinen tietojen suojaukses-

ta huolehtiminen. 

Asiantuntijapaneelin perustelu: Ei täysin selvää, mikä 9 artiklan kohta soveltuu arkaluonteis-

ten tietojen käsittelyyn 

Nuorisolaki 27.1.2006/72 

7 c - d § 
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Vireillä olevat HE:t: HE 232/1990 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 7c § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterin-

pitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, laillisen ja asianmukaisen tietojenkä-

sittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet), 7d § (käsittelytoimia ja – menettelyitä, lailli-

sen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, säilytysai-

koja). Käytännössä pykälissä on useita eri rekisterinpitäjiä. Ensiksikin tietoja lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseksi luovuttavat rekisterinpitäjät esim. opetuksen/koulutuksen järjes-

täjät. Toiseksi itse etsivää nuorisotyötä järjestävä taho, joka henkilötietoja luovuttamisen 

jälkeen käsittelee. 

OkmA taiteilijaeläkkeistä 207/2016 

2 ja 3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Huom! terveystiedot lähtökohtaisesti kiellettyä. Sallittu 9 artiklan 2 kohdan b-

alakohdan nojalla 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista 

16.12.2010/1294 

2 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 193/1993 

Huomioita: Säädös ei koske henkilötietojen käsittelyä vaan eräiden julkisoikeudellisten suo-

ritteiden maksuperusteita. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yksityisistä lasten päivähoitopalveluis-

ta 28.12.2012/1050 

1 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 262/2009 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ilmoituksen liitteet: Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita 

kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen 

sen aloittamista. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä. 

Opintotukilaki 21.1.1994/65 

41 - 43 b § 

Vireillä olevat HE:t: HE 93/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

41 §: ilmoitusvelvollisuus: tarvittavat tiedot. 

41 a§: Kelan tietojensaantioikeus listatuilta (välttämättömät tiedot). 

41 b §: tietojensaantioikeus (tietojen tyyppi).  

41 c §: opintotukilautakunnan tietojensaantioikeus (välttämättömät tiedot).  

41 d §: Kela luovuttaa käyttötarkoitussidonnaisesti listatuille tahoille.  

42 §: tietojen käsittely Kelan muiden etuuksien kohdalla ja tietojen luovutus ei-

tunnisteellisena tilastointiin.  

43 §: tekninen käyttöyhteys, asianmukainen tietojen suojaus.  

43 a §: tietojen luovuttaminen sosiaaliturvan väärinkäytön ehkäisemiseksi (ei sosiaali- ja 

terveystiedot).  

43 b §: Kelan kerrottava hakijalle etukäteen, mistä tietoja voidaan hankkia ja mihin luovut-

taa. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013 

18 -23 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 67/2013 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä opiskeluhuollosta. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseksi paitsi 19 §:ssä ja osittain 22 ja 23 §:ssä käsittely perustuu suostumukseen. 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat arkaluonteisia sikäli kuin niihin sisältyy 9 artiklan mukaista 

tietoa esim. opiskelijan terveydentilasta tai vakaumuksesta. Käsittely opiskelijahuollon yh-

teydessä on sallittua 9(2)(g) artiklan nojalla ja suostumukseen perustuvalta osalta 9(2)(a) 

artiklan nojalla. 

18 §: Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi painavasta syystä kieltää antamasta itseään 

koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edusta-

jalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. 

19 §: Yksittäistä opiskelijaa koskeva opiskeluhuoltoasia voidaan käsitellä monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Opiskelijan tai huol-

tajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon 

yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä on lisäk-

si oikeus pyytää neuvoa asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidet-

täviä tietoja JulkL 26.3 §:n mukaisesti. 

20 §: Opiskeluhuollon kertomukset. Opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon ammatti-

henkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilasasiakirjoihin, joihin soveltuu L potilaan 

asemasta ja oikeuksista. Kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot 

asiakaskertomukseen, johon soveltuu L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 

Opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä kirjaa ryhmän toimintatavoitteiden kannalta 

välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. 

Opiskeluhuoltokertomuksen laatimistapa ja kirjattavat tiedot, mm. opiskelijan nimi ja henkilö-

tunnus. 

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on mer-

kittävä, mitä tietoja on luovutettu, kenelle ja millä perusteella. 

21 §: Koulutuksen järjestäjä pitää opiskeluhuoltorekisteriä, johon tallennetaan monialaisessa 

opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset ja muut vastaavat asiakirjat. 

Potilasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin ja kuraattorin asiakaskertomukset kuraattorin 

asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjänä molemmissa toimii palvelun järjestänyt kunnan toimie-

lin tai 10 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä.  

Koulutuksen järjestäjän on nimettävä pitämilleen rekistereille vaatimukset täyttävä vastuu-

henkilö, joka päättää rekisteritietojen luovuttamisesta tilanteissa, joissa niitä pyytävällä on 

lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin.  
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Rekisteritietojen käsittelyyn sovelletaan myös HetiL:a ja JulkL:a. Tietoja voidaan luovuttaa 

tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla, jos tietojen suojauksesta huolehditaan 

asianmukaisesti. 

22 §: Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä JulkL 24 §:n mukai-

sesti. Salassa pidettävien tietojen luovutus sivulliselle edellyttää oppilaan tai tämän laillisen 

edustajan kirjallista, yksilöityä suostumusta tai tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain sään-

nöstä. 

Opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvien henkilöiden ja opetuksen järjestämisestä vastaa-

vien toimielinten jäsenten salassapitovelvoitteista säädetään JulkL 22 ja 23 §:ssä. 

23 §: Opiskeluhuoltoa koskevista salassapitovelvoitteista voidaan poiketa JulkL 7 luvun 

mukaisesti, ellei toisin säädetä. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoon osallistujilla on salassapi-

don estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaa-

valle viranomaiselle tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjes-

tämiseksi ja toteuttamiseksi.  

Opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta tarpeelliset tiedot voidaan opiskelijan tai huoltajan 

suostumuksella siirtää opiskelijan uuteen kouluun. Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoita-

valla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille, jos on syytä epäillä 

jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei täysin selvää, mikä 9 artiklan kohta soveltuu arkaluon-

teisten tietojen käsittelyyn. Suostumuksen osalta on huomattava, että asetuksessa suostu-

muksen määritelmä on erilainen kuin voimassaolevassa lainsäädännössä ja että suostu-

musta koskevien säännösten asetuksen mukaisuus tulee tarkistaa.  

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 12.12.2006/174 

13 §, 23 - 24 §, 29 - 31 §, 71 §, 73 §, 77 §, 82 §, 84 §, 86 §, 110 §, 141 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 160/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13§: Yhteistoimintasopimus: 3) asianomaisia rekisteröityä 

23-24§: Vaalikelpoisten ja äänioikeutettujen luettelo, toimitettava kirkollishallitukselle ja vaa-

litoimitsijoille, pidettävä nähtävänä kansliassa, pöytäkirja äänestäneistä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä 

29-31§: Ehdokaslistan toimittaminen kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille, vaalikoko-

uksen pöytäkirja sekä kaikki äänestysliput ja vaalissa kertyneet asiakirjat toimitettava kirkol-

lishallitukselle, 3) asianomaisia rekisteröityä 
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71§: Piispan pitämä luettelo hiippakunnan papiston jäsenistä ja kanttoreista, 3) asianomai-

sia rekisteröityä. 

73§: Äänioikeutettujen luettelo, 3) asianomaisia rekisteröityä 

77§: Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus tarpeellisista asiakirjoista sekä tiedoista, viittaus 

lakiin asiakirjojen julkisuudesta.  

82§: Ehdokasasettelua koskevien asiakirjojen toimitus kirkkoherranvirastoon, ehdokasluet-

telo. 3) asianomaisia rekisteröityä. 

84§: Ehdokasluettelo, vaalitoimitsijan ja muun avustajan salassapitovelvollisuus äänestämi-

sen yhteydessä saamista tiedoista. 3) asianomaisia rekisteröityä 

86§: Vaalin tuloksen laskenta ja vahvistaminen, pöytäkirja ja sen nähtävänä pito sekä ilmoit-

taminen vaalin tuloksesta. 3) asianomaisia rekisteröityä. 

110§: Kirkonkirjoihin perustuvat todistukset ja niiden allekirjoittaminen, 2) käsiteltävien tieto-

jen tyyppiä 

141§: Kirkollishallituksen suoritteiden maksut 

91art. Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt. Sääntöjä 

voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.  

Perusopetuslaki 21.8.1998/628 

31 a §, 40 - 41a§ 

Vireillä olevat HE:t: HE 130/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

31 a §: viittaus oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013). 

40 §: Henkilötietojen salassapito, tietojen luovutus, salassa pidettävien tietojen pyytäminen 

suostumuksen perusteella.  

41 §: Tietojensaantioikeus (edellytykset). 

41a §: Käsittelytoimet ja -menettelyt, turvallisuus.  

Rikosvahinkolaki 29.12.2005/1204 

47 - 47 a § 
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Vireillä olevat HE:t: HE 226/1977 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

47 §: Valtiokonttori voi saada pyynnöstä tietoja listatuilta tahoilta korvausasian selvittämi-

seksi.  

47 a§: Oikeusrekisterikeskuksen oikeus saada tietoja valtiokonttorilta ja tuomioistuimelta 

takaisinperintää varten. 

Tekijänoikeusasetus 21.4.1995/574 

7 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 187/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sisältää yksinkertaisen velvoitteen jonka mukaan: Valmistettaviin äänikirjoihin on merkittävä 

teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan nimi.  

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 

50 d § 

Vireillä olevat HE:t: HE 207/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

En löydä pykälästä rekisterinpitäjää taikka itse rekisteriä, ellei itse teos ole tulkittavissa re-

kisteriksi. Kyse on yksittäiseen teokseen liitetyistä henkilötiedoista, joiden avulla mm. tekijä 

voidaan tunnistaa. Mielestäni tilanteeseen soveltuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-

alakohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
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useampaa erityistä tarkoitusta varten sekä d-alakohta käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai 

toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden 

etujen suojaamiseksi. Näiden nojalla pykälä on asetuksen mukainen. 

Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453 

4 §, 11 §, 16 §, 18 - 19 §, 22 §, 30 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 12/1960 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §: Ilmoitus väestötietojärjestelmään, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa.  

11§: jäsenrekisteri, liittymis- ja eroamismenettely, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä. 

16§: Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminen, tiedot perustajajäsenistä, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

18-19§: Uskonnollisen yhdyskunnan ja paikallisyhteisön perustamisilmoitus, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

20§: Muutos- ja purkautumisilmoitus 

22§: Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä. 

30§: Uskonnollisen yhdyskunnan jäsentietoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkominen,  

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishausta 10.12.2009/1044 

4 § 

EI VOIMASSA 

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 13.12.2007/1232 

4 §, 8 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 242/1998 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §: Auktorisoinnista annettavaan todistukseen tulee auktorisoiduista kääntäjistä annetun 

lain 4 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi merkitä mm. auktorisoinnin saaneen henkilötiedot. 

8 §: Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytystä suorittamisesta annettavaan todistuk-

seen merkittävät tiedot, mm. tutkinnon suorittajan henkilötiedot. 

Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista 16.12.2004/1163 

7 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 50/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 3) asianomaisia rekisteröityjä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 7 §: Yleisten kielitutkintojen arvioijarekisteriin voidaan merkitä henkilö, jolla on 

vaadittu pätevyys. (Rekisteröitävistä tiedoista säädetään yleisistä kielitutkinnoista annetussa 

laissa.) 

Varhaiskasvatuslaki 

13a ja 16 § 

Toimintaan sovelletaan lakia (812/2000) ja lakia (922/2011) sellaisina kuin ne ovat voimassa 

tammikuun 1 päivänä 2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Huomioita: 13a §: Sisältää viitauksen lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista. Huom! luvut 3 ja 4 sisältävät paljon tietosuoja-asetuksen kannalta relevanttia säänte-

lyä. Tulee ottaa huomioon asetuksen 23 artiklan 1 kohdan poikkeamisperusteet, kuten j-

alakohdan kansanterveys ja sosiaaliturva. (käsittelytoimia ja – menettelyitä, asianomaisia 

rekisteröityjä, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, yleisiä 

edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta) 
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16 §: Sisältää viittauksen lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista. (Käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menettelyitä, asianomaisia rekisteröityjä, yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekis-

terinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta). Myös tämän lain osalta tulee 

kyseeseen asetuksen 23 artiklan 1 kohdan j-alakohta. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Yliopistolaki 24.7.2009/558 

36 a §, 37 b §, 43 b - d §, 45 §, 45 b §, 90 a § 

Vireillä olevat HE:t: HE 148/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä mm. tiettyihin yliopisto-opintoihin osallistumisen edellytyksistä. Tieto terveydenti-

lasta (lääkärintodistus) on arkaluonteista, käsittely 9(2)(g) artiklan nojalla. Rikostuomioita 

koskevien tietojen käsittely 10 artiklan puitteissa. 

36 a §: Yhteishaussa käytetään opiskelijavalintarekisteriä, josta säädetään opiskelijavalinta-

rekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteris-

tä annetussa laissa. 

37 b §: Kun kyse on opinnoista, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta taikka potilas- tai 

asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia (43 a §), opiskelijaksi pyrkivän tulee yliopiston 

pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat 

tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.  

Yliopistolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta oppilaitoksilta opiskeli-

jaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden 

peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista. 

43 b §: Opiskelija voidaan määrätä terveystarkastuksiin ja -tutkimuksiin, jos ne ovat välttä-

mättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi (ks. 43 a.1 § 2 kohta). 

Yliopistolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada lääkärinlausunto, josta ilme-

nee kyseisen tarkastuksen tekeminen ja arvio opiskelijan toimintakyvystä. Yliopistolla on 

salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta oppilaitoksilta opiskeluoikeuden arvi-

oinnin kannalta välttämättömät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevas-

ta päätöksestä ja sen perusteluista.  

Opiskelijan tulee yliopiston pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten (43 a.2 §) 

nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opiskelijalta edellytetään opintojen osana olennaisesti ala-

ikäisten parissa työskentelyä.  
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Yliopistolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toiselta yliopistolta opiskeli-

jaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 43 a §:ssä tarkoitetusta 

opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut yliopis-

toon siirto-opiskelijana. 

Yliopistolla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Valviralle tiedot vireillä 

olevasta 43 a §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä ja 

päätöksestä perusteluineen. 

43 c §: Peruutettu opinto-oikeus tulee palauttaa, jos opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheut-

taneita syitä enää ole ja opiskelija toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausun-

not. Yliopistolla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Valviralle tiedot 

opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä perusteluineen. 

43 d §: Yliopisto voi tietyin edellytyksin velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä 

koskevan todistuksen. Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muu-

toin työterveyshuoltolain 19 §:ää. 

45 §: Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai määrätä muita säännöksessä mainit-

tuja seuraamuksia mm. epäasiallisen käytöksen johdosta ja jos hän kieltäytyy huumausaine-

testiä koskevan todistuksen esittämisestä tai huumausaineiden väärinkäyttöä osoittavan 

näytteen antamisesta. 

45 a.3 §: Opiskelijan häiriökäyttäytymiseen 45.3 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa liittyvät toi-

menpiteet tulee kirjata. 

45 b §: Arkaluonteisten tietojen käsittely. Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan terveydentilaa 

koskevia 37 b ja 43 b–43 d §:n mukaisia tietoja ja opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa 

tietoa saavat käsitellä vain määrätyt henkilöt. 

Yliopiston tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. Ar-

kaluonteiset tiedot on säilytettävä erillään muista henkilötiedoista. Arkaluonteisten tietojen 

säilytysaika ja poistaminen rekisteristä. Sovelletaan HetiL:a, jollei tässä laissa toisin sääde-

tä. 

90 a §: Tiedon haltijan on annettava opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia, 

tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja mm. rehtorille, opinto-ohjaajalle ja tervey-

denhoitajalle. Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapidon estämättä oikeus 

ilmoittaa poliisille, jos on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei täysin selvää, mikä 9 artiklan kohta soveltuu arkaluon-

teisten tietojen käsittelyyn 

Oikeusministeriö 

Adoptiolaki 22/2012 

91 §, 93 § 
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HE 47/2011 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Asetus holhoustoimesta 10.9.1999/889 

Vireillä olevat HE:t: HE 61/1993 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 § lista holhousrekisteriin merkittävistä tiedoista: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

3 § muutokset tiedoissa jotka merkitään rekisteriin: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

4 § alaikäistä merkittävät tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

5 § Maahanmuuttajia koskevat tiedot (viittaus 2-4§):2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

6 § tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa  

7 § tietojen merkitseminen rekisteriin: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Asetus holhoustoimesta 889/1999 

2 - 7 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 § OK, tietojen tyyppi, 3 § OK, käsittelytoimia- ja men. 4 § OK, käs.toim- ja men, 

tietojen tyyppi, 5 § OK, tietojen tyyppi, viittaus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-

paikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin, 6 § OK, 7 § Ok, sis käs.toim ja men sekä 

kohta 8 (laillisen ja as.mun tietojenkäs. varm.) 
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Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 

13.8.1976/673 

1 - 2 §, 6 §, 10 §, 12 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 266/2010 

Huomioita: Asetus on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. 

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 960/1996 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1-2 § OK, 3 § OK, tietojen tyyppiä, 4-14 § OK, sis tietojen tyyppiä, 15-18 § OK, 

sis käsittelytoimia- ja menettelyjä, 19 § OK, tietojen tyyppi, 20 ja 22-24 § OK, käsittely toim. / 

men, 21 OK, käsittely toim. ja men, tietojen tyyppi, 26 §, tietojen tyyppi, OK, 27 § OK, 28 § 

OK, 29§ OK, tietojen tyyppi 

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 

1 §, 8 - 11 §, 13 §, 17 - 21 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Onko relevanttia sääntelyä (etenkään alkupykälissä).... oikeusperuste sis. tieto-

jen tyyppiä, luovutuksia. 1 § Ok, 8 §, OK, tietojen tyyppi 9§ OK, 10-11 § OK, ei relevanttia 

sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  13 § OK, tietojen luov. väestö-

tietojärj. 17-18 § OK, tietojen tyyppiä, hakemuksessa olevat tiedot. 19-21 relevanttia. Minis-

teriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  OK 

Asetus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöön-

panosta 729/1996 

4 §, 7 - 8 §, 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § KäO:lle toim. sovitteluasiakirja, sis. tietojen tyyppiä. OK, 7 § OK, KäO:lle 

toim. kertomus, sis. 8 § mukaisen selvityksen, 8 § OK, 11 § Lienee ok. Missä määrin tässä 

on edes relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Asetus liiketoimintakieltorekisteristä 121/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 - 5 §: Lisäyksiä koskien liiketoimintakieltorekisteriin ilmoitettavia ja merkittäviä 

tietoja. Käsittely 10 artiklan puitteissa, kun liiketoimintakielto on määrätty rikoksen johdosta. 

Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 432/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Säädös ei suoranaisesti koske henkilötietojen käsittelyä, vaan tietosuojalauta-

kunnan kokoonpanoa, kelpoisuusvaatimuksia ja toimintatapaa 

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavas-

ta 1030/1999 

1 §, 4 - 8 §  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Selvitys hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi.  

4 §: Erityistä huomiota kaipaavat toimenpiteet (hyvä tiedonhallinta).  

5-6 §: Asiakirjarekisteri, jossa on tiedot asioihin liittyvistä asiakirjoista, diaareista ja esimer-

kiksi asiakirjoja käsittelevistä henkilöistä ja lopputoimenpiteistä.  
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7 §: Asiakirjarekisterit pidettävä saatavilla.  

8 §: Rekisteristä tehtävässä selosteessa kerrottava rekisterin tarkoitus ja tietojen tyyppi. 

Henkilörekisteristä laadittavasta rekisteriselosteesta mainitaan viittaamalla henkilötietolakiin.  

Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarin-

vakuutuksesta 1183/1987 

11 - 12 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

11 §: Kirjallisen vakuutuksen antaminen yksikölle, laitokselle tai viranomaiselle. Toinen kap-

pale annetaan vakuutuksen antajalle. 

12 §: Valan vannomisesta ja vakuutuksen antamisesta sekä kirjallisen vakuutuksen antami-

sesta on sen vastaanottajan ilmoitettava nimikirjan pitäjälle. 

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 58/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menettelyitä 

sekä yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Asetus ylikuormamaksusta 240/1982 

3 §, 5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Maksumääräyksen sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

5§: Ilmoituksen sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 
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Asetus yrityksen saneerauksesta 55/1993 

1 §, 4 - 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Hakemukseen merkittävät tiedot (tietojen tyyppi). 

4 §: Tuomioistuimen tekemä kuulutus (tietojen tyyppi [henkilötunnus]). 

5 §: Ilmoitus saneerausmenettelystä kaupparekisteriin (PRH) ja ulosottoviranomaisille (tieto-

jen tyyppi [henkilötunnus]). 

5 a §: Tietojen luovuttaminen postitse, sähköisesti tai puhelimitse. 

6 §: Kaupparekisteriin tehtävä merkintä (tietojen tyyppi).  

Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 

2:12 - 15, 6:23, 7:27, 10:7, 12:1 - 2, 12:7, 13:13 

HE 24/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2:12 - 15 (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menet-

telyitä sekä yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, yleisiä edel-

lytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, toi-

menpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten), 6:23, 7:27, 10:7, 

12:1 - 2, 12:7, 13:13 (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä)  

Asuntokauppalaki 843/1994 

2:11 a - b, 2:12, 2:15 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:11§: Kauppasopimus tiedoksi turva-asiakirjojen säilyttäjälle 15 §:ssä tarkoitetun rekisteri-

merkinnän tekemistä varten. 

2:11 a-b§: Rekisteröitävä kauppakirja, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia re-

kisteröityjä. 

2:12§: Kauppahintojen maksutili talletuspankkiin, joka toimii turva-asiakirjojen säilyttäjänä. 

Tilintarkastajan oikeus saada tietoja tilin käytöstä, salassapitovelvollisuuden estämättä.  

2:15§: Osaketta koskevien oikeustoimien rekisteröinti, turva-asiakirjojen säilyttäjän on pidet-

tävä luetteloa, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Autokiinnityslaki 810/1972 

3 - 4 §, 13 - 15 § 

HE 59/1972 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena suostumus  

Avioliittoasetus 820/1987 

1 - 6 a §, 10 - 11 §, 18 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tarkempaa sääntelyä avioliiton esteiden tutkinnasta, sen yhteydessä käsiteltävistä tiedoista 

ja vihkimiseen liittyvistä rekistereistä. 

1 - 5 c §: Avioliiton esteiden tutkinnassa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja. Jos tietoja 

ei ole näin saatavilla, hankitaan tietoja vieraan valtion viranomaisilta. Kihlakumppanin on 

tietyissä tilanteissa esitettävä avioliiton esteiden tutkijalle ulkomaan viranomaisen antama 

todistus avioliiton edellytyksistä ja mahdollisesti muita tarvittavia selvityksiä. 

6 §: Avioliiton esteiden tutkijan on koottava tutkinta-asiakirjat asiakirjavihkoksi ja pidettävä 

luetteloa avioliiton esteiden tutkinnoista. 
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10 - 11 §: Vihkijän on pyynnöstä annettava vihkitodistus. Vihkijän on myös ilmoitettava vih-

kimisestä väestötietojärjestelmään ja pidettävä luetteloa toimittamistaan vihkimisistä. 

18 §: UM:n ja OM:n ja maistraatin on tehtävä vihkimisoikeuden antamisesta ja peruuttami-

sesta ilmoitus vihkimisoikeudesta annetussa laissa tarkoitettua vihkimisoikeusrekisteriä 

pitävälle maistraatille. Ilmoitukseen merkittävät tiedot.  

Avioliittolaki 13.6.1929/234 

10 - 13 §, 17 b - c §, 18 §, 23 a §, 43 - 45 §, 60 §, 104 §, 111 §, 113 §, 135 § 

HE 20/1927 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10-13§: avioliiton esteiden tutkinta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekiste-

röityä 

17b-c§: vihkimisoikeusrekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröi-

tyä 

18§: esteiden toteaminen 

23a§: Sovittelijan salassapitovelvollisuus, viittaus lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista (3 ja 4 luku) 

43§ -45§: Avioehtosopimuksen rekisteröiminen avioehtoasioiden rekisteriin, irtaintaimen 

omaisuuden lahjoituksen rekisteröiminen lahjoitusasioiden rekisteri, viittaus lakiin maistraat-

tien eräistä henkilörekistereistä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröi-

tyä 

60§: Luettelo puolisoiden irtaimesta omaisuudesta, uskottu mies edustajana, julkisen notaa-

rin, nimismiehen tai kunnallislautakunnan puheenjohtajan antama todistus. 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

104§: Osituskirjan jättäminen maistraattiin rekisteröitäväksi, viittaus lakiin maistraattien 

eräistä henkilörekistereistä. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä. 

111§: Avioliiton esteiden tutkijan antama todistus, tietojen saanti väestötietojärjestelmästä. 

113§, 113a§: Hakemus ministeriöön vihkimisoikeuden saamiseksi, vihkimisoikeuden merkit-

seminen rekisteriin 

135§: Sopimuksen, jolla puolisot ovat määränneet vieraan valtion lakia sovellettavaksi avio-

liiton varallisuussuhteisiin, ja avioehtosopimuksen, jonka puolisot tekivät ennen kuin kumpi-
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kin puoliso sai kotipaikan Suomesta, rekisteröinti maistraattiin. Viittaus lakiin maistraattien 

eräistä henkilörekistereistä 

Haastemieslaki 505/1986 

4 § - 4 a § 

HE 4/1986 

Vireillä olevat HE:t: HE 7/2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 a § (voimaan 1.10.2016): Haastemiehellä ja 6 §:ssä mainitulla tiedoksiantoon oikeutetulla 

virkamiehellä on yksittäisessä tiedoksiantoasiassa oikeus salassapitosäännösten estämättä 

saada mm. viranomaiselta tiedoksiannon kohteena olevaa henkilöä tai yhteisöä koskevat 

tarpeelliset osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot. 

Tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona. Näin saatuja tietoja 

ei saa luovuttaa edelleen. 

Haastemiehellä ja 6 §:ssä mainitulla tiedoksiannon suorittamiseen oikeutetulla on salassapi-

tosäännösten estämättä yksittäistapauksessa oikeus pyynnöstä saada teleyritykseltä ja 

yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta teleosoitteesta, jota ei mainita julkisessa luettelossa, 

taikka teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tiedot ovat välttämättömiä tie-

doksiannon suorittamiseksi. Haastemiehellä ja muulla tiedoksiannon suorittamiseen oikeute-

tulla on vastaava oikeus saada postitoimintaa harjoittavalta yhteisöltä jakeluosoitetietoja 

luovutuskiellon estämättä. 

Hallinto-oikeuslaki 26.3.1999/430 

21 § 

HE 217/1995 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 21 § OK, koskee oikeutta saada tietoja muilta VO. 
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Hallintolainkäyttölaki 586/1996 

20 §,24-25 §, 54 § 

HE 217/1995 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

20§: Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuus, viittaus oikeudenkäymiskaaren 15 

luku. 

24-25§: Valituskirjelmän tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröity-

jä 

54§: Päätöksen sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

Hallintolaki 2003/434 

13 §, 42 § 

HE 7/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13 §: Asiamiehen, avustajan, tulkin ja kääntäjän salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökiel-

to. 

42 §: Viranomaiselle suullisesti esitetyt tiedot kirjattava tai muulla tavoin rekisteröitävä, myös 

henkilörekisteristä saadut tiedot. 

Henkilötietolaki 523/1999 

HE 96/1998 

Huomioita: jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

Isyyslaki 11/2015 

8 - 10 § 
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HE 72/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä isyyden selvittämisestä. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suo-

rittamiseksi paitsi 9 §:ssä tietyiltä osin käsittely perustuu suostumukseen. 

8 §: Lastenvalvojalla on oikeus saada tietoja isyyden selvittämistä varten siten kuin sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään. Lastenvalvojalla on 

salassapidon estämättä oikeus saada miehen henkilöllisyyden ja asuinpaikan selvittämisek-

si tarpeellisia tietoja myös äidin ilmoittaman miehen työnantajalta sekä majoitus- ja ravitse-

mistoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun majoitustoiminnan harjoittajalta. 

9 §: Geneettisen ja lääketieteellisen selvityksen hankkiminen. Lastenvalvojan on määrätyis-

sä tilanteissa tilattava oikeusgeneettinen isyystutkimus lapsesta, äidistä ja miehestä, joka 

saattaa olla lapsen isä. Tutkimus voidaan tilata muustakin henkilöstä, jos laki mahdollistaa 

sen. 

Lastenvalvojan tilaama oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan tehdä vain sen suostu-

muksella, josta näyte on tarkoitus ottaa. Vainajasta näyte voidaan ottaa, jos tämä on eläes-

sään antanut suostumuksen, ja jos ei ole antanut, oikeudenomistajien suostumuksella. Ge-

neettinen tutkimustieto on arkaluonteista, käsittely 9(2)(a) artiklan nojalla.  

Lastenvalvoja voi tarvittaessa hankkia myös lääketieteellisen asiantuntijalausunnon lapsen 

siittämisajankohdasta. Kyseessä arkaluonteinen tieto, käsittely 9(2)(g) artiklan nojalla. 

10 §: Ennen oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa tarvittavan näytteen ottamista ja tut-

kimuksen tilaamista lastenvalvojan tulee selostaa tutkittavalle tutkimukseen liittyvät toimen-

piteet sekä tutkimuksen merkitys ja edellytykset. Oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen 

perustuvan lausunnon sisältö on viipymättä ilmoitettava tutkittavalle. 

Kansalaisaloitelaki 12/2012 

3 §, 7 §, 9 §, 12 § 

HE 46/2011 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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3§: Aloitteen vireillepanijan sekä edustajan ja varaedustajan yhteystiedot, ilmoittaminen 

Väestörekisterikeskukselle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle. 3) asianomaisia rekisteröi-

tyä.  

6§: Kannatusilmoituksen sisältö, 3) asianomaisia rekisteröityä. 

7§: Kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti, tekniset edellytykset, tiedot sähköisesti 

yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin, 7) käsittelytoimia ja -menettelyitä. 

9§: Kannatusilmoitusten tarkastaminen, edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekis-

terikeskukselle, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

12§: Henkilötietojen käyttäminen, tiedot julkisia, kun vähimmäismäärä on täyttynyt, vireille-

panija ja tämän edustaja voivat luovuttaa tietoja vain Väestörekisterikeskukselle. 5) käyttö-

tarkoitussidonnaisuutta, 6) säilytysaikoja, 7) käsittelytoimia ja -menettelyitä, viittaus henkilö-

tietolakiin. 

Kaupparekisteriasetus 208/1979 

2 - 4 §, 7 a - 10 §, 12 - 16 a §, 23 - 24 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 - 4 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä), 7 a - 

10 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä), 12 - 16 a § (käsi-

teltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä), 23 - 24 § ((käsiteltävien 

tietojen tyyppiä) 

Kaupparekisterilaki 129/1979 

1 - 6 §, 9 § - 13 d §, 15 - 17a §,18 §, 21 a §, 25 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 - 6 §, 9 - 13 d §,15 - 17a §,18 §, 21 a §, 25 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

käsittelytoimia ja – menettelyitä sekä yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voi-

daan luovuttaa) 
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Konkurssilaki 120/2004 

HE 14/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 art. f) kohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi. 

4:2§: velallisen tiedonsaantioikeus ja pesänhoitajan oikeus sen rajoittamiseen, 23 artiklan 

mukaiset rajoitukset henkilötietoihin pääsyyn. 

4:4§: Pesänhoitajan oikeus ottaa haltuun velalliselle tulleet viestit 

4:5§: velallisen tiedonantovelvollisuus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia re-

kisteröityä 

8:9§: pesänhoitajan tiedonsaantioikeus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä 

9:1§, 2§: Pesäluettelo ja velallisselvitys: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä 

14:11§: Pesänhoitajan vuosiselonteko ja tiedonantovelvollisuus: 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

14:13§: Salassapitovelvollisuus, taloudellinen asema, terveydentila tai muita henkilökohtai-

sia oloja: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

19:8§: Asiakirja-aineiston säilyttämisaika, viittaus kirjanpitolakiin, 6) säilytysaikoja. 

Kuluttajansuojalaki 38/1978 

2:6, 2:8, 8a 

HE 238/1978 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Sisältää tiedonantovelvollisuuden elinkeinonharjoittajan tai tämän edustajan 

nimestä, osoitteesta ja puhelinnumerosta.  
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Lahjanlupauslaki 625/1947 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: lahjanantajan ilmoitusvelvollisuus maistraatille, viittaus lakiin maistraattien eräis-

tä henkilörekistereistä  

Laki asianajajista 496/1958 

1 §, 3 - 5 c §, 6 §. 7 a §, 7 g - j §, 8 - 10 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Asianajajan merkintä asianajajaluetteloon, asianajajayhdistyksen jäsen. 

3 §: Asianajajana toimimisen edellytykset. 

4 §: Asianajajayhdistyksen ylläpitämä luettelo (myös EU-luettelo), vuosittainen ote oikeus-

ministeriölle. Jokaisella oikeus nähdä luettelo. 

5 §: Hyvän asianajotavan noudattaminen. 

5 a §: Asianajajayhdistyksen valvonta ja tietojen luovutus toiseen valtioon. 

5 b §: EU-luettelon ylläpito.  

5 c §: Asianajajan salassapitovelvollisuus ja ilmaisukielto. 

6 §: Asianajajan velvollisuus antaa tietoja asianajajayhdistykselle, yhdistyksen tarkastusoi-

keus sekä oikeuskanslerin oikeus saada tietoja yhdistykseltä ja asianajajalta valvontaa var-

ten. 

7 a §: Valvontalautakuntaan ehdolla olevista henkilöistä annettava lausunto.  

7 g §: Ratkaisun sisältö (tietojen tyyppi). 

7 h §: Julkinen päiväkirja (tietojen tyyppi), tietojen poistaminen ja säilyttäminen. 
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7 i §: Julkinen ratkaisuseloste (tietojen tyyppi). 

7 j §: Viittaus julkisuuslakiin.  

8 §: Henkilön lisääminen takaisin asianajajaluetteloon.  

9 §: Asianajajaluettelosta ja EU-luettelosta poistaminen. 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007 

6 - 7 §, 27 - 28 §, 33 §, 38 §, 44 - 47 § 

HE 52/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6-7§: Valtakirjan muoto ja valtuuttajan, valtuutetun, todistajien tiedot, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

27-28§: Edunvalvontavaltuutuksen rekisteröinti ja valtuutuksen peruuttamisen rekisteröinti 

holhousasioiden rekisteriin. 

33§: Valtuutetun velvollisuus antaa tietoja holhousviranomaiselle. 

38§: Kansainvälinen toimivalta 

44-47§: Oikeus saada tietoja valtuuttajan kuoltua, viranomaisen tiedonantovelvollisuus, 

salassapitovelvollisuus, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 1) yleisiä edel-

lytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa. 

Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002 

2 §, 5 - 7 §, 11 b - d § 

HE 202/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 2 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä), 5 - 7 § sekä 11 b - d § (käsittelytoimia ja – 

menettelyitä, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä käyt-

tötarkoitussidonnaisuutta) 

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 273/.2009 

6 §, 9 §, 11 §, 11a §, 12 § 

HE 13/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 §: Vaalirahailmoitukseen merkittävät tiedot (tietojen tyyppi).  

9 §: Oikeusministeriön annettava valtiontalouden tarkastusvirastolle ehdokasrekisterin tiedot 

heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen (presidentinvaalissa heti ehdokasasettelun jäl-

keen).  

11 §: Ennakkoilmoitus (julkistetaan heti).  

11a §: Jälki-ilmoitus. 

12 §: Vaalirahoituksen ilmoitusrekisteri, tietojen säilytysaika vaaleittain sekä arkistolain ja 

julkisuuslain mukaan.  

Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 

688/1988 

4 § 

HE 1/1988 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: elinkeinonharjoittajan velvollisuus, ennen myyntiä ottaa selvää asianomaiselta 

rekisteriviranomaiselta tai kyseisiä tietoja sisältävästä julkisesta asiakirjasta, jos viranomai-

nen pitää rekisteriä omistus- tai hallintaoikeudesta taikka panttauksesta.  
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Laki eläintenpitokieltorekisteristä 21/2011 

HE 97/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä eläintenpitokiellosta. Rekisterin tarkoitus. 

2 §: Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja luovuttamiseen sovelletaan JulkL:a ja HetiL:a, 

jollei toisin säädetty. 

3 §: Tallennettavat tiedot, ml. henkilötunnus ja tiedot tuomion antaneesta tuomioistuimesta, 

kiellon sisältö ja kesto ym. Eläintenpitokielto on rikostuomioon liittyvä turvaamistoimi, käsit-

tely 10 artiklan puitteissa. 

4 §: Tietojen luovuttaminen rekisteristä salassapitosäännösten estämättä mm. määrätyille 

viranomaisille. Tiedot voidaan luovuttaa kiellon valvonnasta huolehtiville viranomaisille myös 

teknisen käyttöyhteyden avulla. 

5 §: Rekisteriote voidaan antaa, jos sen saaminen on perusteltua esim. eläinsuojelun toteut-

tamiseksi. Otteeseen merkittävät tiedot. Tarkastusoikeudesta säädetään HetiL:ssa. 

6 §: Jalostusyhteisö voi vaatia nähtäväksi otteen eläintenpitorekisteristä. 

7 §: Tietojen säilytysaika. Kun tiedot on poistettu rekisteristä, ne on poistettava myös maa-

seutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä ja siirretään arkistohakemistoon, josta ne poiste-

taan määräajassa.  

Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta 662/2008 

7 §, 9 §, 12 § 

HE 51/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Hox: johdanto-osan kohta 27 --> Asetusta ei sovelleta kuolleita henkilöitä koskeviin tietoihin. 

Jäsenvaltiot voivat säätää kuolleiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevista sään-

nöistä. Sikäli kun laissa siis säädetään tekijän henkilötietojen käsittelystä, ei ongelmia ase-

tuksen suhteen pitäisi olla. Sikäli kun tutkintaselostuksessa on myös lain mukaisesti viran-
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omaisiin tai muihin osallisiin liittyviä tietoja, voidaan näiden käsittely mielestäni perustella 

yleisen edun vuoksi (lain mukainen tarkoitus selvittää mahdollisuuksia samankaltaisten ta-

pahtumien ennalta ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi). Toisaalta tämä voisi myös 2 

artiklan 2 d kohdan mukaiseen toimivaltaisten viranomaisten tekemään rikosten ennalta 

estämiseen / tutkintaan, joku on rajattu asetuksen aineellisen soveltamisen ulkopuolelle.      

7§ Ei välttämättä henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Lakisäätei-

syys tietojen tyyppiä 9§ Tutkintaselostus. tekijää koskevia tietoja, jos välttämättömiä vastaa-

van ennaltaehkäisemiseksi tai tekijä saattanut ne itse julkisuuteen. jos tekijä kuollut asetusta 

ei sovelleta. OK lakisääteisyys. 12§ salassapito ja arkistointisäännös. OK lakisääteisyys. 

Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä 747/2010 

3-4 §,7-8 §,9 a §,10 a-10 b §,12 § OM 

HE 24/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Rekisteri luotonantajista. Koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajaluottoja. 

Kulutusluottoja saa myöntää vain, mikäli kuuluu rekisteriin.  

3 §: Rekisteriin merkitään selvitys henkilöiden luotettavuudesta, koulutuksesta ja työkoke-

muksesta, mikäli rekisteri-ilmoituksentekijä on oikeushenkilö. Luotettavuus arvioidaan 5 §:n 

kriteerien mukaisesti (lähinnä rikostausta).  

7 §: rekisteriin merkittävät tiedot.  

8 §: tietoja saa luovuttaa tulosteena (henkilötunnukset pois, ellei käsittelijällä oikeus käsitellä 

henkilötunnuksia).  

12§: rekisteristä poistaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontatehtävä. 

Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 1069/2015 

30 - 36 § 

HE 292/2014 

Huomioita: Säädös koskee henkilötietojen käsittelyä rikosoikeudellisten seuraamusten täy-

täntöönpanoa varten. Tietosuoja-asetus ei sovellu 2(2)(d) artiklan nojalla. 

Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 513/2004 

HE 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 § Neuvottelukunnalla oikeus saada tietoa tuomioistuimelta: 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä sekä 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä 575/2008 

10 § 

HE 45/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 §: 2.3 §:ssä tarkoitetun edunvalvontapalvelujen tuottajan on annettava oike-

usaputoimistolle valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnastaan. Esitöiden mukaan palve-

luntuottaja ei yleensä ole velvollinen luovuttamaan sellaisia tietoja, jotka valaisevat sitä, 

miten edunvalvoja on hoitanut jonkun tietyn päämiehensä asioita. Salassapitovelvollisuu-

desta on voimassa holhoustoimilain 92 §. 

Laki holhoustoimesta 442/1999 

64 - 68 §, 88 - 95 § 

HE 146/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

64-68§: Holhousasioiden rekisteri, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) 

asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimen-

piteet. Viittaus henkilötietolakiin. Henkilötunnuksen luovuttaminen sille, joka tarvitsee sitä 

etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi, 6) säilytysaikoja. 
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88-95§: Tiedonsaantioikeus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 

4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. Salassapitovelvolli-

suus, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, rikosoikeudellinen vastuu salas-

sapitovelvollisuuden ja tietojenantamisvelvollisuuden rikkomisesta. 

Laki julkisesta haasteesta 729/2003 

3 - 6 §, 10 § 

HE 187/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: Julkista haastetta koskevaan hakemukseen merkittävät tiedot ja liitteet, mm. velkoja, 

velallinen ja tiedot niistä henkilöistä, jotka velallisen sijasta tai ohella vastaavat veloista taik-

ka joiden oikeutta asia muutoin koskee. 

4 §: Tuomioistuimen on julkaistava kuulutus julkisesta haasteesta virallisessa lehdessä ja 

ilmoitettava kuulutus merkittäväksi 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin. Tuomioistuimen on 

myös toimitettava tieto kuulutuksesta ja velkaluettelosta kuulutuksessa mainituille henkilöil-

le. 

5 §: Tuomioistuin voi määrätä, että velat ilmoitetaan sellaiselle hakijalle tai muulle henkilölle, 

joka on määrätty selvittämään tai hoitamaan velallisen omaisuutta ja suostuu tehtävään. 

Tälle henkilölle voidaan delegoida muitakin em. tehtäviä. Luettelo ilmoitetuista veloista on 

toimitettava tuomioistuimelle sen antamien ohjeiden mukaisesti. 

6 §: Velkojan toimittamaan ilmoitukseen merkittävät tiedot, mm. velan peruste ja pääoma, 

velkojan nimi ja yhteystiedot. 

10 §: Oikeusrekisterikeskus pitää kuulutusrekisteriä. Rekisterin tarkoitus. Merkittävät tiedot 

ja säilytysaika. Esitöiden mukaan luonnollisista henkilöistä merkitään tunnistetietoina nimen 

ohella henkilötunnus. Rekisteristä voidaan luovuttaa jokaiselle tietoja sähköisessä muodos-

sa ja tietoverkon kautta. Säädetään tarkemmin VNA:lla.  

Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täy-

täntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 426/2015 

HE 216/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5§: Oikeusapupyynnön muoto ja sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä 

15§: Tiedoksianto, ei kuitenkaan kuuluttamalla tai muulla vastaavalla tavalla. 

19§: Tiedoksiantopyynnön muoto ja sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä 

21§: Todisteiden vastaanottamista koskevan oikeusapupyynnön muoto ja sisältö, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

25§: Kulukorvaukset, kirjattava esitetty korvauspyyntö ja välitettävä se oikeusapua pyytä-

neelle viranomaiselle. 

27§: Todisteiden vastaanottamista koskevan oikeusapupyynnön muoto ja sisältö: 5 §:n 2 

momentissa ja 21 §:ssä tarkoitetut tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä. 

31§: Vieraassa valtiossa annetun tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistaminen, pää-

töksen tiedoksianto, viittaus oikeudenkäymiskaareen.  

33§: Oikeudenkäyntikuluja koskevan päätöksen täytäntöönpano: Hakemus päätöksen täy-

täntöönpanokelpoiseksi vahvistamiseksi: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä 

35§: Todistus Suomessa annetun ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta. 

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista 588/2004 

4 §, 6 - 7 § 

HE 66/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä viranomaisten toimenpiteistä kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteut-

tamiseksi. Erityissuojattavaan tietoaineistoon saattaa esitöiden perusteella sisältyä myös 

henkilötietoja, joiden suojaaminen on yksi lain tavoitteista. 

4 §: Turvallisuusviranomaisina toimivat mm. UM ja puolustusministeriö. Sääntelyä niiden 

tietoturvallisuutta koskevista tehtävistä. 
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5 §: Turvallisuusviranomaisten on toimittava yhteistyössä kansainvälisten tietoturvavelvoit-

teiden hoitamiseksi ja annettava toisilleen tässä tarkoituksessa tarpeellisia tietoja salassapi-

tovelvollisuuden estämättä. 

6 §: Erityissuojattava tietoaineisto on salassa pidettävää. Aineiston käyttötarkoitussidonnai-

suus. Tietoaineistoa käsittelevän viranomaisen (ja elinkeinonharjoittajan) on huolehdittava, 

että tietoaineistoon on pääsy vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävänsä hoitamisessa. 

7 §: Säädöksessä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan palveluksessa työskentelevillä on eri-

tyissuojattua tietoaineistoa koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Viranomaisen 

palveluksessa tai toimeksiannosta toimivien vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta 

on voimassa JulkL. 

8 - 10 §: Sääntelyä erityissuojattavan tietoaineiston turvallisuusluokituksesta, käsittelystä ja 

säilytyksestä. Voidaan säätää tarkemmin VNA:lla. 

11 - 12, 14 §: Sääntelyä kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoitteessa edellytetystä henki-

lö- ja yritysturvallisuusselvitystodistuksesta. Laatimisesta viittaus turvallisuusselvityslakiin. 

Selvityksen laatineen viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä toimitettava todis-

tuksen antamisen kannalta keskeistä tietoa kansalliselle turvallisuusviranomaiselle. Kansal-

linen turvallisuusviranomainen (UM) tallentaa antamistaan henkilö- ja yritysturvallisuusselvi-

tystodistuksista tiedot turvallisuusselvitysrekisteriin. 

Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 329/1967 

18 § 

HE 39/1967 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18 § kunnallisen eläkelaitoksen tiedonsaantioikeus (yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta) 

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 1074/2000 

16 §, 17 § 

HE 58/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6art. kohta b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa re-

kisteröity on osapuolena, tai sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

16-17§: Käsirahan vastaanottaminen ja palauttaminen, asiakirja. 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä. 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 

7 §,51 §,53 - 54 §,60 §,79 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7§: Lunastuslupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

51§: kiinteistörekisteriin merkitseminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä 

53-54§: Rekisterimerkinnät kiinteistörekisteriin, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa.  

60§: Haltuunottokatselmus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

79§: Merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin lunastuksen päättymisestä, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä 

Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 137/2004 

5 §, 10 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 5 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä), 10 § koskee vain tietojen maksullisuutta. 

Huom! Muissa pykälissä myös asetuksen 6 artiklan mukaisia asioita kuten: yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menet-

telyitä sekä laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpi-

teet. Säädös on kokonaisuudessaan asetuksen mukainen. 
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Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 109/1995 

4 §, 16 § 

HE 249/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4§: Konkurssiasiamiehen tarkastus- ja tiedonsaantioikeus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

5) käyttötarkoitussidonnaisuutta 

16§: Oikeus luovuttaa luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa. Viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Laki kuolleeksi julistamisesta 127/2005 

28 § 

HE 82/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 28 §: Maistraatin oikeus saada tietoja listatuilta tahoilta maksutta elossa olemi-

sen tai kuoleman selvittämiseksi. 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 

16 ja 36 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

16 § viittaus jälleen lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Salassapidet-

tävien tietojen käsittelyoikeus suostumuksesta riippumatta. Mahdollista 9 art.2 kohta esim. 
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b-alakohdan sosiaalinen suojelu, sekä 23 art. kansanterveys/sosiaaliturva (käyttötarkoitus-

sidonnaisuutta, yleisiä edellytyksiä jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsit-

telyn lainmukaisuutta, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa); 

36 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä) 

Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöön-

panosta 619/1996 

8 § 

HE 96/1995 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 8 §: Sovittelijan oikeus saada tietoa sosiaalihuollon asiakaslain 12 ja 20.1 §:n 

mukaan.  

Laki liiketoimintakiellosta 1059/1985 

8 §, 14 §, 16 §, 36 § 

HE 20/1985 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

8 §: Vireillepanoaika viiden vuoden kuluessa. 

21 §: Oikeusrekisterikeskuksen rekisteri yleiseen käyttöön (tietojen tyyppi [henkilötunnus], 

tietojen luovutus ja käyttötarkoitussidonnaisuus, tietoturvallisuus ja säilytysaika 5 vuotta). 

21 b §: Patentti- ja rekisterihallituksen merkittävä tieto kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. 

Merkinnän poistaminen heti liiketoimintakiellon päätyttyä. 

Laki liiketoimintakiellosta 1059/1985 

21 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

6) säilytysaikoja  

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 715/2011 

10 §, 15 - 17 §, 23 §, 28 § 

HE 318/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10 § Oikeudenkäyntiavustajan velvollisuus antamaa oikeuskanslerille ne tiedot ja selvityk-

set, jotka ovat tarpeen valvontaa varten, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

15 § valvonta-asian käsittely valvontalautakunnassa, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä,  

16 § Valvontalautakunnan esityksen käsittely oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa, 2) 

käsiteltävien tietojen tyyppiä & 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa 

17 § ratkaisu valvonta-asiassa, viittaus asianajajista annetun lain 7 g §, joka koskee Valvon-

ta-asiassa annettavan ratkaisuun sis. tietoja, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

23 § oikeudenkäyntiavustajaluettelo, sen julkisuus ja tietojen poistamisesta, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä & 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa & 6) 

säilytysaikoja  

28 § tehtävistä ilmoituksista, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa  

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 381/2007 

4 - 6 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 16 § 

HE 12/2006 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

4 §: oikeudenkäyntiä koskevat tiedot heti julkisia, mikäli 5 §:ssä ei muuta määrätä.  

5 §: salassapito, kun julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 tai 23–32 kohdassa määritelty tieto, 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain mukainen tai henkilön yksityi-

syyden tai turvallisuuden taikka henkilön tai yrityksen liike- tai ammattisalaisuuden suojaa-

miseksi muussa laissa salassa pidettäväksi säädetty tieto.  

6 §: salassa pidettävän tunnistetiedon antaminen erityisissä tapauksissa.  

8 §: oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus julkisuuslain mukaan. Hallintotuomioistuin voi antaa 

tiedon tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. 9 §: Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, lueteltu tilanteet, joissa ei oikeutta. 9 

a§: hallintotuomioistuin voi luovuttaa oikeudenkäyntiasiakirjan toiselle hallintotuomioistuimel-

le lainkäytön yhtenäisyyden varmistamiseksi toisessa asiassa.  

14 §: oikeudenkäynnin saa tallentaa hallinto-oikeuden luvalla (ei merkittävää haittaa asian-

osaisten ja läsnäolijoiden yksityisyyden suojaan)  

16 §: hallintotuomioistuimen ratkaisun julkisuus. salassapito julkisuuslain tai muun lain sa-

lassapitosäännösten mukaan. 23 artiklan f-kohta (oikeudellisen riippumattomuuden ja oi-

keudellisten menettelyjen suojelu) tai 86 artiklan mukainen virallisten asiakirjojen julkisuus. 

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 370/2007 

4-6 §, 9 §,12 §,15 §,24-26 § 

HE 13/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §: Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus (ellei tuomioistuin määrää henkilöllisyys-

tiedot salaisiksi). (tietojen tyyppi). 

5 §: Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkiseksi tuleminen (heti ellei 2 momentin mukais-

ten ilmoitusten jälkeen). 

6 §: Salassa pidettävät tiedot (tietotyypit). 
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9 §: Oikeudenkäyntiasiakirjan salassa pidettävät osat (tilanteet ja tietotyypit). 

12 §: Asianosaisen oikeus saada tietoja (kriteerit). 

15 §: Suljettu käsittely (tilanteet). 

21 §: Suullisen käsittelyn taltiointi (yksityisyyden suojan huomioiminen). 

24 §: Ratkaisun määrääminen salaiseksi (tietotyypeittäin) 

25 §: Julkinen seloste (henkilöllisyyden salaaminen) 

26 §: Salassapidettävät tiedot julkisessa ratkaisussa (ehdot). 

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa 100/2013 

5:4, 5:12, 5:14 

HE 124/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5:4 hakemukseen sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

5:12 Markkinaoikeus voi hankkia asiassa selvitystä omasta aloitteestaan sekä velvoittaa 

elinkeinonharjoittajan antamaan asian selvittämiseksi tarpeellisia tietoja: 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa ja viranomaisen  

5:14 päätökseen sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997 

5:3, 5:9; 7:2, 7: 7; 11:6 

HE 82/1995 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5:3, 5:9; 7:2, 7: 7; 11:6 Asetuksen 1 Artiklan 2 kohdan d-alakohdan mukaan Tätä asetusta ei 

sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota toimivaltaiset viranomaiset suorittavat rikosten en-
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nalta estämistä, tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoi-

keudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten. Joka tapauksessa pykälät olisivat ase-

tuksen mukaisia, sillä ne sisältävät vain 6 artiklassa listattuja asioita. (käsiteltävien tietojen 

tyyppiä ja käsittelytoimia ja – menettelyitä) 

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä 372/2010 

2 §, 6 §, 10 § - 19 §  

HE 102/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituk-

sia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 6) säilytysaikoja. 

2§: viittaus henkilötietolakiin ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta  

6§: Tuomioistuimen, syyttäjän ja oikeusaputoimiston ilmoitusvelvollisuus tietojärjestelmään, 

tiedot salassapidettäviä, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

10§: Tietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot, henkilötunnus, arkaluonteisten tietojen 

tallettaminen ja edellytykset, mm. jos tarpeellisia laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 5) käyttötarkoitussidonnai-

suutta. 

11-12§: Omien ja toisen tallettamien tietojen käyttäminen lakisääteisten tehtäviensä hoita-

misessa, salassapitosäännösten estämättä, tietojen esiin hakeminen suunnittelua ja seuran-

taa varten, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttö-

tarkoitussidonnaisuutta 

13§: Oikeus poistettujen ja raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään siirrettyjen tietojen 

käyttöön, jos tällaisten tietojen käyttämisestä ratkaisun perusteena säädetään laissa, 1) 

yleisiä edellytyksiä. 

14-17§: Tietojen luovuttaminen, tietojen luovuttaminen yleisen tiedonsaantioikeuden perus-

teella mm. jos hakuperusteena ei käytetä henkilön nimeä tai muuta henkilön tunnistetietoa, 

tietojen selailu henkilökunnan valvonnassa, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tar-

koituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, viittaus 

lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta.  

18§: Tietojen poistaminen, 6) säilytysaikoja, viittaus henkilötietolakiin, poistettujen tietojen 

arkistoinnista viittaus arkistolakiin. 
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19§: Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja tietojen korjaaminen, pyynnön siirto tiedon talletta-

neelle viranomaiselle. Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus, jos oikeusrekisterikeskus on käyt-

tänyt raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään siirrettyjä tietoja häntä koskevan asian käsit-

telyssä, viittaus henkilötietolakiin. 

Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

1066/2014 

4 a - b § 

HE 121/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 a §: Instituutilla on oikeus saada tutkimus- ja seurantatehtäviensä toteuttamiseksi tarpeel-

lisia tietoja. Se, mistä tiedoista on kyse, ei ilmene tästä muutossäädöksestä. 

4 b §: Instituutti voi muodostaa ja ylläpitää 4_a_§:ssä tarkoitettuja tietoja sisältäviä henkilö-

rekistereitä sen tehtäväksi säädettyjen tutkimusten ja selvitysten toteuttamiseksi. Tietoja ei 

saa luovuttaa käytettäväksi yksittäistä henkilöä tai perhettä koskevassa päätöksenteossa 

eikä muussa vastaavassa asioiden käsittelyssä. Instituutti voi antaa salassa pidettäviä hen-

kilötietoja tieteellistä tutkimusta varten vastavuoroisen yhteistyösopimuksen mukaisesti tie-

teellistä tutkimusta säännönmukaisesti harjoittavalle laitokselle tai yhteisölle noudattaen 

JulkL:a. Muita tarkentavia ehtoja (suojatoimia) koskien salassa pidettävien tietojen luovut-

tamista. 

Laki pysäköinninvalvonnasta 27/2011 

7 §, 13 § 

HE 223/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001 

3-5 a § 

HE 200/2000 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta. 3 § on kumottu L:lla 8.4.2016/250, joka 

tulee voimaan 1.3.2017. 

4§: Parisuhteen rekisteröivä viranomainen, varmistauduttava siitä, että rekisteröinnin esteet 

on tutkittu. 4 § on kumottu L:lla 8.4.2016/250, joka tulee voimaan 1.3.2017. 

5§: Rekisteröinti, allekirjoitus viranomaisen läsnä ollessa, 5 § on kumottu L:lla 8.4.2016/250, 

joka tulee voimaan 1.3.2017. 

5 a §: Maksu todistuksista ja korvaus matkakustannuksista, 5 a § on kumottu L:lla 

8.4.2016/250, joka tulee voimaan 1.3.2017.  

Muutokset voimaan 1.3.2017, laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta, 

kumotaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 1-5, 5 a. 

Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomio-

istuimissa 394/2011 

4 §, 13 §, 19 - 20 § 

HE 284/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4§: Hakemuksen tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä  

13§: tiedot salassapidettäviä 

19§: Sovinnon sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

20§: Hakemus sovinnon vahvistamiseksi, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä 

22§: Asiakirjajulkisuus, viittaus lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomiois-

tuimissa 
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Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja mui-

den Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 214/2012 

HE 1/2002 

Huomioita: Ei kuulu asetuksen soveltamisalaan 

Laki saamelaiskäräjistä 974/1995 

4a §, 25 §, 25 a §, 27 § 

HE 248/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4a § sovelletaan henkilötietolakia, 25 § & 25 a § (käsittelytoimia ja – menettelyitä, laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet). HUOM! 25a §:n 

mukaan vaaliluettelon ollessa nähtävillä, myös tiedot henkilön etnisestä alkuperästä ovat 

julkisesti esillä, vaikka ne muutoin ovat salassapidettäviä. Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 

mukaan etnistä alkuperää koskevien tietojen käsittely on kiellettyä. Tämä on kuitenkin poik-

keuksellisesti mahdollista 9 artiklan 2 kohdan g-alakohdan nojalla, mikäli käsittely on tar-

peen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Tässä tulee 

huolehtia, että kohdan muut edellytykset mm. oikeasuhteisuudesta ja rekisteröidyn perusoi-

keuksista toteutuvat. 27 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, asianomaisia rekisteröityjä sekä 

käsittelytoimia ja – menettelyitä). Ehdokasluettelon sekä vaaliluettelon laatiminen on rekiste-

rinpitäjän lakisääteinen velvoite, jota pidän näille pykälille yhteisenä henkilötietojen käsitte-

lyn oikeusperustana.  

Laki saatavien perinnästä 513/1999 

4 §, 16 § 

HE 199/1996 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 art. f) kohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi. 



 

 

135 

 

4§: Hyvä perintätapa, saatavan perintä, mm. perinnässä ei saa vaarantaa yksityisyyden 

suojaa 

16§: Velkojan oikeus salassa pidettävien tietojen antamiseen, tietojen luovuttaminen perin-

tätoimeksiannon hoitamista varten, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä oikeusapua koskevissa kansain-

välisissä asioissa 1076/2010 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3§: Tiedonsaantioikeus salassapitosäännösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä, 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

Laki syyttäjälaitoksesta 439/2011 

25 §, 25a § 

HE 286/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käyttötarkoitussidonnaisuutta sekä laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn 

varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyk-

sen johdosta maksettavasta korvauksesta 422/1974 

5 - 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 5-6§: Valtiokonttorille toimitettava korvaushakemus, mukaan liitettävä jäljennös 

rikosasiassa annetusta tuomiosta tai syyttämättäjättämispäätöksestä, tai esitutkinnan lopet-

tamista koskevasta päätöksestä sekä jäljennös esitutkintapöytäkirjasta, 2) käsiteltävien tie-

tojen tyyppiä 

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasssa 13/2003 

3 §, 5 § 

HE 17/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 § viittaussäännös  

5 § säännös viranomaisen sähköisen asiointipalvelujen järjestämisestä 

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 361/1999 

4 §, 12 - 14 §, 27 §, 34 § 

HE 189/1988 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 artikla kohta f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen 

etujen toteuttamiseksi 

4§: Takaajan vastuu päävelan liitännäiskustannuksista 

12§-14§: luotonantajan tiedonantovelvollisuus takaajalle velallisen sitoumuksista 

27§: Takaajan kuittausoikeus 

34§: Tietojen luovutus takaajalle, 4, 12–14 ja 27 §:ssä tarkoitetut tiedot saadaan antaa ta-

kaajalle velkojaa koskevan salassapitovelvollisuuden sekä henkilötietojen luovutusta koske-

vien rajoitusten estämättä. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 
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Laki talous- ja velkaneuvonnasta 713/2000 

9 § 

HE 37/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9 §: Talous- ja velkaneuvontapalvelua antavan henkilön salassapitovelvollisuu-

desta on voimassa JulkL. 

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 389/1994 

HE 389/1994 

Huomioita: Säädös koskee tietosuojalautakunnan ja -valtuutetun tehtäviä, organisaatiota ja 

toimivaltuuksia, ei henkilötietojen käsittelyä. 

Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 458/2002 

4 § 

HE 17/2002 

Huomioita: Tämä laki on kumottu L:lla 7.11.2014/917, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.  

Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-

asioissa 344/2000 

5 - 6 §, 7a § 

HE 119/1999 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5.3 §: Ulosottomiehellä on oikeus ottaa valokuvia, kopioita ja näytteitä, tehdä kuva- ja ääni-

nauhoitteita sekä ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on tarpeen turvaamistoimipäätök-

sen täytäntöönpanossa. Esitöiden mukaan erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei 
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täytäntöönpanossa käytetty asiantuntija saisi tietoonsa vastapuolen liike- tai ammattisalai-

suuksia. 

6 §: Tässä laissa tarkoitetun asiantuntijan ja asianosaisen vaitiolovelvollisuudesta ja hyväk-

sikäyttökiellosta säädetään JulkL:ssa. 

7 §: Turvaamistoimesta on muutoin voimassa, mitä OK 7 luvussa säädetään turvaamistoi-

mista. 

7 a §: Tuomioistuin voi oikeudenkäynnissä velvoittaa vastaajan antamaan tietoja mm. tava-

roiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta eli esim. tuottajien, valmistajien ja jakeli-

joiden nimistä ja osoitteista. 

Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suoje-

luun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-

vien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 

435/2009 

9 - 12 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9 § salassapidettävän tiedon antamista, 10 § tapaamisoikeutta koskevaan lau-

suntoon sallittavat tiedot, 11 § tiedon antamisen rajoitusta, 12 § Maistraatin velvollisuus 

antaa todistus huoltajan tai edunvalvojan asemasta  

Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttö-

myysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä 581/2002 

5 - 6 §, 7 a § 

HE 77/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: Maksukyvyttömyysmenettelystä julkinen kuulutus. Oikeusrekisterikeskuksen 

rekisteri. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Merkinnät myös konkurssin ja 

yrityssaneerauksen alkamisesta.  

Laki valtion oikeusaputoimistoista 258/2002 

13 § 

HE 82/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 13 § velvollisuus esittää rekisterinpitäjälle selvitys siitä, että tietojen suojauksesta 

huolehditaan asianmukaisesti. 

Laki vihkimisoikeudesta 571/2008 

4 §, 9 - 11 § 

HE 14/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §: Maistraatille tehtävässä vihkimisoikeushakemuksessa ilmoitettavat tiedot (henkilötun-

nus tai puuttuessa syntymäaika). 

6 §: Maistraatin oikeus saada välttämättömiä tietoja valvontaa varten vihkijältä tai yhdys-

kunnalta sekä rekisterihallinnon viranomaiselta. 

9 §: Maistraatin vihkimisoikeusrekisteri (tietojen tyyppi; henkilötunnus). 

10 §: Vihkimisoikeusrekisterin tietojen käyttäminen. Rekisteritietojen pysyvyys ja julkisuus. 

Henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset (viittaus henkilötietolakiin). 

11 §: Vihkimisoikeusrekisterin teknisen ylläpidon vastuu (Valtionvarainministeriön asetus, 

rekisteripitäjän vastuu). 
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Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvalli-

suuden arvioinnista 1406/2011 

5 - 6 § 

HE 45/2011 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5 § Selvitykset valtiovarainministeriön toimeksiannosta 

6 § Viestintäviraston tiedonsaantioikeus ja oikeus päästä tiloihin ja tietojärjestelmiin 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/999 

HE 30/1988 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

(Laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, yleisiä 

edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta) 

Huom! 26 § 2 mom. terveydenhuollon asiakassuhde/yksityiselämää koskeva tieto voidaan 

antaa, jos tieto on tarpeen tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuuluvan korvauksen 

tai muun vaatimuksen toteuttamiseksi, onko tämä asetuksen 9 artiklan mukaisesti esim. 

tärkeä yleinen etu. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Samoin 3 momentti. 27 

§ tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten sekä 28 § viranomaisen suunnittelu- 

tai selvitystyötä varten. Asetuksen 86 artikla: Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjo-

jen julkisuus, kuitenkin säätää mahdollisuudesta luovuttaa virallisten asiakirjojen sisältämiä 

henkilötietoja jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan sovittaa yhteen henkilö-

tietojen suoja ja virallisten asiakirjojen julkisuus.  

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 400/2015 

31, 45, 57, 81 § 

HE 215/2014 
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Huomioita: Säädös koskee henkilötietojen käsittelyä rikosoikeudellisten seuraamusten täy-

täntöönpanoa varten. Tietosuoja-asetus ei sovellu 2(2)(d) artiklan nojalla. 

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993 

80 - 84 §, 87 - 87 a §, 87 b 

HE 183/1992 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

80§: Salassapitovelvollisuus  

81§: Oikeudenkäyntiasiakirjojen käyttö tieteellistä tutkimusta varten, salassapidon estämät-

tä, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapito-

määräys on annettu. 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 

9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten. 89 artikla: 

tilastollisia tarkoituksia 

82-83§: Rangaistus ja korvausvelvollisuus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta 

84§: Velkojan oikeus eräiden tietojen saamiseen, verotusta koskevat tiedot, tiedot työvoi-

maviranomaiselta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

87§: Oikeusrekisterikeskuksen pitämä velkajärjestelyrekisteri, jokaisella on oikeus saada 

tietoja rekisteriin merkityistä seikoista, rekisteristä poistetut tiedot on pidettävä salassa. Tie-

tojen luovutus tuomioistuimelle, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa 

87a§: Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus ratkaisuista oikeusrekisterikeskukselle velkajär-

jestelyrekisterin pitämistä varten, ja Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin, viitta-

us lakiin oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä. 1) yleisiä edellytyksiä, 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

87b§: Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävä päätöksestä merkintä kaupparekisteriin 

Luottotietolaki 527/2007 

HE 241/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Luottotietotoiminnan harjoittajan rekisteri (yksityinen). HE: tietoa luotonhakijasta voidaan 

hakea useista eri lähteistä, joita luotonhakijan itsensä lisäksi voivat olla muun muassa luo-

tonantajan omat asiakasrekisterit, viranomaisten rekisterit sekä luottotietorekisterit. 

1 §: Luonnollisten henkilöiden käsittelystä viittaus henkilötietolakiin. 

5 §: hyvä luottotietotapa (yksityisyyden suoja). 

6 §: tietojen laatu ja tietolähteet (asianmukainen käsittely, suostumus). 

7 §: tietoturvallisuus, tieto käsittelystä kirjattava tietojärjestelmään. 

12-13 §: Rekisteriin merkittävät tiedot (tietojen tyyppi).  

14 §: Rekisterimerkinnän edellytykset. 

17-18 §: säilytysajat (tarkat). 

19 §: Henkilöluottotietojen luovuttaminen ja käyttäminen (yleiset edellytykset).  

20 §: Tietojen luovuttaminen sähköisesti (turvallisuus ja menetelmät) 

21-25 §: Tietojen tyyppi. 

26 §: Yrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotietojen yhdistäminen yritysluottorekisteriin. 

27 §: Yleiset edellytykset ja käyttötarkoitussidonnaisuus. 

28 §: Säilyttämisaika. 

29-32 §: Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet. 

34 §: Tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeus (valvontatehtävä). 

37 §: Tietojen tallettaminen eräissä tapauksissa. 

38 §: Luottotietotoiminnan harjoittajan ilmoitus tietosuojavaltuutetulle (tietojen tyyppi). 

39 §: Salassapitovelvollisuus (tietoja saa luovuttaa poliisille). 

Löytötavara-asetus 1079/1988 

12, 14 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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12 §: Löytötavaratoimiston pitämislupaa koskevassa hakemuksessa ilmoitettavat tiedot, 

mm. löytötavaratoimiston vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus sekä kirjallinen suostu-

mus tehtävään. 

14 §: Löytötavaratoimiston pitäjän on annettava aluehallintovirastolle tämän määräämä sel-

vitys löytötavaratoimiston toiminnasta. 

Löytötavaralaki 778/1988 

25 § 

HE 29/1988 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Maksupalvelulaki 290/2010 

25 § 

HE 169/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

23 - 25 §: Maksajan/maksunsaajan palveluntarjoajan on maksutoimeksiannon tapahduttua 

annettava asiakkaalleen tieto maksunsaajasta/maksajasta jos mahdollista, paitsi jos maksu-

toimeksianto annetaan puitesopimuksen piiriin kuuluvalla maksuvälineellä ja vastapuoli saa 

tiedot omalta palveluntarjoajaltaan. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen vel-

voitteen noudattamiseksi. 

86 §: Henkilötietojen käsittelyyn maksupalvelutoiminnassa sovelletaan HetiL:a. Palveluntar-

joaja saa HetiL 11 §:n ja salassapidon estämättä luovuttaa toiselle palveluntarjoajalle ja 

muuten käsitellä tietoja maksupalvelutoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikok-

sista, jos käsittely on välttämätöntä maksupalveluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai selvit-

tämiseksi. Rikosta koskevaa tietoa ei saa rekisteröidä tai luovuttaa ennen kuin rikoksesta on 

ilmoitettu poliisille, muulle esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle. Tieto rikoksesta saadaan 

kuitenkin rekisteröidä tai luovuttaa, jos se on välttämätöntä maksupalvelutoimintaan kohdis-

tuvan vakavan tai laaja-alaisen uhkan torjumiseksi. Rikosta koskevien tietojen säilytysaika. 

Käsittelyn perustetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. Käsittely on tarpeen 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
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Nimiasetus 254/1991 

2 §, 5 §, 7 - 10 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 § vihkijän velvollisuus merkitä rekisteriin menevään ilmoitukseen puolisoiden sukunimet: 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

5 § nimen muutoshakemukseen sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

7 § lääninhallituksen velvollisuus tietyissä nimenmuutostapauksissa toimittaa nimenmuutos-

hakemus viralliseen lehteen julkaistavaksi: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötie-

toja voidaan luovuttaa  

8 § Lääninhallituksen / KHO:n velvollisuus ilmoittaa lainvoimainen nimenmuutos väestöre-

kisterikeskukselle: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

9 § tuomioistuimen velvollisuus ilmoittaa lainvoimainen nimenmuutos väestörekisteriin: 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

10 § säädös mille rekisteritoimistolle nimenmuutos tehdään  

Nimilaki 694/1985 

HE 236/1984 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2.3-4 §: Lapsen sukunimi on ilmoitettava väestötietojärjestelmään. Ilmoitus maistraatille tai 

evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle. Seurakunnan on 

selvitettävä nimen lainmukaisuus ja toimitettava tieto nimestä viipymättä väestötietojärjes-

telmään rekisteröitäväksi. 

6 §: Ilmoitus lapsen sukunimen vaihtamisesta 3.3 §:n, 4, 4 a ja 5 §:n nojalla tehdään maist-

raatille. 

8 a §: Aikaisemman sukunimen ottaminen henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopuminen 

avioliiton aikana: ilmoitus maistraatille. 
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9 §: Puolison sukunimen muuttaminen avioliiton purkautumisen jälkeen: ilmoitus maistraatil-

le. 

15 §: Hakemus sukunimen muuttamisesta. Haetaan kirjallisesti maistraatilta. Hakemukses-

sa on mainittava ne seikat, joiden perusteella sukunimen muuttamista haetaan, sekä hakijan 

esittämä uusi sukunimi. 

18 §: Jos maistraatti, nimilautakunnan annettua lausuntonsa, katsoo, ettei sukunimen muut-

tamiselle 10 - 13 §:n säännökset huomioon ottaen ole estettä, maistraatin on hakijan kus-

tannuksella tiedotettava hakemuksesta virallisessa lehdessä paitsi, jos asetuksella on sää-

detty, ettei hakemuksesta pyydetä nimilautakunnan lausuntoa. 

21 §: Maistraatin päätös sukunimen muuttamista koskevassa asiassa on annettava tiedoksi 

hakijalle sekä sille, joka hakemuksen johdosta on tehnyt 19 §:ssä tarkoitetun muistutuksen. 

32 a §: Lapselle annetut etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään. Ilmoitus maist-

raatille tai evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle. Seura-

kunnan on selvitettävä nimen lainmukaisuus ja toimitettava tieto nimestä viipymättä väestö-

tietojärjestelmään rekisteröitäväksi. 

32 c §: Ilmoitus etunimen muuttamisesta: tehdään maistraatille. 

Oikeudenkäymiskaari 4/1734 

 5:2, 5:10; 8:2, 8:6, 8:10; 15:17; 17:23 - 24, 17:28; 22:3, 22:5 -13; 24: 7 - 8, 24:15; 25:15 - 

16; 26:26 - 27; 30:6, 30:11 

  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5:2 haastehakemuksen sisällön vaatimukset,  

5:10 sisältö vastaajan vastaukseen,  

8:2 hakemuksen sisältö,  

8:6 hakemukseen asiaan osallisen vastaus,  

15:17 oikeudenkäyntiavustajan, tulkin tms. tietojen ilmaisukielto,  

17:23 todistamasta kieltäytyneen henkilön antama ilmoitus,  

17:24 todisteiden käyttökielto ja poikkeustilanteet,  
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22 luku riita-asian käsittelyn pöytäkirjan muotovaatimukset, myös äänitteen säilytysaika,  

24:7-8 käräjäoikeuden tuomion asiakirjan sisältö,  

24:15-16 hovioikeuden päätösasiakirjan sisältö,  

26:26-27 pääkäsittelyn pöytäkirjan sisältövaatimukset,  

30:6 lupahakemuksen sisältövaatimukset,  

30:11 muutoshakemukseen annettavan vastauksen sisältövaatimukset.  

Tiivistettynä: henkilötietojen tyyppi määritelty (keneltä, kenelle, vaade tai toimenpide, todis-

teet), välttämättömyys. Tietojen säilyttämisaika määritelty. Oikeusvaateen vuoksi käsiteltävä 

henkilötietoja (tarvittaessa myös erityisiä henkilötietoja, 9 art 2 f -kohta). 

Oikeusapulaki 257/2002 

10 § 

HE 82/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10 § 1 mom oikeusapu hakemukseen sis. tiedoista 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

2-3 mom. oikeusaputoimiston oikeus saada tietoa: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Oikeusapulaki 5.4.2002/257 

10 § 

HE 82/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10 §: Oikeusavun hakijan on esitettävä selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, 

johon hän hakee oikeusapua. Säädetään tarkemmin OM:n asetuksella. 
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Valtion ja kunnan viranomaisella, Kelalla sekä eläke- ja vakuutuslaitoksella on velvollisuus 

antaa oikeusaputoimistolle oikeusapupäätöksen tekemisen kannalta välttämättömät tiedot 

salassapitosäännösten estämättä. Velvollisuus koskee tietyin edellytyksin myös rahalaitos-

ta. Rahalaitokselle osoitetusta pyynnöstä on annettava etukäteen hakijalle tieto. 

Oikeusaputoimisto voi 2 momentissa mainituin edellytyksin saada salassa pidettäviä tietoja 

hakijan taloudellisesta asemasta teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisen ja Kelan 

rekistereistä. Tästä mahdollisuudesta on etukäteen ilmoitettava hakijalle. 

Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista 841/2012 

3 § 

Huomioita: 3§: Julkisen notaarin suoritteista perittävät maksut, ei koske henkilötietojen käsit-

telyä. 

Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista 502/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: (Käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menettelyitä) 

Tietosuoja-asetus 23 artikla 1-kohdan j-alakohta mahdollistaa myös asetuksen mukaisten 

oikeuksien rajoittamisen. 

Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tieto-

lomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta 291/2011 

Liite 1 - Liite 4 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Liite 1- liite 4: Lomakkeisiin merkittävät tiedot (henkilöllisyydet ja muut sopimus-

tiedot). Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset aikaosuuksien ja pitkäaikais-

ten lomatuotteiden myynnistä tai vaihdosta. 
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Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimi-

vien viranomaisten maksullisista suoritteista 1376/2010 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: lista maksullisista suoritteista  

Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virka-

merkistä 576/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § virkamerkkiluettelo 

Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekiste-

riin 238/2011 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Annettu holhoustoimesta annetun lain (442/1999) nojalla. 

1 §: Holhousasioiden rekisteri (holhoustoimilain 64 §: holhousviranomaiset ja aluehallintovi-

rastot [edunvalvonta-asiat]). (Tietojen tyyppi [valvottavan ja edunvalvojan henkilötunnukset].  

2 §: Muutokset merkittävä heti.  

3 §: Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta anne-

tun lain 31 §:n 2 momentin mukainen edustaja merkitään rekisteriin soveltuvin osin. 

4 §: Rekisterimerkintöjen ajankohta. 
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Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakun-

nallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään 1024/2010 

  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 §: Oikeushallinnon ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään kirjattujen tietojen oikeellisuus 

on varmennettava esim. käyttöoikeuksien avulla. 

3 §: Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään liittyneiden oikeushallinnon viran-

omaisten on talletettava tekemänsä ratkaisu tai sen tuomiolauselma tietojärjestelmään sekä 

tehtävä muut säännöksessä luetelluissa laeissa säädetyt merkinnät. 

4 §: Tuomioistuimen on tallennettava myös päätökseen liittyvä jakeluohje ja mahdolliset 

huomautusmerkinnät poikkeuksellisesta menettelystä. 

5 §: Määräajat joiden puitteissa tuomiota tai päätöstä koskeva merkintä on tehtävä. 

6 §: Ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmän tiedoista on toimitettava tuloste mm. eräiden 

sotilaskurinpidollisten asioiden yhteydessä. 

Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn 

selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta 1212/2001 

8 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: laskusta ilmenevät tiedot  

Oikeusministeriön päätös autokiinnityslain täytäntöönpanosta 355/973 

1 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Kun autokiinnitystä haetaan, on hakemukseen liitettävä autokiinnityslain 3 §:ssä tarkoi-

tettua sitoumuskirjan antajaa samoin kuin kiinnityssuostumuksen antajaa koskeva ote väes-

törekisteristä, sis. henkilötunnuksen. 

2 - 4 §: Kiinnityshakemuksen liitteeksi vaaditaan määrätyt asiakirjat, jotka kahden henkilön 

on todistettava oikeaksi. 

Osakeyhtiölaki 624/2006 

2:2; 3:15 - 17; 4:2 - 5, 4:8, 4:12; 5:23; 6:22 

HE 109/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:2§: Perustamissopimuksen sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekis-

teröityjä 

3:15-17§: Osake- ja osakasluettelo, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekiste-

röityjä 

4:2-5§: Osakasluettelo arvo-osuusjärjestelmässä, henkilötunnus, odotusluettelo, 2) käsitel-

tävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

4:8§: Oikeuksien kirjaaminen arvo-osuustilille, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

4:12§: Luetteloiden laatiminen ja osakekirjojen antaminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

5:23§: Yhtiökokouksen pöytäkirja, ääniluettelo, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä 

6:22§: Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tiedonantovelvollisuus hallinto-

neuvostolle, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Osuuskuntalaki 421/2013 

2:2, 2:8; 4:9, 4:14 - 16; 6:25; 14:5; 15:2 - 5, 15:8, 15:12 

HE 185/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä osuuskuntaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä 

2:2: Perustamissopimuksessa mainittavat tiedot. Mainittava perustajajäsenet, hallituksen 

jäsenet, mahdollinen toimitusjohtaja ym. 

2:8: Osuuskunnan rekisteröiminen. Säädetään tarkemmin kaupparekisterilaissa. Rekiste-

röinnin edellytyksenä on vaadittujen selvitysten ja todistusten toimittaminen, niissä mm. 

hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan nimi. 

4:9: Osuuskirjan ja osakekirjan sisältämät tiedot. Molemmissa tietoja mm. siitä, kenelle 

osuus- tai osakekirja on asetettu ja hallituksen tai sen valtuuttaman henkilön allekirjoitus. 

4:14: Hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa ja lisäksi omistajaluetteloa, jos muut kuin jäse-

net omistavat osuuksia tai osakkeita. Jäsen- (ja omistaja-) rekisteriin merkittävät tiedot. 

Myös entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa, jonka osalta säännöksessä mainitaan mer-

kittävät tiedot ja säilytysaika. Luettelot on laadittava viivytyksettä ja niitä on pidettävä luotet-

tavasti. 

4:15: Jäsen- ja omistajaluetteloon on viivytyksettä merkittävä osuuksien ja osakkeiden siir-

tyminen henkilöltä toiselle sekä muu jäsen- ja omistajaluetteloon merkittyä seikkaa koskeva 

muutos. 

4:16: Tiedot jäsenyydestä, sen alkamis- ja päättymisajasta sekä muista osuuden ja osak-

keen omistajan nimistä ovat julkisia. Muut luetteloihin merkityt tiedot voidaan luovuttaa vain 

jäsenelle, osuuden ja osakkeen omistajalle, velkojalle ja muulle, joka osoittaa etunsa sitä 

vaativan. 

14:5 - 6: Lisämaksuvelvollisten jäsenten jäsenhakemusten säilyttämisaika. Eroamisilmoitus-

ten säilytysaika. Lisämaksuvelvollisen jäsenen eroamisilmoituksen käsittely. 

15:2: Hallintarekisteröidyn osuuden tai osakkeen omistaja voidaan tietyin edellytyksin tila-

päisesti merkitä jäsen- ja omistajaluetteloon osuuskunnan kokoukseen osallistumista varten, 

jos häntä ei ole täsmäytyspäivänä merkitty jäsen- ja omistajaluetteloon. 

15:3: Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osuuksista ja osakkeista sekä niiden omistajista 

pidetään arvopaperikeskuksessa jäsen- ja omistajaluetteloa. Luetteloon merkittävä tiedot, 

ml. henkilötunnus tai muu yksilöintitunnus. Tilapäisen merkinnän yhteydessä tallennettavat 

tiedot. 

15:4: Odotusluettelo. Osuuskunnan perustamisvaiheessa tai annettaessa uusia osuuksia tai 

osakkeita merkintä osuudesta/osakkeesta ja sen saajasta merkitään jäsen- ja omistajaluet-

telon sijasta arvopaperikeskuksessa pidettävään erilliseen odotusluetteloon. 

15:5: Jäsen- ja omistajaluettelosta sekä odotusluettelosta voidaan antaa tieto kaikille 4:16 

§:n edellytysten mukaisesti. Kuitenkaan mm. henkilötunnus, maksu- ja verotustiedot eivät 

ole julkisia. 
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15:8: Osuuksien ja osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille. Kirjaukset tulee tehdä arvopa-

perikeskuksen hyväksymällä, jäljitettävällä tavalla. Pantinhaltijan ja muun oikeudenhaltijan 

oikeus kirjataan arvo-osuustilille, jos on esitetty riittävä selvitys.  

15:12: Kun osuudet, lisäosuudet tai osakkeet poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä, osuus-

kunnan on viivytyksettä laadittava jäsen- ja omistajaluettelo. 

Perintökaari 40/1965 

10:2,14:1,19:12a,20:3-6,12:9a,25:8 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10:2 testamentin todistajat 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

14:1 kumottu L:lla 17.8.1990/700. 

19:12a, vainajan velkojen maksu, 

20:3-6 perunkirjoituksessa ilmoitettavat tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

25:8 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Puoluelaki 10/1969 

3 §, 8 b-c §,9 b §, 9 f § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Oikeusministeriön puoluerekisteri. 

3 §: Rekisteröintihakemus ja luettelokortti (tietojen tyyppi). 

8 b §: Yksityishenkilön nimi saa näkyä maksullisessa mainoksessa vain nimenomaisella 

suostumuksella. 

8 c §: Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtävä ilmoitus (tietojen tyyppi). 

9 b §: Ilmoitettavat tiedot vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta (tietojen tyyppi, yksityis-

henkilön nimi vain nimenomaisella suostumuksella). 
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9 f §: Valtiontalouden tarkastusviraston puoluerahoituksen ilmoitusrekisteri (tietojen tyyppi), 

jokaisella oikeus saada tietoja rekisteristä. 

Rikoslaki 39/1889 

38:1-2, 38:1-2, 9 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Rangaistussääntelyä tieto- ja viestintärikoksista. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 149 

kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat vahvistaa asetuksen rikkomiseen sekä asetuksen mu-

kaisesti ja siinä asetetuissa rajoissa annettujen kansallisten saantojen rikkomiseen sovellet-

tavia rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat saannot. Nämä rikosoikeudelliset seuraa-

mukset voivat mahdollistaa myös asetuksen rikkomisella saadun hyödyn menettämisen. 

Kyseisten kansallisten saantojen rikkomiseen sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamus-

ten ja hallinnollisten seuraamusten maaraamisen ei kuitenkaan tulisi johtaa ne bis in idem -

periaatteen rikkomiseen unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan. 

Tietosuoja-asetuksen nojalla määrättävät hallinnolliset sakot ja kansallisella tasolla säädetyt 

rikosoikeudelliset seuraamukset on siis sovitettava yhteen. Tällä hetkellä voimassa olevaan 

rikosoikeudelliseen sääntelyyn lukeutuu: 

38:1 - 2 §: Salassapitorikos ja salassapitorikkomus. 

38:8 - 8 a §: Tietomurto ja törkeä tietomurto. 

38:9 §: Henkilörekisteririkos. 

Rikosrekisteriasetus 772/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 §: Rikosrekisteriä pitää oikeusrekisterikeskus. 

4 - 10 §: Tietojen ilmoittaminen rikosrekisteriin. Ilmoituksen tekemisessä noudatettava me-

nettely eri oikeusasteiden osalta määräaikoineen ja ilmoituksen varmentaminen. 

11 §: Tietojen luovuttaminen rikosrekisteristä: rikosrekisteriotteeseen merkittävien tietojen 

ajallinen ja asiallinen rajaus. 

15 §: Rikosrekisteristä annettavat tiedot varmentaa rekisterinpitäjä. 
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16 §: Rikosrekisterin pitäjän oikeus saada tietoja (mm. henkilötunnus) väestörekisterikes-

kukselta ja oikeushenkilöiden osalta asianomaisilta rekisteriviranomaisilta. 

Rikosrekisterilaki 770/1993 

HE 368/1992 

Huomioita: Ei kuulu asetuksen soveltamisalaan 

Suomen perustuslaki 731/1999 

10 § 

HE 1/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 9) toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilantei-

ta varten 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Yksityiselämän suoja ja siitä poikkeaminen  

Säätiöasetus 1045/1989 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: Oikeusministeriölle toimitettava henkilön täydellinen nimi sekä kansalaisuus ja asuin-

paikka siinä tapauksessa, että haetaan poikkeusta säätiölain 9.2§:n, joka on kylläkin kumot-

tu, vuoden 1930 säätiölaki (vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä sekä 10 a §:ssä tarkoite-

tulla hallituksen jäsenellä ja toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, 

jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. Sama koskee sellaista säätiö-

tä, yhteisöä tai laitosta, jonka hallituksen jäsenet toimivat säätiön hallituksen jäseninä, sekä 

säätiön hallituksena tai sen jäsenenä toimivaa viranomaista. Jos oikeushenkilö tai laitos tai 

sen hallituksen jäsen on säätiön hallituksen jäsenenä, vaatimusta sovelletaan oikeushenki-

lön tai laitoksen kotipaikkaan). Vuoden 2015 laissa vastaava säännös on II-osan 3 luvun 10 

§, jonka mukaan vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka tai kotipaikka 

Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.  

5-8 §: säätiörekisterin ylläpito.  
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Säätiölaki 109/1930 

6 - 7 §, 17 b §, 22 §, 24 § 

HE 4/1929 vp II 

Huomioita: vanhentunut 

Toiminimilaki 128/1979 

4 §,7 §,10 §,13 §,15-16 § 

HE 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Turvallisuusselvityslaki 726/2014 

2§,6§,17§ 22§,25-32§,37§,44-45§, 7 luku 

HE 57/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 §,6 §, 17 §, 22 §, (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa, käsittelytoimia ja – menettelyitä, käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä yleisiä edelly-

tyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta), 25-

32§ ja 37 §: Tietolähteet (laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoi-

tetut toimenpiteet, käsiteltävien tietojen tyyppiä, laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn 

varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet) Huom! 29 §: Laaja turvallisuusselvitys voidaan 

ääritapauksessa ulottaa koskemaan myös kohteen läheisiä, mutta heiltäkin on saatava 

suostumus 8 §:n nojalla. 44-45§ (säilytysaikoja, käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelytoi-

mia ja – menettelyitä, laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut 

toimenpiteet), 7 luku: Turvallisuusselvitysrekisteri (käsittelytoimia ja – menettelyitä, säilytys-

aikoja, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet) Kaiken kaikkiaan 

monimutkainen ja laaja-alainen säädös, jossa henkilötietojen käsittely pohjautuu selvityksen 

kohteen suostumukseen. 
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Turvallisuustutkintalaki 525/2011 

20 - 21 §, 39 § 

HE 204/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

20 § onnettomuustutkintakeskuksen tietojensaantioikeus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

21 § oikeus saada tietoa teleyrityksiltä 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa  

39 § oikeus luovuttaa tietoa jos kyseessä rikos (ei kuulu asetuksen soveltamisalaan)  

Uhkasakkolaki 1113/1990 

18 § 

HE 63/1990 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18 §: Velvoitetun on luovuttaessaan omaisuutta tai käyttöoikeutta ilmoitettava 

uhkasakosta, teettämisuhasta tai keskeyttämisuhasta, joka on asetettu päävelvoitteen te-

hosteeksi. Päätös ilmoitusvelvollisuudesta annettava yhdessä uhan asettamispäätöksen 

kanssa. Uhkasakko mahdollinen. 

Ulosottokaari 705/2007 

HE 83/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: Sisältää säännöksiä mm. ulosottorekisteristä 1:24 - 35, velallisen tietojenanto-

velvollisuudesta 3:552 - 56, 3:60 sekä sivullisen ja VO:n tietojenantovelvollisuudesta 3:64 - 

67. Tämän lisäksi on erinäisiä säännöksiä (esim. 3:2 - 3, 3:27, 3:37) koskien käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja -menettelyitä sekä yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat re-

kisterinpitäjän suorittaman tietojen käsittelyn lain mukaisuutta. Tarkan pykälä kohtaisen 

läpikäynnin seurauksena voin todeta, etten havainnut ristiriitoja tietosuoja-asetuksen kannal-

ta nyt tarkasteltavien kysymysten valossa. 

Vaalilaki 714/1998 

HE 48/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: 3 Ei mahdu kansalliseen liikkumavaraan 

18 - 19 §: Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Tallennettavat tiedot, ml. 

henkilötunnus ja turvakielto. 

21 §: Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin. 

Ilmoituskortissa olevat tiedot. 

22 §: Äänioikeudesta tiedottaminen EU:n muun jäsenvaltion kansalaiselle. 

23 §: Äänioikeusrekisterin tietojen pitäminen nähtävänä tarkastamista varten ja tästä tiedot-

taminen. Otteiden antaminen äänioikeusrekisteristä. 

24 §: Oikaisuvaatimuksen tekeminen. Rekisteröidyn 16 artiklan mukaista oikeutta tietojen 

oikaisemiseen on rajoitettu siten, että jos äänioikeutetun kotikuntalaissa tarkoitettu muut-

toilmoitus saapuu maistraatille myöhemmin kuin 51. päivänä ennen vaalipäivää, hän ei voi 

muuttoilmoituksen perusteella vaatia tiettyjen tietojen, mm. äänestysalueensa korjaamista 

rekisteriin. Esitöiden mukaan järjestelmä helpottaisi oleellisesti rekisteritoimistojen työtä. 

Lisäksi voidaan arvioida, ettei tästä aiheutuisi äänestäjille kohtuutonta haittaa, koska he 

voivat käyttää myös ennakkoäänestysmahdollisuutta. Ei ehkä riittävän painava syy rajoituk-

seen, jos äänestäminen voi joissakin tapauksissa vaikeutua. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  

25 §: Maistraatin päätös. Maistraatin on tehtävä ratkaisusta mahdollisesti aiheutuvat muu-

tokset äänioikeusrekisteriin määräajassa ja annettava päätös tiedoksi. 

26 §: Väestörekisterikeskus tai maistraatti voi tehdä määräajassa itseoikaisun. Korjaamises-

ta on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle, ellei ole ilmeisen tarpeetonta (esitöiden mukaan 

koskee esim. vähäisiä kirjoitusvirheitä). Äänioikeusrekisteriin lisätylle henkilölle on lähetettä-

vä ilmoituskortti. Jos äänioikeutettu on otettu samojen europarlamenttivaalien vaaliluetteloon 

toisessa EU-maassa, hänet on merkittävä äänioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla olevak-

si. 
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29 §: Äänioikeusrekisteriin tehtävät merkinnät äänioikeuden käytöstä. Kuka voi tehdä mer-

kinnän ja korjata virheellisen merkinnän. Merkintöjen julkisuus. Tietojen arkistointi ja hävit-

täminen. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ongelmallinen kohta 

Asiantuntijapaneelin perustelu: Säädöstä on arvioitava erikseen vaalilainsäädännön ja tie-

tosuojalainsäädännön näkökulmista. Vaalijärjestelmän toimivuuden kannalta on perusteltua, 

että on määräaika oikaisuvaatimukselle äänioikeuden käyttämiseen (vaalilainsäädäntö). On 

ongelmallista, jos tämä rajoittaa henkilön oikeutta oikaista virheet henkilörekisterissä (tie-

tosuojalainsäädäntö). Ehdotus: muutetaan 24 § siten, että tietojen korjaaminen on mahdol-

lista myös 51 päivän aikana, vaikka se ei vaikutakaan äänioikeuden käyttämiseen. 

Vakuutusoikeuslaki 132/2003 

21 § 

HE 101/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tämä laki on kumottu L:lla 25.8.2016/673, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen. 

Vanhentuneessa säädöksessä: 

21§: Vakuutusoikeuden oikeus saada tietoja ja virka-apua, tiedot salassapidettäviä, Kan-

saneläkelaitokselta oikeus saada ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salas-

sapitovelvollisuus on säädetty, selvitys tietojen suojauksesta, 5) käyttötarkoitussidonnaisuut-

ta, 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet 

Valmiuslaki 1522/2011 

102 - 103 §, 124 § 

HE 3/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

102 § työnantajan tietojenantovelvollisuus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötie-

toja voidaan luovuttaa  
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103 § työvelvollisuusrekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 

4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussi-

donnaisuutta, 6) säilytysaikoja 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

124 § viranomaisen tarkastus ja tiedonsaantioikeus, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa  

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista 

130/2001 

2 - 3 §, 6 §, 8 § 

Huomioita: Säädös ei koske henkilötietojen käsittelyä vaan kuluttajalle asuntojen markki-

noinnin yhteydessä annettavia tietoja. 

Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta 942/2007 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä.  

Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä 1098/2003 

  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Oikeusperuste sisältää lähes kaikkia 6 artiklassa listattuja asioita. Erityistä huomiota kiinnit-

tää 2 §: 8-kohta muut kuulutettavaan asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterinpidon 

tai velkojien edun valvonnan kannalta, joka on sangen lavea. Kansallinen liikkumavara kui-

tenkin mahdollistaa erityissäännöksen mukaisen lainsäädännön (Tietosuoja-asetus 23 artik-

la 1-kohdan j-alakohta). 

Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajille annettavista tiedoista 

789/2010 

5 - 7 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Rekisteröidyn suojelu vaadittujen tietojen taustalla. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.  (23 art 1 i -kohta). Asetuksessa lueteltu sopimuksiin vaadittavat tiedot, 

ei varsinaista henkilötietojen käsittelyä (yksittäistapaukset). 

Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isän-

nöitsijäntodistuksesta 365/2010 

3 - 5 §, 8 §  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§ - 5§: Isännöitsijäntodistus, osakeluetteloon merkityn omistajan nimi, hallituksen puheen-

johtajan nimi ja osoite, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

8§: Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä 

Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 681/2010 

3 §, 5 §, 13 - 17 §, 19 - 21 §, 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5 §: menettelyt / yleiset käyttöohjeet (turvallisuus). Viittaus henkilötietolain 32 §:n 2 moment-

tiin. 

13 §: Suojaustasojen käyttöoikeudet (luetteloitava).  

14 §: Henkilöt, jotka käsittelevät tai joilla on pääsy suojaustason I ja II asiakirjoihin tai arkis-

toon, on oltava tunnistettavissa. 

15 §: Luokiteltujen asiakirjojen käsittely vain toimitiloissa, ellei muuta ohjeistusta.  
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16 §: Sähköisen asiakirjan tallettaminen (menetelmävaatimukset). 

17 §: Asiakirjan kopiointi.  

19 §: Asiakirjan siirtäminen tietoverkossa (kielletty/erityisvaatimukset).  

20 §: Asiakirjojen käsittely (arkaluontoiset ja biometriset tiedot) tulee kirjata lokiin tai vastaa-

vaan. (käsittelytoimet ja -menettelyt) 

21 §: Luokiteltujen asiakirjojen arkistointi arkistolain mukaan. Paperisten asiakirjojen tuhoa-

minen suojausta vastaavalla tavalla. 

Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta 510/2006 

3 §,12 §,17- 20 §,22 §,25-27 § 

Asetus ei sovellu. 2 art. 2 kohta: Tätä asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota 

toimivaltaiset viranomaiset suorittavat rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa 

varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten 

uhkien ehkäisyä varten.  

3 §,12 §,17- 20 §,22 §,25-27 § 

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä 1322/2007 

4 - 6 §, 8 - 9 §, 12 - 13 §, 15 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä henkilötietojen käsittelystä ulosoton yhteydessä. 

4 - 6 §: Ulosottohakemuksen saavuttua selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajan 

tiedot ja selvitetään vastaajan olinpaikkaa ja omaisuutta erilaisten rekisterien avulla sään-

nöksen mukaisesti. 

8 §: Velalliselle annettavan ulosmittauksen ennakkoilmoituksen sisältämät tiedot, mm. 

asianhallintatiedot. 

12 §: Maksukieltoon merkittävät tiedot, mm. tarpeelliset tiedot maksukiellon saajasta. 

13 §: Ulosmittauksen rekisteri-ilmoituksen tekeminen rekisterinpitäjälle. Ilmoituksen sisältä-

mät tiedot, mm. asianhallintatiedot. 
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15 §: Asianosaiskeskustelusta kuulutusrekisterissä julkaistavassa kuulutuksessa ilmoitetta-

vien tietojen lähettäminen Oikeusrekisterikeskukselle. 

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 1560/2011 

1 - 2 §, 8 §, 15 §, 19 §, 21 §, 30 §, 32 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1-2 §, 8 §: Lupahakemuksen perustiedot ja esitettävät selvitykset (hakijasta vain nimi ja 

yhteystiedot),  

15 § (Kartta, jossa tietoja vahinkoalueesta sekä käyttö- ja lunastusoikeuden alaisesta alu-

eesta. Merkittävä alueen kuntien, kylien, kiinteistöjen ja muiden maa- ja vesialueiden rekis-

teriyksiköiden rajat, nimet ja kiinteistötunnukset, rakennusten ja rakennelmien sijainti sekä 

karttakuvioiden tiluslaji. Liitettävä myös tiedot kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden 

tiedossa olevat omistajat ja haltijat),  

19 § (Kuulutushakemuksen sisältö),  

21 § (lupahakemusta koskevan kuulutuksen sisältö; henkilötietona vain hakijan nimi ja yh-

teystiedot)  

30 § (vähäistä vesitaloushanketta koskeva ilmoitus, vaadittavat tiedot), 

32 § (ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot). Oikeusperusteina henkilötie-

tojen käsittelylle lainmukainen käsittelyperuste (lupahakemusmenettely) ja edellytyksenä 

käsiteltävien tietojen tyyppi. 

Vesilaki 587/2011 

12:2,12:6,12:10,14:3,18:1,18:3 

HE 277/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 12:2 & 12:6 (käsiteltävien tietojen tyyppiä ja säilytysaikoja). 12:10 &14:3 (yhtei-

söjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja voidaan luovuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta). 
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18:1 &18:3 (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja voidaan luovuttaa, käyttötarkoitussi-

donnaisuutta sekä tietojentyyppiä). 

Yhdistyslaki 503/1989 

11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tietojenkäsittelyn perusteena nykyisin yhteysvaatimus, jatkossa ehkä oikeutettu etu, kenties 

myös suostumus. 

Jäsenluetteloon sis. tiedot ja jäsenen oikeus tutustua tietoihin, viittaus henkilörekisterilakiin 

Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 

4 - 5 §, 10 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Henkilötietojen käsittely tässä yhteydessä on PRH:n lakisääteinen velvoite (yh-

distyslaki 9 luku). Tiedot, mitä merkitään, 4 (luovutukset), tietoja 10 §:n mukainen henkilötie-

tojen luovutus (myynti) --> ks. johdanto-osa 53, tässä yhteydessä myös 6 artiklan 1 mom 6 f 

kohta --> oikeutettu etu. Asetuksen 87 artikla --> henkilötunnuksen käsittely --> jäsenvaltio 

määrittelee edellytykset 

Maakaari 540/1995 

12 §, 15 §  

HE 120/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei liityntää tietosuoja-asetukseen 
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Sisäministeriö 

Ampuma-aselaki 9.1.1998/1 

25 §, 45 §, 74 §, 113 § 

HE 183/1997 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

25 §: Elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa ampuma-aseista, aseen osista, pat-

ruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista (tietojen tyyppi). Tietojen luovuttaminen vain 

115 §:ssä tarkoitetulle valvontaviranomaiselle. Vaadittaessa esitettävä poliisille ja luovutet-

tava lupaviranomaiselle. Tiedosto on säilytettävä vähintään 20 vuotta viimeksi tehdyn mer-

kinnän jälkeen. Tiedot hävitettävä 40 vuoden jälkeen viimeisestä merkinnästä. 

45 §: Lupaviranomaisella on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio, kun syytä epäillä 

henkilökohtaista sopivuutta (tietojen tyyppi). 

74 §: Kotikunnan poliisilaitos antaa Euroopan ampuma-asepassin, haltijan esitettävä pyy-

dettäessä tiedot (tietojen tyyppi).  

89 §: Luovutusilmoitus poliisilaitokselle.  

113 §: Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen (tietojen tyyppi [välttämättömät tiedot]), 

tietojen salassapitovelvollisuus, viittaus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun 

lakiin. 

Arpajaislaki 23.11.2001/1047 

51 §, 58 §  

HE 66/2012 

Vireillä olevat HE:t: HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsit-

telystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa anne-

tun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 
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Vireillä oleva HE ei merkitse muutoksia tässä mainittuihin säännöksiin. Käsittely on tarpeen 

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi paitsi 51 §:n osalta käsittely on 

tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

42 b §: Poliisi pitää lupa- ja valvontatehtäviensä suorittamiseksi arpajaisten valvontatiedos-

toa. Tallennettavien tietojen tyyppi. Saadaan tallettaa tietoa mm. lupien peruuttamisesta 

sekä kieltoihin ja uhkasakkomenettelyyn liittyvistä toimenpiteistä. Poliisin pitämiin rekisterei-

hin sovelletaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia. 

44 §: Valvontaviranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvonta-

tehtävän suorittamiseksi tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja. 

51 §: Pelikasinotoiminnan harjoittajalla on oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää pelikasi-

non asiakas- ja valvontarekisteriä. Tallennettavien tietojen tyyppi, mm. asiakkaan etu- ja 

sukunimi ja kuva, sekä keräämis- ja käsittelytapa. Asiakkaan kuva on 9 artiklan nojalla arka-

luonteista tietoa. Käsittelyä perustellaan esitöissä sosiaalisten haittojen vähentämisellä. 

Asiakkaan kuvan käsittely voisi olla sallittua 9(2)(g) artiklan nojalla. Laissa määritelty käsitel-

tävien tietojen tyyppi (huom! tiedot pelikiellosta, epäillystä tai todetusta pelivilpistä sekä häi-

riökäyttäytymisestä!), säilytysaika, tietojen luovuttaminen. Oikeus pitää (yksityistä. Ministeri-

ön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) rekisteriä -> velvollisuus pitää rekisteriä virallisen 

valvonnan takia. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Rekisteritietojen käsittely on rajattu tietyille pelikasinon henkilökuntaan kuuluville henkilöille. 

Tiedot saadaan luovuttaa virallisille valvojille valvontatehtävän suorittamiseksi. Säilytysaika. 

Rekisteriin sovelletaan myös HetiL:a.  

Kansallinen liikkumavara 23 art. kohta d) rikosten ennalta ehkäiseminen 

58 §: Tarkastuslaitoksen on toimitettava tiedot tyyppitarkastetuista rahaliikenteen valvonta-

laitteista Poliisihallitukselle. Laissa mainittu arpajaisten osallistuvien oikeusturvan takaami-

nen, väärinkäytösten ja rikosten estäminen sekä sosiaalisten ja terveydellisten haittojen 

vähentäminen (23 artiklan mukaisia). Menettelyssä sovelletaan myös HetiL:ia. 

51§: asiakas- ja valvontarekisteri: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekiste-

röityjä, 6) säilytysaikoja. Viittaus henkilötietolakiin. 

Henkilökorttilaki 28.7.1999/823 

HE 18/1999 

HE 41/2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Uusi henkilökorttilaki astuu voimaan 1.1.2017 (663/2016). 
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4 §: Henkilökortin sisältö (tietojen tyyppi [henkilötunnus]).  

5 §: Teknisen osan sisältö (tietojen tyyppi).  

6 §: Viranomaisen palveluksessa olevan henkilökortti (tietojen tyyppi). 

7 §: Teknisen osan tietosuoja. 

8 §: Henkilökortin tietojen oikeellisuus ja tarkistaminen, väestörekisterikeskus vastaa tallet-

tamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kortinhaltijan oikeus tarkastaa teknisen osan sisältämät 

henkilötiedot ja pyytää korjaamista tai poistamista.  

11 §: Hakijan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen kortin myöntävän viranomai-

sen vastuulla (saa ottaa sormenjäljen, hävitettävä heti vertaamisen jälkeen).  

12 §: Henkilökorttihakemuksen liitteet (tietojen tyyppi).  

13 §: Viranomaisen tarkastusoikeus. 

18 §: Henkilökortin myöntää poliisilaitos tai Suomen edustusto.  

22 §: Henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastamista ja toimittamista koskevan 

tehtävän siirto yksityiselle palveluntuottajalle (laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn 

varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet).  

31 §: Poliisin henkilökorttirekisteri, viittaus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annet-

tuun lakiin. 

Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359 

36 - 40 §, 44 - 49 §  

HE 235/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Henkilötietojen käsittely on tässä yhteydessä perusteltua lakisääteisen velvoit-

teen täyttämiseksi / julkisen vallan käyttämiseksi. Kohdat 2, 3 (asianosaisen tietojenantovel-

vollisuus), 7, 4… Rikosrekisteri 46 § --> ks. asetus 10 artikla, eli tässä kansallisessa lain-

säädännössä velvoitetaan. 48 §:n mukaan maahanmuuttovirastolla tietojensaantioikeus 

rekistereistä --> lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi 

Laki järjestyksenvalvojista 22.4.1999/533 

15 §, 19 § 
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HE 148/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

15§: Järjestyksenvalvojakortti, todistus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä, 2) käsiteltä-

vien tietojen tyyppiä 

19§: Oikeus valvonnassa tarvittavien tietojen saamiseen, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltä-

vien tietojen tyyppiä 

Laki poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: 3 Ei mahdu kansalliseen liikkumavaraan 

HUOM! 

39 §: tietojenkäsittelyn lainmukaisuus (opiskelijan soveltuvuuden arviointi), tietojen tyyppi 

(terveydentilatiedot arvio opiskelijan toimintakyvystä, rikostiedot).  

49 §: arkaluonteisten tietojen käsittelyoikeus (opiskelijaksi ottamista, kurinpitoa, opiskelun 

keskeyttämistä ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat asiat. Tietojen käyttö rajattu 

siten, ettei kurinpitoasiassa saa käsitellä terveydentilatietoja). Tiedot poistettava rekisteristä 

heti, kun lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tietojen käsittelyllä ei ole enää perustetta. 

Muuten tietojen säilytys enintään 6 vuotta. Salassapidettävien tietojen saantioikeus (rikos-

tiedot ja terveydentilatiedot) perusteltu oppilaaksi ottamista, kurinpitoa ja opiskelun keskeyt-

tämistä ja peruuttamista koskevissa asioissa.  

24 §:ssä vaadittu opiskelijaksi otettavalta henkilöltä mm. terveydentilatietoja. Perustellaanko 

rajoitus silloin yleisellä edulla (9 artikla 2 g -kohta) vai lakisääteisellä tehtävällä. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Asiantuntijapaneeli: 49 § on esimerkki säännöksestä, jossa viittaus henkilötietolakiin pitää 

kirjoittaa uudestaan asetuksen mukaiseksi. 
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Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisten 

tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täy-

täntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 23.1.2009/26 

HE 190/2008 

HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimes-

sa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden 

niihin liittyvien lakien muuttamisesta; HE 16/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Perustuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja 

tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätökseen. Tie-

tosuoja-asetuksen 67 artikla. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa 

koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituk-

sen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkir-

jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

21.12.2012/946 

2 § 

HE 65/2012  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Lyhyt toimivaltasäännös, joka mahdollistaa henkilötietojen luovutuksen täytäntöönpanopöy-

täkirjassa yksilöydyille Venäjän federaation toimivaltaisille viranomaisille pöytäkirjassa mai-

nittuja tehtäviä varten salassapitosäännösten estämättä. Oik.peruste sisältää: 5) käyttötar-

koitussidonnaisuutta ja 7) käsittelytoimia ja menettelyjä. Pöytäkirjan asetuksen mukaisuus 

selvitettävä. 

Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta 

27.5.2011/563 

6 § - 10 § 

HE 81/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22.8.2003/761 

HE 93/2002 

HE 2/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitok-

sessa koskevaksi lainsäädännöksi; HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hen-

kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartio-

laitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta; HE 57/2013 

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Asetusta ei sovelleta kaikkiin poliisin tehtäviin. Alla listattuna ne, mihin asetus soveltuu.  

Lupahallinto (poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentti) 

2 §: Hallintoasiain tietojärjestelmä (tietojen tyyppi [henkilötunnus]. 

7 §: 2 §:n rekisteri rekisterinpitäjänä Poliisihallitus. 

15 §: Poliisilla käyttää poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suoritta-

miseksi perustetun henkilörekisterin tietoja, jos tiedot ovat tarpeen sen tehtävän suorittami-

seksi, jota varten tiedot on kerätty ja talletettu.  

17 §: Poliisiyksikkö saa luovuttaa toiselle poliisiyksikölle poliisilain 1 luvun 1 §:n 2 momen-

tissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi valtakunnallista käyttöä suppeampaan käyttöön 

perustetun henkilörekisterin tietoja, jos ne ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi, jota 

varten tiedot on kerätty ja talletettu.  

19 §: Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja 

voidaan luovuttaa). 

19 b §: Tietojen salassapito ja muun suojan varmistaminen (laillisen ja asianmukaisen käsit-

telyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet). 

20 §: Tietojen luovuttamisesta päättäminen. 

23 §: Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojärjestelmästä (tietotyypeittäin vaihdellen 3-20 

vuotta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta, jollei erityistä syytä 

säilyttää). 
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27 §: Virheellisen tiedon korjaaminen, säilyttäminen ja poistaminen. 

43 §: Rekisteröidyn informointi henkilötietolain 24 §:n 1 momentin mukaan.  

44 §: Tarkastusoikeus henkilötietolain 26 ja 28 §:n mukaan. 

Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 579/2005 

HE 6/2005 

HE 2/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitok-

sessa koskevaksi lainsäädännöksi; HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hen-

kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartio-

laitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Asetusta ei sovelleta kaikkiin rajavartiolaitoksen tehtäviin. Alla listattu ne, mihin soveltuu ja 

epäselvät pykälät. 

1 §: Viittaus henkilötietolakiin. Luettelo rekistereistä (joista säädetty muissa laeissa): asevel-

vollisrekisteri, meripelastusrekisteri, ulkomaalaisrekisteri ja poliisin tietojärjestelmät.  

3 §: Rajavartiolaitoksen rekisterit: tutkinta- ja virka-apurekisteri, lupa- ja valvonta-asioiden 

rekisteri, rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen rekisteri ja turvallisuustietorekisteri. 

4 §: Rajavartiolaitoksen muu rekisteri tarpeellisuuden mukaan. 

5 §: Henkilörekisterin perustaminen, rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyn valvonta. 

Viittaus henkilötietolakiin.  

6 §: Henkilörekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus]).  

7 §: Tutkinta- ja virka-apurekisteri (tietojen tyyppi [henkilötunnus]), tiedot poliisilain ja raja-

vartiolain mukaan. Soveltuuko asetus tähän pykälään. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  

8 §: Poliisin tietojärjestelmä (asetusta ei sovelleta). 

9 §: Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri (tietojen tyyppi [henkilötunnus]), tiedot poliisilain ja 

rajavartiolain mukaan. Soveltuuko asetus tähän pykälään. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  

10 §: Poliisin hallintoasiain tietojärjestelmän käyttäminen (tietojen tyyppi [henkilötunnus]). 
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HUOM! 14 §: Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely: 2 momentti: Henkilötietolain 11 §:n 1 

ja 2 sekä 4―6 kohdassa mainittuja tietoja rodusta tai etnisestä alkuperästä, henkilön yhteis-

kunnallisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta taikka ammattiliittoon kuulumi-

sesta, terveydentilasta, sairaudesta, vammaisuudesta tai hoitotoimenpiteistä, seksuaalises-

ta käyttäytymisestä tai suuntautumisesta taikka sosiaalihuollon tarpeesta, palveluista, tuki-

toimista tai muista sosiaalihuollon etuuksista saa kerätä ja tallettaa rajavartiolaitoksen käy-

tettävään henkilörekisteriin ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely on rajavartiolaitoksen 

yksittäisen tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Terveydentilatietojen käsittely rekiste-

röidyn oman turvallisuuden tai RVL:n työturvallisuuden varmistamiseksi.  

HUOM! 15 §: Yksittäiseen tehtävään liittymättömien tietojen käsittely (ovat tarpeen tulevai-

suudessa todennäköisesti syntyvässä muussa tehtävässä). 

16 §: RVL:lla on oikeus ottaa matkustusasiakirjaan liitetty sähköinen tunniste henkilön tun-

nistamista ja asiakirjan aitouden varmistamista varten. 

17 §: RVL:n tiedonsaantioikeus viranomaiselta (käyttötarkoitussidonnaisuus).  

18 §: RVL:n oikeus saada tietoja yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä (käyttötarkoitussidon-

naisuus). 

19 §: Maahan saapuvat ja maasta lähtevät ajoneuvon kuljettajan on toimitettava tarkastusvi-

ranomaiselle tiedot ajoneuvossa olevista henkilöistä (tietojen tyyppi). 

20 §: Liikenteenharjoittajan velvollisuus antaa tiedot lentomatkustajista (tietojen tyyppi).  

22 §: RVL:n tiedonsaantioikeus muista rekistereistä ja tietojärjestelmistä (käyttötarkoitussi-

donnaisuus).  

23 §: RVL:n rekisterin muiden viranomaisten tietojentallennusoikeus. 

24 §: Henkilörekisterin käyttöoikeus tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 

tarkoitukseen. 

28 §: Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henki-

lötietoja voidaan luovuttaa). 

29 §: Tietojen luovuttamisesta päättäminen. 

30 §: 6 §:ssä tarkoitetut tiedot poistettava viimeistään 2 vuoden kuluttua tallettamisesta, 

jollei tietoa tarvita (merkintä).  

31 §: Rajatarkastustiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua tallettamisesta, jollei säilyttäminen 

tarpeellista.  

32 §: Lupatietojen poistaminen 10 vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.  

36 §: Virheellisen tiedon säilyttäminen oikeuksien turvaamiseksi.  

37 §: Poistettavien tietojen arkistointi arkistolain mukaan.  
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41 §: Tarkastusoikeus henkilötietolain 26 ja 28 §:n mukaan.  

42 §: Tarkastusmenettely ja tarkastusoikeuden ulkopuolella olevat tiedot.  

43 §: Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla, viittaus henkilötietolain 32 § 1 

momenttiin. 

44 §: Henkilötietojen käsittelyä koskeva valvontavelvollisuus. 

Laki hätäkeskustoiminnasta 20.8.2010/692 

16 § - 17 §, 19 § - 23 § 

HE 262/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

16 §: Hätäkeskustietojärjestelmä (valtakunnallinen tietojärjestelmä tarkoitettu pelastus-, 

poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön). Rekisterin-

pitäjänä Hätäkeskuslaitos ja Poliisihallitus. Hätäkeskuslaitos valvoo henkilötietojen käsittelyä 

koskevien säännösten noudattamista ja tietojen suojaamisesta. Henkilötietolain soveltami-

nen henkilötietojen käsittelyssä.  

17 §: Järjestelmään talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus, terveydentilatieto]), 

henkilöt, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään tietoja. Tiedon poistaminen, kun 

ei enää tarpeellinen, viimeistään 5 vuoden päästä. Henkilön omaan turvallisuuteen tai työ-

turvallisuuteen liittyviä tietoja ei poisteta, jos käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia (tehtävä 

merkintä). Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 

mukaisesti. 

19 §: Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluvalla oikeus saada tietoja (käyttötarkoitussi-

donnaisuus). 

20 §: Tietojen luovuttaminen (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja voidaan luovuttaa), 

viittaus julkisuuslakiin, salassapitovelvollisuuden estämättä yksittäistapauksessa tarpeen 

hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavat ympäristö- tai omaisuusvahingon vält-

tämiseksi.  

21 §: Luovutettujen tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. 

22 §: Käyttäjärekisteri hätäkeskustietojärjestelmän käsittelystä (tietojen tyyppi [henkilötun-

nus]), tietojen säilytys vähintään 2 vuotta käyttöoikeuden päättymisestä, poistaminen vii-

meistään 10 vuoden kuluttua käyttöoikeuden lakkaamisesta. 

23 §: Käyttäjärekisterin tietojen käyttö (käyttötarkoitussidonnaisuus). 
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Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.6.2011/746 

15 §, 45 - 59 § 

HE 266/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

15 §: Hakijalle annettavat tiedot vastaanottokeskukseen rekisteröimisen jälkeen. Tietoja 

mm. vastaanottoon liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.  

44 §: Käräjäoikeuden on ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle ja väestötietojärjestelmään 

lapsen edustajan määräämistä tai tehtävästä vapauttamista koskevista päätöksistä. 

45 §: Vastaanoton asiakasrekisteri ja edustajarekisteri. Viittaus henkilötietojen suojaa kos-

kevaan lainsäädäntöön. 

46 §: Rekisterien käyttötarkoitus, viittaus henkilötietolakiin (käyttötarkoitussidonnaisuus).  

47 §: Rekisterinpitäjinä Maahanmuuttovirasto ja vastaanotto- tai järjestelykeskus. 

48 §: Vastaanoton asiakasrekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus, hen-

kilönumero tai muu ulkomainen henkilön yksilöimiseksi annettu tunnus, tiedot siviilisäädystä 

ja perhesuhteista, terveydentila]). 

49 §: Edustajarekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus]). 

50 §: Rekisterinpitäjän vastuu tietojen virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käytön lailli-

suudesta. 

51 §: Rekisteröidyn oikeudet henkilötietolain 6 luvun mukaan. 

52 §: Tietojen luovuttaminen rekisteristä (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja voidaan 

luovuttaa). Tietojen suojaaminen henkilötietolain 32 § 1 momentin mukaan.  

53 §: Rekisterinpitäjän tiedonsaantioikeus muilta viranomaisilta (käyttötarkoitussidonnai-

suus). Viittaus henkilötietolain 32 § 1 momenttiin. 

54 §: Tietojen poistaminen, kun käyttötarvetta ei ole ja viimeistään 5 vuoden kuluttua viimei-

sestä merkinnästä. Arkistointi arkistointilain mukaan.  

58 §: Sisäministeriön, Maahanmuuttoviraston, vastaanotto- ja järjestelykeskuksen, esitutkin-

taviranomaisen, kunnan viranomaisen, 3 ja 4 luvun mukaisen palveluntuottajan ja edustajan 

tiedonsaantioikeus.  

59 §: Salassapito, viittaus julkisuuslakiin. 
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Laki pelastustoimen laitteista 12.2.2007/10 

16 § 

HE 157/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

16 §: Rekistereitä pitää turvatekniikan keskus, viittaus henkilötietolakiin (tietojen tyyppi, säi-

lytysaika 5 vuotta hyväksymisen tai pätevyystodistuksen voimassaoloajan päättymisestä tai 

liiketoiminnan päättymisestä). Tietojen luovutus julkisuuslain mukaan. 

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 

1:3; 2:4 

HE 90/2005 

Asetus ei sovellu: tutkintavankeus, pidättäminen ja kiinni ottaminen poliisin tehtävien hoita-

mista. 

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 11.9.2009/687 

6 § 

HE 26/2008 

Asetus ei sovellu: Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa rikostorjuntaan, valvontatoimin-

taan tai kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän toimenpiteen suorittamista toisen PTR-

viranomaisen puolesta tai apuna tämän tehtäväalueella sekä toimimista yhteistyössä PTR-

viranomaisten yhteisellä tehtäväalueella (laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-

minnasta 1 § 2 momentti). 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

18.7.2008/503 

9 § - 10 §, 25 §, 36 § 

HE 25/2008 

HE 66/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimes-

sa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden 

niihin liittyvien lakien muuttamisesta 
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Asetus ei sovellu (1 §: tavoitteena estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää 

paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisin-

saantia). 

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 15.7.2005/577 

17 §, 31 § 

HE 6/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

17 §: Vaitiolovelvollisuus poliisilain mukaisesti.  

21 §: Rajavartiolaitoksen virkamiehen tulee huolehtia, että yhteystietonsa ovat ajan tasalla. 

Ilmoittautumisvelvollisuus. 

HUOM! 27 §: Päihdetestaus. Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa Ra-

ja- ja merivartiokoululle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestistä.  

HUOM! 28 b §: Opiskelija voidaan määrätä terveystarkastukseen ja tutkimuksiin. Raja- ja 

merivartiokoululla oikeus saada lausunto ja arvio tutkimuksista. Samoin oikeus saada opis-

kelijaa koskevat tiedot rikosasiasta (liittyen opiskeluoikeuden menettämiseen tai opiskelun 

keskeyttämiseen). 

28 c §: Arkaluontoisten tietojen käsittelijät. Viittaus henkilötietolakiin. Tietojen säilytys eril-

lään muista henkilötiedoista. Arkaluontoisten tietojen poistaminen välittömästi perusteen 

poistuessa, viimeistään 3 vuoden päästä. 

31 a §: Kurinpitorekisterin tarkastus vähintään kerran vuodessa. 

32 §: Lääkärin on annettava lausunto merkittävästä tiedosta tarkastetun esimiehelle (tai 

päällikön kohdalla sisäministeriölle). Viittaus yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun 

lakiin. 

Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 30.12.2004/1287 

17 - 21 § 

HE 206/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 
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Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Asiantuntijarekisteri. 

17 §: Rekisterinpidon tarkoituksena helpottaa rekrytointia kriisinhallintatehtäviin. Rekisterin-

pitäjänä Pelastusopisto ja sisäministeriöllä käyttöoikeus teknisen yhteyden avulla.  

18 §: Henkilöt rekisteröityvät rekisteriin itse (tietojen tyyppi). Tiedot voidaan tarkistaa toises-

ta lähteestä rekisteröidyn suostumuksella. Lisäksi rekisterinpitäjän merkitsemät tiedot (tieto-

jen tyyppi).  

19 §: Tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa ulkoasiainministeriölle, Euroopan unionille, kan-

sainväliselle järjestölle tai kriisinhallintaoperaation toimeenpanijalle.  

20 §: Tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua rekisteröimisestä (tiedot voidaan poistaa 

aiemmin pyynnöstä), palvelussuhteessa olevan tiedot kaksi vuotta palvelussuhteen päätty-

misestä. Rekisterinpitäjän oikeus poistaa tiedot, kun yhteystiedot puutteelliset tai ilmeisen 

virheelliset.  

21 §: Viittaus julkisuuslakiin ja henkilötietolakiin. 

Laki ulkomaalaisrekisteristä 12.9.1997/1270 

HE 206/1997 

HE 30/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta 

puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 57/2013 Hallituksen esitys edus-

kunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Rekisterilaki. 

1 §: Viittaus henkilötietolainsäädäntöön. 

2 §: Rekisterin käyttötarkoitus (yleiset edellytykset, jotka koskevat rekisterinpitäjän suoritta-

man tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta), viittaus henkilötietolakiin. 

3 §: Rekisterinpitäjät: Maahanmuuttovirasto, ulkoasiainministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, 

Tulli, ELY-keskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, vankeinhoitoviranomaiset, yhdenvertaisuus-

valtuutettu sekä KHO ja alueelliset HaO:t (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin tietoja voidaan 

luovuttaa). 

3 a §: Muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisteri (tietojen tyyppi 

[sormenjäljet], käyttötarkoitussidonnaisuus, yhteisöt ja tarkoitukset tietojen luovuttamiseen). 
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3 b §: Hakemusasioiden osarekisterin sormenjälkien käyttö (käyttötarkoitussidonnaisuus), 

vertailua varten otettujen tietojen poistaminen heti vertailun jälkeen.  

4 §: Rekisterinpitäjän vastuu tietojen virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käytön lailli-

suudesta.  

4 a §: Rekisteröidyn oikeudet, viittaus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun 

lakiin. 

4 b §: Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien tunnistetietojen tietoturva (laillisen ja 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet). 

5 §: Rekisteröitävät (asianomaiset rekisteröidyt). 

6 §: Arkaluontoisten henkilötietojen tallettaminen (tietojen tyyppi: rikoksiin liittyvät tiedot, 

muut tiedot vain suostumuksella tai välttämättömyysvaatimus.) 

7 §: Ulkomaalaisrekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi: sormenjäljet, DNA-testiä ja 

sormenjälkien vertailua koskeva lausunto, syntymäaika, henkilötunnus ja ulkomainen henki-

lönumero/muu tunnus, kansalaisuus- ja kansallisuustiedot, tiedot siviilisäädystä ja perhesuh-

teista, perheenjäsenten henkilötiedot). 

8 §: Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja (käyttötarkoitussidonnaisuus, terveystiedot). 

9 §: Henkilön tietojen poistaminen ulkomaalaisrekisteristä 3 vuoden kuluttua siitä, kun hän 

on saanut Suomen kansalaisuuden tai kuollut. Tiedot viisumista, oleskelulupa-asioista 5 

vuoden kuluttua viimeisestä merkinnästä (jos voimassaolo päättynyt). Maahantulokieltoon 

määrättyjen henkilöiden tiedot poistetaan vuoden kuluttua kiellon päättymisestä. Karkotus- 

ja käännytystiedot poistetaan 5 vuoden kuluttua. Poistetut tiedot arkistoidaan. Virheellisen 

tiedon säilyttäminen 5 vuotta, mikäli tarpeen oikeuksien turvaamiseksi. 

10 §: Tietojen luovuttaminen rekisteristä, ei koske sormenjälkiä (yhteisöjä joille ja tarkoituk-

sia joihin tietoja voidaan luovuttaa). 

11 §: Tiedot ja asiakirjat salassapidettäviä. 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 

HE 57/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi la-

eiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

8 §: Tapahtumailmoitus (asetus ei sovellu: resitaalin kohta 19). Toisaalta, soveltuu artikla 23 

tähän. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Rinnastuvatko järjestyksenvalvojat 
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ja vartijat tehtävissään poliisiin (rikoksen ehkäiseminen tai henkilön suojelu). Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

9 §: Salassapitovelvollisuus.  

13 §: Vartijaksi hyväksymistä koskeva hakemus jätetään poliisilaitokselle.  

14 §: Vartijakortti. 

34 § Salassapitovelvollisuus.  

38 §: Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva hakemus jätetään poliisilaitokselle.  

39 §: Järjestyksenvalvojakortti ja hyväksymisen johdosta annettava todistus.  

63 §: Hakemus turvasuojaajaksi tehdään poliisilaitokselle.  

64 §: Turvasuojaajakortti. 

65 §: Turvasuojaajakorttiin tehtävän merkinnät (tietojen tyyppi).  

66 §: Velvollisuus ilmoittaa tehtävien hoitamisen päättymisestä.  

67 §: Salassapitovelvollisuus.  

72 §: Muutosilmoitus (tietojen tyyppi). 

74 §: Hakemus vastaavaksi hoitajaksi tehdään Poliisihallitukselle.  

81 §: Henkilöstö- ja työvuorotiedostot (tietojen tyyppi [henkilötunnus], tietojen poistaminen 

henkilötiedostosta 5 vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä työvuorotiedostosta 

seuraavan toisen kalenterivuoden lopussa). 

84 §: Valvontaviranomaiset. 

85 §: Viranomaisten tietojensaantioikeus (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa). 

86 §: Poliisilla turvallisuusalan valvontatiedot (tietojen tyyppi).  

87 §: Vuosi-ilmoitus Poliisihallitukselle (tietojen tyyppi).  

97 §: Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen antamat ilmoitukset. 

108 §: Suppea turvallisuusselvitys koulutukseen oppilaaksi tai opettajaksi hakeutuvasta 

henkilöstä. 

Laissa lähinnä yleisiä edellytyksiä tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen (hakemus- ja hyväk-

symisasiat). 
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Meripelastuslaki 30.11.2001/1145 

12 - 20 § 

HE 71/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

12 §: Rajavartiolaitoksen esikunnan rekisteri meripelastustoimen tehtävien hoitamiseksi. 

13 §: Meripelastusrekisterin tiedot (tietojen tyyppi [tiedot hätäilmoituksen tekijän yksilöimi-

seksi, henkilötunnus, sukupuoli, ja muut tunnistetiedot). 

14 §: Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja viranomaisilta (yhteisöjä joilta ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa). 

15 §: Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja yksityisiltä yrityksiltä ja yhteisöiltä (yhteisöjä 

joilta ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa).  

16 §: Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja teleyrityksiltä. 

17 §: Tietojen saaminen teknisen käyttöyhteyden avulla. 

18 §: Henkilötietojen poistaminen meripelastusrekisteristä, kun ne ovat tarpeettomia. Muu 

kuin meripelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitämiseen liittyvä henkilötieto tulee poistaa 

viimeistään 10 vuoden kulutta tapahtumasta. Tietojen tarpeellisuuden tarkistus kahden vuo-

den kuluttua tietojen tallentamisesta. 

19 §: Muut meripelastusrekisterin käyttäjät. Tietoja tallettanut viranomainen vastaa tietojen 

virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa 

(käyttötarkoitussidonnaisuus). 

20 §: Viittaus henkilötietolakiin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja julkisuusla-

kiin. 

Huomioita: Oikeusperuste löytyy 12 §:stä. Sisältää erityissääntelyä terveyttä koskevien tieto-

jen käsittelystä (13§), joka on 9 Art. 4-kohdan mukaan mahdollista. 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Passilaki 21.7.2006/671 

5 - 5 c§, 17 §, 28 §, 29 §, 33 § 

HE 25/2005 
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HE 15/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muutta-

misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

5 §: Passin sisältö (tietojen tyyppi [henkilötunnus]).  

5 a §: Passin teknisessä osassa olevat tiedot (tietojen tyyppi [kasvokuva ja biometriset tie-

dot]). Viittaus EU:n passiasetukseen. Viittaus EU:n passiasetukseen. 

5 b §: Viranomaiset, jotka saavat lukea tekniseen osaan talletettuja sormenjälkiä. Vertaami-

seksi otettavat sormenjäljet on hävitettävä heti vertaamisen jälkeen. Viittaus EU:n passiase-

tukseen.  

5 c §: Passin teknisen osan tietojen tietoturva Poliisihallituksen vastuulla. Väestörekisteri-

keskuksen ja ulkoasiainministeriön vastuut. Viittaus EU:n passiasetukseen.  

17 §: Passin myöntävän viranomaisen on selvitettävä passin hakijan esteettömyys (väestö-

tietojärjestelmästä). 

28 §: Suomen kansalaisen on esitettävä passi pyynnöstä rajatarkastusviranomaiselle, myös 

muita välttämättömiä tietoja matkustusoikeuden toteamiseksi.  

29 §: Poliisin passirekisteri (tietojen tyyppi), viittaus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimes-

sa annettuun lakiin. Verrattavat sormenjäljet on hävitettävä vertailun jälkeen.  

33 §: Passinhaltijan on huolehdittava, että passin tiedot vastaavat väestötietojärjestelmään 

merkittyjä tietoja. 

Pelastuslaki 29.4.2011/379 

86 § - 94 § 

HE 257/2010 

HE 16/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien 

lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 



 

 

181 

 

86 §: Salassapitovelvollisuus. 

87 §: Viranomaisen velvollisuus toimittaa tietoja tilastojen tekemistä varten (yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin tietoja voidaan luovuttaa). 

88 §: Pelastusviranomaisen ja tutkintalautakunnan jäsenellä ja asiantuntijalla on oikeus 

saada tietoja edustajalta ja viranomaisilta. 

89 §: Pelastusviranomaisen oikeus saada valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia tietoja 

(tarkoitukset). 

90 §: Pelastusviranomaisen oikeus saada tietoja väestönsuojelutehtäviä varten (tarkoituk-

set). 

91 §: Pelastusviranomaisen toimenpiderekisteri (tietojen tyyppi).  

HUOM! 92 §: Pelastuslaitoksen ja 46 §:n mukaisen yhteisön varautumistehtävien rekisteri 

(tietojen tyyppi |nimi, syntymäaika, henkilötunnus, siviilisääty, tiedot ajokortista sekä huollet-

tavina olevien lasten lukumäärä], tietojen luovuttaminen, tietojen tarkistaminen viiden vuo-

den välein, poistaminen). Ovatko kaikki tiedot tarpeellisia varautumistehtävien kannalta (si-

viilisääty). Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

93 §: Pelastuslaitoksen valvontarekisteri (tietojen tyyppi, tiedot tarkistettava ja tarpeettomat 

tiedot poistettava määräajoin [viimeistään 10 vuoden päästä]). 

94 §: Sopimuksen perusteella pelastustoimintaan osallistuvien henkilörekisteri (tietojen 

tyyppi [henkilötunnus], tietojen tarkistus tai poistaminen 5 vuoden välein). 

Poliisilaki 22.7.2011/872 

2:1, 4:2-3, 4:40-42, 4:55, 4:60, 7:1-6 

HE 224/2010 

HE 15/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muutta-

misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 16/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta; HE 19/2013 Hallituksen esitys 

eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n 

muuttamisesta; HE 57/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja sii-

hen liittyviksi laeiksi 

Muuta: Voimassa 1.1.2014 alkaen 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 
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Ohessa lueteltujen HE:ten mukaiset muutokset tulleet jo voimaan. Vireillä oleva HE 93/2016 

ei merkitse muutoksia käsiteltävänä olevaan sääntelyyn. 

Tässä käsitelty vain säännökset, jotka kuuluvat tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan. Muut 

koskevat pääasiassa henkilötietojen käsittelyä rikosten tutkinnan yhteydessä ja joihin tie-

tosuoja-asetus ei 2(2)(d) artiklan nojalla sovellu. 

4:2: Tietojen saanti viranomaiselta. 1 momentti koskee lähinnä rikosten torjuntaa ja tutkimis-

ta. 

2 momentin mukaan poliisilla on oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan 

asetetulta yhteisöltä ajo-oikeuden, ampuma-aseluvan tai muun sellaisen luvan voimassa-

olon harkitsemiseksi luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön tai väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä, jos voidaan perustellus-

ti olettaa, että luvanhaltija ei enää täytä luvan saannin edellytyksiä. Terveydentilaa koskevat 

tiedot ovat arkaluonteisia, käsittely sallittu 9(2)(g) artiklan nojalla. Rikostaustaa koskevien 

tietojen käsittely 10 artiklan puitteissa.  

3 momentissa säädetään tietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta. 

4:3: Tietojen saanti yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä. 1 ja 2 momentti koskevat rikosten 

estämistä ja selvittämistä. 

3 momentin mukaan poliisilla on oikeus saada tietoja lupahallintoa varten yksityiseltä yhtei-

söltä ja henkilöltä siten kuin 4:2:n 2 ja 3 momentissa säädetään (ks. edellä). 

5:60: Asianosaisjulkisuuden rajoittaminen eräissä tapauksissa. Ei kuulu soveltamisalaan, 

mutta sisältää viittauksen HetiL:iin. 

7:1: Sääntelyä valeostajan ja peitehenkilön tietoja koskevasta vaitiolovelvollisuudesta (ei 

kuulu soveltamisalaan). Muutoin poliisin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen ja muun työnte-

kijän vaitiolovelvollisuudesta säädetään JulkL:ssa, muussa laissa ja tässä luvussa jäljempä-

nä. 

7:2: Poliisin henkilöstöön kuuluva virkamies tai muu työntekijä saa vaitiolovelvollisuuden 

estämättä antaa tietoa viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla sääde-

tyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muuten salassa pidettävästä seikasta taikka 

henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta tehtävään. Tietojen luovuttamisesta turvallisuu-

den kannalta merkittävään tehtävään pyrkivän tai siinä olevan henkilön luotettavuuden var-

mistamiseksi säädetään erikseen laissa. 

Poliisin henkilöstöön kuuluvien vaitiolovelvollisuus ei estä ilmaisemasta sellaisia tietoja, 

joiden ilmaisemiseen on yksittäistapauksessa painava syy mm. hengelle tai terveydelle vaa-

rallisen tapahtuman tai huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon estämi-

seksi. 

7:6: Viittaussäännös poliisin henkilörekisteriin talletettujen tietojen luovuttamisesta muille 

viranomaisille ja ulkomaille. Säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa 

laissa ja turvallisuusselvityslaissa. 
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Poliisiasetus 8.9.1995/1112 

21 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Kumottu valtioneuvoston asetuksella poliisista (1080/2013). Säädetty poliisilain nojalla. 

16 §: Erityiset poliisivaltuudet saaneelle on annettava henkilökortti (tietojen tyyppi). 

Rahankeräyslaki 31.3.2006/255 

27 - 28 § 

HE 105/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

27 §: Poliisin rahankeräyksen valvontatiedosto (viittaus henkilötietojen käsittelystä poliisi-

toimessa annettuun lakiin). 

28 §: Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen oikeus saada tietoja. 

Rajavartiolaki 15.7.2005/578 

1 §, 28 §, 36 §, 

HE 6/2005 

HE 8/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden 

siihen liittyvien lakien muuttamisesta; HE 14/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

1 §: viittaus lakiin henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa. 

28 §: Asetusta ei sovelleta (rajavalvontaa koskevat toimivaltuudet). 

36 §: Asetusta ei sovelleta (henkilötietojen saaminen RVL:n yksittäisen tehtävän suorittami-

seksi). 
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Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä 

järjestyksenvalvojakoulutuksesta 28.2.2007/209 

1 - 2 §, 5 - 6 §, 8 - 9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty järjestyksenvalvojista annetun lain nojalla (kumottu 1.1.2017 alkaen). 

1 §: Hakemus järjestyksenvalvojaksi hyväksymiseksi (tietojen tyyppi [henkilötunnus, valoku-

va]).  

2 §: Hyväksymistä koskeva todistus (tietojen tyyppi [nimi ja syntymäaika]).  

5 §: Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää kokeeseen osallistujien vastausasiakirjoja 6 kk, 

jonka jälkeen ne tulee hävittää.  

6 §: Koulutukseen osallistuneelle on annettava todistus.  

8 §: Hakemus järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymiseksi (tietojen tyyppi [nimi, osoite, 

henkilötunnus]).  

9 §: Todistus (tietojen tyyppi [henkilötunnus]). 

Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilöntar-

kastuksesta ja säilössäpidosta 22.3.2007/304 

2 §, 4 - 5 § 

Säädetty järjestyksenvalvojista annetun lain nojalla (laki kumottu 1.1.2017 alkaen). Onko 

tämä asetus voimassa uuden lain myötä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Asetus ei sovellu (säilöönotto ja turvallisuuden ylläpitäminen). 

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 

17.11.2005/917 

3 §, 5 §, 7 §, 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tieto-

jenkäsittelyn lainmukaisuutta 
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Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty pelastuslain ja pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden pa-

loturvallisuudesta annetun lain nojalla. 

3 §: Käsisammutinliikkeen ilmoitus toiminnanharjoittamisesta turvatekniikan keskukselle 

(tietojen tyyppi, ilmoitus voimassa 5 vuotta, uusi ilmoitus ennen ajan loppumista, toiminnan 

lopettamisesta tai muutoksesta).  

5 §: Vastuuhenkilön pätevyystodistus, voimassa 5 vuotta.  

7 §: Käsisammutinliikkeen on pidettävä luetteloa tarkastamistaan ja huoltamistaan kä-

sisammuttimista (tietojen tyyppi).  

11 §: Tarkastus- ja huoltolipuke käsisammuttimeen (tietojen tyyppi). 

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksulli-

suudesta 1522/2015 

Rekisteriotteiden maksullisuus 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Tässä asetuksessa säädetään suoritteiden maksullisuudesta. Säädetty valtion maksuperus-

telain nojalla.  

7 §: Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Merkintä tehdään myös, 

mikäli maksua ei peritä. Laissa ei mainintaa merkitsemistä, miksi siitä tehdään merkintä. 

Sisäasiainministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusvi-

ranomaisen henkilökortista 10.5.2011/507 

14 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Oikeusperuste sisältää vain erityisiä säännöksiä siitä, millaisia tietoja käsitellään. 

Ei havaittavaa ongelmaa. 

Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 

16.10.2008/646 

1 § 
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Huomioita: Asetus ei sovellu. 2 art. 2 kohta: Asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, 

jota toimivaltaiset viranomaiset suorittavat rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamis-

ta tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpa-

noa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten 

uhkien ehkäisyä varten.  

Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja val-

vonnasta 25.3.2008/174 

2 §, 5 - 6 §, 8 - 10 §, 12 §, 17 § 

Johtopäätös: asetusta ei sovelleta tähän (poliisin tehtävät: tarkkailu, tekninen tarkkailu, pei-

tetoiminta, valeosto, televalvonta, telekuuntelu, tietolähdetoiminta). 

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä 25.8.2005/655 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain nojalla.  

4 §: Rajavartiolaitoksen esikunta pitää rajavartiomiesten virkamerkeistä luetteloa (tietojen 

tyyppi). 

Sisäasiainministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä 

21.8.2002/710 

Säädetty turvallisuusselvityksistä annetun lain nojalla. Soveltuuko asetus tähän, lain mu-

kaan tarkoituksena on ennakolta estää rikoksia. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huo-

miota.  

1 §: Perusmuotoisen turvallisuushakemuksen hakeminen (tietojen tyyppi [nimi, henkilötun-

nus, syntymäaika, syntymäkotikunta, kansalaisuus, ammatti]) 

2 §: Laajan turvallisuusselvityksen hakeminen (tietojen tyyppi [selvityksen kohteena olevan 

tiedot, kuten henkilötunnus. Myös perheenjäsenen henkilötiedot]). 

3 §: Suppean turvallisuusselvityksen hakeminen (tietojen tyyppi [nimi, henkilötunnus, syn-

tymäaika, syntymäkotikunta, kansalaisuus, ammatti]). 

Sisäasiainministeriön asetus vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävässä 

mukana pidettävästä koirasta 6.9.2002/782 

7 § 
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Säädetty yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain ja järjestyksenvalvojista annetun 

lain nojalla.  

7 §: Tottelevaisuustarkastuksen arvioiminen, tarkastuspöytäkirja (tietojen tyyppi). 

Sisäasiainministeriön päätös, joka sisältää vanginkuljettajan ohjesäännön 

19.6.1954/272 

21 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

21 §: Vangituista ja pidetyistä henkilöistä pidettävä luettelo (tietojen tyyppi). 

Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 14.10.2005/811 

11 §, 15 §, 21 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

11 §: Osaston hallitus hyväksyy henkilöjäsenet. 

15 §: Jäsenluettelo (tietojen tyyppi). Jäsenen oikeus tutustua jäsentietoihinsa. Viittaus henki-

lötietolakiin. 

21 §: Nimenkirjoittajaluettelo (tietojen tyyppi). 

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 

33 b §, 60 e §, 63 §, 65 §, 66 §, 97 §, 105 a §, 105 b §, 131 §, 133 §, 133 a §, 159 §, 161 §, 

185 §, 

HE 151/2003, HE 28/2003 

HE 15/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muutta-

misesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 16/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta; HE 29/2013 Hallituksen esitys 

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja 

opintotukilain 1 §:n muuttamisesta 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

33 b §: Oleskelulupakortin teknisen osan tietojen tietoturva: Maahanmuuttoviraston vastuul-

la.  

60 e §: Biometristen tunnisteiden lukeminen ja vertaaminen (yhteisöjä, joille ja tarkoituksia, 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa). Vertaamista varten otetut tiedot on hävitettävä välit-

tömästi vertaamisen jälkeen.  

HUOM! 63 §: Sosiaaliviranomaisen tai terveydenhuoltoviranomaisen on annettava Maa-

hanmuuttovirastolle lausunnossaan salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat 

henkilön sosiaaliseen tai terveydelliseen tilaan liittyvät sellaiset tiedot, jotka ovat välttämät-

tömiä tehtäessä päätöstä oleskeluluvan perhesiteen perusteella. Miksi myös terveydentila-

tiedot. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

65 §: Perhesiteen selvittäminen DNA-tutkimuksen avulla, jos muutoin ei saada riittävää sel-

vitystä ja jos DNA-tutkimuksen avulla voi saada näyttöä. Edellytyksenä tietoon perustuva 

vapaaehtoinen ja kirjallinen suostumus. Tietoja ei saa käyttää muuhun kuin perhesiteen 

selvittämiseen.  

66 §: DNA-tutkimuksen suorittaminen (paikat, tietojen luovuttaminen, näytteen hävittäminen, 

valvonta).  

97 §: Turvapaikkatutkinta (tietojen tyyppi). 

105 a §: Viranomaisten tiedonsaantioikeus (käyttötarkoitus), rekisteröidyn informoiminen.  

105 b §: Alaikäisen ilman huoltajaa saapuneen henkilön vanhempien jäljittäminen. Vanhem-

paa tai muuta alaikäisen tosiasiallisesta huollosta vastannutta henkilöä koskevat tiedot on 

kerättävä, käsiteltävä ja välitettävä salassa pidettävinä siten kuin julkisuuslaissa säädetään.  

131 §: Poliisi ja rajatarkastusviranomainen saa ottaa sormenjäljet, valokuvan sekä muut 

henkilötuntomerkit ulkomaalaisesta (ehdot, käyttötarkoitus). Tiedot tallennetaan poliisin yllä-

pitämään rekisteriin. Säilytys erillään muista rekistereistä. Tietojen poistaminen ulkomaalais-

rekisteristä annetun lain 9 §:n mukaisesti (vuoden päästä siitä, kun on saanut Suomen kan-

salaisuuden tai kuollut).  

133 §: Maahantulijoiden rekisteröinti laajamittaisessa maahantulossa. Poliisi tai rajatarkas-

tusviranomainen tai sisäministeriön määräämä virkamies saa ottaa 131 §:ssä tarkoitetut 

henkilötuntomerkit.  

133 a §: Passilain soveltaminen matkustusasiakirjoihin.  

159 §: Unionin kansalaisen oleskelun rekisteröinti. Hakemus Maahanmuuttovirastolle.  

161 §: Oleskelukortin hakeminen (tietojen tyyppi [passi, siviilisääty, sukulaisuussuhdeselvi-

tys, sormenjäljet, kasvokuva]).  
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185 §: Ulkomaalaisrikkomus (asetus ei sovellu). 

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: 63 §:n osalta ei näytä olevan perustetta miksi myös terve-

ystiedot on annettava, mutta koska edellytetään että niiden on oltava välttämättömiä, tätä ei 

pidetä ongelmana. 

 

Valtioneuvoston asetus arpajaisista 20.12.2001/1345 

9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty arpajaislain nojalla. 

7 §: Ratkaisusuosituksen hakeminen (tietojen tyyppi). 

8 §: Ratkaisusuositus (tietojen tyyppi).  

9 §: Tavara-arpajaislupahakemus (tietojen tyyppi [nimi ja henkilötunnus). 

Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta 14.10.2010/877 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tieto-

jenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty hätäkeskustoiminnasta annetun lain nojalla. 

3 §: Hätäkeskuksen tehtävät (sisältävät rekisterikyselyjä, tiedonhakua, yhteystietojen selvit-

tämistä ym.). 

Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksetta-

vasta palkkiosta ja kulukorvauksesta 1.3.2012/115 

7 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vas-

taanotosta annetun lain nojalla.  

7 §: Palkkion ja kulukorvauksen maksamiseksi tehty lasku (tietojen tyyppi [nimi, yhteystiedot 

ja henkilötunnus]). 

Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa 8.12.2011/1223 

Asetus ei sovellu: Ilmoitus tehdään poliisille, kun henkilö on todettu vaaralliseksi itselleen tai 

toisille tai itsemurhayrityksen vuoksi ja hänen on arvioitu olevat sopimaton pitämään hallus-

saan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia (ampuma-

aselaki 114 §) 

Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 

16.10.2008/645 

1 §, 7- 10 §, 13 -15 §, 19 § 

Asetus ei sovellu: tutkintavankeus, pidättäminen ja kiinni ottaminen poliisin tehtävien hoita-

mista. 

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 

17.12.2009/1126 

7 § 

Asetus ei sovellu: Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa rikostorjuntaan, valvontatoimin-

taan tai kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän toimenpiteen suorittamista toisen PTR-

viranomaisen puolesta tai apuna tämän tehtäväalueella sekä toimimista yhteistyössä PTR-

viranomaisten yhteisellä tehtäväalueella (laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-

minnasta 1 § 2 momentti). 

Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 21.6.2006/503 

1 - 5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty rahankeräyslain nojalla. Hakemukset tehdään toimeenpanopaikan poliisilaitokselle 

tai Poliisihallitukselle.  

1 §: Rahankeräyslupahakemus (tietojen tyyppi [hallituksen jäsenten yksilöintitiedot]). 

2 §: Keräys- ja käyttösuunnitelma (tietojen tyyppi [tiedot luvan hakijasta]).  

3 §: Rahankeräyslupa (tietojen tyyppi).  

4 §: Yleisölle ilmoitettavat tiedot rahankeräyksen yhteydessä (tietojen tyyppi).  

5 §: Tilitys (tietojen tyyppi). 

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 

ja selvittämisestä 25.9.2008/616 

Asetusta ei sovelleta mm. rikosten ennalta estämiseen, tutkintaan, paljastamiseen tai rikok-

siin liittyviin syytetoimiin. 

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien ja-

kamisesta niillä 19.10.2006/901 

4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty rajavartiolain nojalla. 

4 §: Rajanylityslupa alueelliselle rajavartioviranomaiselle (tietojen tyyppi [henkilö-, kansalai-

suus-, osoite- ja yhteystiedot sekä syntymäaika]. 

Valtioneuvoston asetus ryhmätunnistuksesta 15.1.2004/8 

4 § 

Huom! Voimassa 31.12.2013 saakka 

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista 19.6.2002/534 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun (kumotun, vuoden 2002) lain nojalla. 

Onko voimassa uuden lain myötä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.   

1 §: Vartioimisliikelupahakemus (tietojen tyyppi [nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, syntymä-

aika]). 

2 §: Lupaa koskeva päätös (tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika]). 

3 §: Hakemus vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseksi 

(tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika]. 

4 §: Todistus (tietojen tyyppi [nimi, henkilötunnus, syntymäaika]).  

4 a §: Kouluttajaksi hakeminen (tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika]). 

4 b §: Päätös (tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika]). 

5 §: Hakemus vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi (tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötun-

nus, syntymäaika]).  

6 §: Todistus (tietojen tyyppi [nimi, osoite, syntymäaika]).  

7 §: Hakemus turvasuojaajaksi (tietojen tyyppi [nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika]).  

8 §: (tietojen tyyppi [nimi, osoite, syntymäaika]). 

11 §: Asetus ei sovellu tehtävien suorittamiseen.  

12 §: Palvelutodistus (tietojen tyyppi [nimi, yhteystiedot). 

Viihdelaitelaki 10.2.1995/164 

8 § 

HE 275/1994 

8 §: viittaus henkilötietolakiin. Tietoja käsittelee Poliisihallituksen määräämä tarkastuslaitos 

sekä Poliisihallitus. 

Laki Pelastusopistosta (607/2006) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 
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Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

18 §: Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät ter-

veydentilaansa koskevat tiedot Pelastusopiston määräämällä tavalla (hakijan on oltava ter-

veydentilaltaan ja muutoin ammattialan tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopi-

va).  

20 §: Koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittautua Pelastusopiston määräämällä tavalla, 

minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi.  

24 §: Opiskelija on velvollinen osallistumaan päihdetestiin, mikäli on perusteltua aihetta 

epäillä opiskelijan olevan päihtyneenä harjoittelussa. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi 

luovuttaa opistolle kirjallisen johtopäätöksen päihdetestistä. Saatu tieto on 25 §:ssä tarkoi-

tettu terveystieto.  

25 §: Terveydentilaa koskevia tietoja käsittelevät henkilöt. Terveydentilatietojen säilytys 

erillään muista henkilötiedoista. Tietojen poistaminen heti, kun ei enää lakisääteisten tehtä-

vien edellyttämää perustetta (kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua merkinnästä). Tietojen 

luovuttaminen Savonia-ammattikorkeakoululle.  

9 artiklan 2) g)- kohta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki sisäasioiden rahastosta (903/2014) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

22 §: Vastuuviranomaisella tai sen valtuuttamalla viranomaisella tarkastusoikeus tarvittaviin 

tietojärjestelmiin ja asiakirjoihin.  

26 §: Vastuuviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tietojensaantioikeus sekä tietojenluovu-

tusoikeus listatuille tahoille (tarkoituksenmukaisuusehto).  

27 §: Sisäasioiden rahastojen tietojärjestelmä (tietojen tyyppi, sisäministeriön rekisteri). Viit-

taus henkilötietolakiin, tietojen poistaminen viimeistään 5 vuoden kuluttua viimeisestä mak-

susta. 

Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 

(116/2002), 5 a luvussa on rekisterisäännökset 

SM 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok  
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32 a §: Säilöönoton asiakasrekisteri ja säilöönottorekisteri. 

32 b §: Rekisterien käyttötarkoitus (yleiset edellytykset). 

32 c §: Rekisterinpitäjinä Maahanmuuttovirasto ja säilöönottoyksiköt.  

32 d §: Säilöönoton asiakasrekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [nimi, sukupuoli, 

syntymäpaikka ja -aika, henkilötunnus ja ulkomainen henkilönumero tai muu ulkomaalaisen 

yksilöimiseksi annettua tunnusta koskevat tiedot, muut säilöön otetun kohtelun kannalta 

merkitykselliset tiedot, kuten kansalaisuus, kielitaito, siviilisääty, perhesuhteet ja säilöönsi-

joittamisaika, muut merkitykselliset tiedot, terveydentilatiedot]. 

32 e §: Säilöönottoyksikön vierailijarekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi [nimi, henki-

löllisyystodistuksen tyyppi ja numero, vierailuun liittyvät tiedot]). 

32 f §: Tietojen luovuttaminen rekisteristä. Viittaukset julkisuuslakiin ja henkilötietolakiin. 

Tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa. Teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja pyytävän on 

esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta henkilötietolain 32 § 1 momentissa tarkoitetulla 

tavalla.  

32 g §: Tiedonsaantioikeus rekistereistä. Viittaus henkilötietolain 32 § 1 momenttiin.  

32 h §: Tietojen poistaminen rekistereistä viipymättä, kun käyttötarvetta ei ole (viimeistään 5 

vuoden kuluttua viimeisestä merkinnästä) ja tietojen säilyttäminen arkistolain 8 §:n 3 mo-

mentin nojalla.  

Soveltuuko 9 artiklan b) tai g) kohta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Tai 23 

artiklan h) kohta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki todistajansuojeluohjelmasta (88/2015) 

SM 

Asetusta ei sovelleta. (1 §: Todistajansuojeluohjelma on poliisin yhteistyössä muiden viran-

omaisten kanssa toteuttama ohjelma, jossa henkilöä suojellaan henkeen tai terveyteen koh-

distuvalta vakavalta, laittomalta uhalta.) 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) uusi 1.1.2017 voimaan 

tuleva laki, joka korvaa vuoden 2002 lain. 

SM 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Asetusta ei sovelleta tehtäviin. (Vartijan tehtävissä mm. henkilöiden suojelua, omaisuuden 

vartioimista ja toimeksiantajaan kohdistuneen rikoksen paljastamista). 
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63 §: Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva hakemus ja päätös tehdään hakijan kotikun-

nan poliisilaitokselle (yleiset edellytykset hyväksymiselle 61 §). 

65 §: Turvasuojaajakorttiin tehtävät merkinnät (tietojen tyyppi). 

66 §: Velvollisuus ilmoittaa tehtävien hoitamisen päättymisestä (tietojen tyyppi).  

71 §: Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallitus (tietojen tyyppi). 

72 §: Muutosilmoitus (tietojen tyyppi). 

74 §: Hakemus vastaavan hoitajan hyväksymiseksi Poliisihallitukselle.  

81 §: Henkilöstö- ja työvuorotiedostot viranomaisvalvontaa varten (tietojen tyyppi [nimi, hen-

kilötunnus, luvat], tietojen hävittäminen 5 vuoden kuluttua palvelussuhteen päättymisestä ja 

työvuorotiedot seuraavan toisen kalenterivuoden lopussa.) 

85 §: Poliisilaitoksen ja poliisihallituksen tarkastus- ja tietojensaantioikeus (tarkoitukset).  

86 §: Poliisilla turvallisuusalan valvontatiedot.  

87 §: Vuosi-ilmoitus (tietojen tyyppi). 

108 §: Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää oppilaaksi tai opettajaksi hakeutuvasta 

suppea turvallisuusselvitys. 

Henkilökorttilaki -vireillä oleva HE 41/2016 (Hallituksen esitys eduskunnalle 

henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, sisältää myös lain henki-

lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta) 

Hallituksen esitys. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Alkoholilaki 8.12.1994/1143 

44 §, 45 §, 47 § 

HE 119/1994 

Muuta: Alkoholilain kokonaisuudistus käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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KOKONAISUUDISTUS KÄYNNISSÄ; 44 § OK, sisältää tietojen tyyppiä, säilytysaikaa HOX 

RIKOKSET. Milloin muut tiedot poistetaan. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

45 § OK (salassapito ja tietojen luovutus) 47 § OK (vo:n oikeus saada tietoja) 

Asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai os-

tajalle 13.9.1996/680 

4 - 5 §, 7 § 

Muuta: Pykälät 4-5 käsittelevät alkoholiyhtiön luovutuspaikkalupaa ja 7 valvontaa. Ministeri-

ön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Mikä peruste. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  4 § Ok sisältää 

tietojen tyyppiä, 5 § muutoksista luovutuspaikan omistussuhteissa ilmoitettava, OK, 7 §, 

vo:n oikeus tarkastaa valvonnan kannalta tarpeellisia asiakirjoja, OK 

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 22.12.1994/1344 

6 §, 9 §, 12 §, 19 §, 21 §, 29 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Säädetään hakemuksessa annettavista tiedoista ym. OK 

Asetus alkoholivalmisteista ja denaturoitumisesta 22.12.1994/1345 

23 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 23 § hävittämisestä tehtävä asiakirjaan merkintä mm. hävittämisen suorittanut 

henkilö (sis. tietojen tyyppiä) 
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Asetus joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt 30.12.1993/1627 

35 - 37 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 123/2015 

Muuta: Kumoutuu 2017. Uuteen lakiin ei enää vastaavia säännöksiä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Laki kumoutuu 2017, ei vastaavia säännöksiä uuteen lakiin 

Asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta 29.10.1999/986 

3 - 4 § 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Perusteen osalta ks. listan kohta 62. 3 § sisältää tietojen tyyppiä; suostumusasiakirjassa 

mainittavat tiedot, OK. 4 § lupahakemukseen liitettävät tiedot, OK 

Asetus sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maata-

lousyrittäjille 7.6.1991/899 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Peruste. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  1 § OK, 2 § Ok, sis. 

tietojen tyyppiä, 3 § asiakirjojen säilyttämisen osalta viittaus siihen mitä sairausvakuutus-

asiakirjoista säädetty, myös eläkelaitoksen säilytettävä vastaavalla tavalla asiakirjat. 4 § Ok, 

5 § Ok 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912 

26 b § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 26 b §: OK, sisältää tietojen tyyppiä 

Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1.9.1989/774  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Huomioita: Rekisterilaki, annettu terveydenhuollon valtakunnallisista rekistereistä annetun 

lain (556/1989) nojalla. Henkilörekistereitä ovat: poistoilmoitusrekisteri, syntyneiden lasten 

rekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, tartuntatautirekisteri, raskauden keskeyttämis- ja 

steriloimisrekisteri, syöpärekisteri, epämuodostumarekisteri, näkövammarekisteri ja implant-

tirekisteri. Rekistereiden ylläpito eri viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. 

Rekisterienhoidon kannalta tarpeelliset tiedot (yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterin-

pitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta). 

Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta 8.12.1994/1141 

8 - 9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 8 § OK: ilmoitettavat tiedot. 9 § OK: asiakirjojen säilytys (viitataan siihen, mitä 

yleisten asiakirjain julkisuudesta säädetään) 

Asetus valtion koulukodeista 13.10.1978/769 

29 § 

Muuta: Viittaussäännös kumottuun sosiaalihuoltolakiin, Voimassa oleva sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014). 

Huomioita: 29 § --> koskee tietojensaantia, viitataan sosiaalihuoltolakiin.  
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Biopankkilaki 30.11.2012/688 

HE 86/2011 

Muuta: Muutokset biopankkilakiin käynnissä. 

Muutokset käynnissä –> tämä jo huomioitu ministeriössä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  Ks. kuitenkin 11 § (suostumus), 12 § (suostumuksen peruuttaminen), 13 §, 

27 §, 39 § –>tietojen antamisen tulee olla lähtökohtaisesti maksutonta asetuksen mukaan --

> nykyinen vastoin asetusta. myös 41 § 

Elatustukilaki 29.8.2008/580 

34 - 38 § 

HE 49/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Oikeusperuste sisältää tietojen tyyppiä, luovutuksia. 34 § KELA:n tietojensaanti-

oikeus 35 § KELA:n oikeus käyttää sillä olevia muuhun tarkoitukseen hankittuja tietoja. 36 § 

OK, tietojen luovutuksia. 38§ OK, laillisen ja asianmukaisen tietojen käs. varmistaminen 

(tulee tiedottaa tietojen hankinnasta ja säännönmukaisista luovutuksista) 

Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 

2 §. 4 - 8 § 

Muuta: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus käynnissä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Kokonaisuudistus käynnissä; myös tietosuoja-asiat huomioidaan. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  Tietojen tyyppi ja luovutus. OK  

Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 

8 §, 71 - 77 §, 132 - 132 c § 
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HE 187/1995 

Muuta: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Kokonaisuudistus käynnissä; myös tietosuoja-asiat huomioidaan. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  8 § ok, sis. Tietojen tyyppejä, 71 § ok, sis. Tietojen tyyppejä, 72 § 

ok, 73-75 § ok, 76 § poisto ilman tuomiota. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

77 § ok, 132 § vaitiolovelv. --> ok, 132 a § ok, 132 b § ok, sis. Tietojen luovutuksia (syyttä-

jä+finanssivalvonta), 132 c § onko ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Ks 

kohta 3 

Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062 

51 § 

HE 94/1988 

Muuta: kumoutuu sote-uudistuksen yhteydessä 

Huomioita: KUMOUTUU SOTEUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ 51 § tarkastuksessa annet-

tavia tietoja / pääsy tietoihin 

Geenitekniikkalaki 17.3.1995/377 

9 a §, 14 - 14 b§, 26 - 27 §, 30 §, 32 - 34 § 

HE 349/1994 

Muuta: Toiminnanharjoittaja voi olla l. hlö 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Oikeusperuste sis. tietojen luovutuksia ja käsiteltävien tietoja. 26 § OK, käsiteltä-

viä tietoja. 26 a § OK (tarkastusoikeus), 26 b § OK (rekisteriä käyttävät tahot), 27 § OK, 

tietojensaantioikeus tehtävien hoitamiseksi, 29 § OK, tiedonsaanti toiselta VO, 30 § OK, KV-

tietojenvaihto, viitataan henkilötietolakiin henkilötietojen luovuttamisen osalta. 32 § OK, viit-

taus lakiin vo toiminnan julkisuudesta. 33 § OK, tietojen luovuttaminen, 34 § OK 
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Huumausainelaki 30.5.2008/373 

17 §, 19 §, 29 §, 38 - 41 §  

HE 22/2008 

Muuta: Muutokset huumausainelakiin käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Julkisten alojen eläkelaki 3.2.2016/81 

153 §, 155 §, 158 - 160 § 

HE 16/2015 

Muuta: Laki tulee voimaan 1.1.2017. Muutoksia tietosuojapykäliin valmisteilla (suunniteltu 

voimaantulo 2017) 

Oikeusperuste: useita  

Huomioita: MUUTOKSIA TIETOSUOJAPYKÄLIIN TULOSSA Oikeusperuste nyt sis. tietojen 

luovutuksia, tietojen tyyppejä 

Kansaneläkelaki 11.5.2007/568 

85 - 96 § 

HE 90/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Lienee ok. 85 § oikeus saada tehtävien hoitoa varten tietoja, OK, 86 § OK, 87 § 

OK, 88 § vankeusrangaistuksesta tiedot, OK, 89 § kumottu 90 § tietojen luovuttaminen, OK, 

91 § muualta saatujen tietojen käyttö, OK (onko tämä käyttötarkoitussidonnaisuuteen liitty-

vää. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) 92 § tietojen edelleenluovutus (sellai-

selle jolla lain mukaan oikeus saada), OK, 93 § ulosottoviranomaiselle tieto etuuden mää-

rästä, OK, 94 § tekninen käyttöyhteys, OK, 95 § VO:lle luovutettavia tietoja, OK, 96 § Lienee 

ok. OIKEUSPERUSTE sisältää tietojen tyyppiä, luovutuksia ja käyttötarkoitussidonnaisuut-

ta( 91§) 
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Kansanterveyslaki 28.1.1972/66 

11 §, 13 f - h §,42 § 

HE 98/1971 

Muuta: kumoutuu sote-uudistuksen yhteydessä 

Huomioita: LAKI KUMOUTUU SOTEUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ 11 § tietojen saanti 

tehtäviä varten. 13 f §: viittaus potilasasiakirjoja / sosiaalihuollon asiakirjojen koskeviin 

säännöksiin. Todetaan että kotihoidon henkilöstöllä oikeus käyttää rekisterin tietoja tehtäviä 

varten. 13 g §: tietojensaanti tehtäviä varten ks. 13 h §. 42 § Tarkastuksessa erityisesti 

huomioon otettavista asioista ja tarkastusmenettelyn tarkemmasta sisällöstä sekä tarkas-

tuksessa pidettävästä pöytäkirjasta ja sen säilyttämisestä ja säilyttämisajasta voidaan tarvit-

taessa säätää valtioneuvoston asetuksella. 

Kemikaalilaki 9.8.2013/599 

17 §, 38 §, 40 - 41 §, 43 - 44 §, 51 - 52 § 

HE 38/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

 KS 51 § TÄSTÄ LAISTA, myös 52 §, 17 § OK, tietojen tyyppiä ja luovutuksia, 38 § OK, 40 § 

OK, tietojen tyyppejä (ilmoitus pätevyyden todentamiseksi) 41 § OK, tieto erityistutkinnosta 

rekisteröidään, 42 § OK, erityistutkintoon liittyviä asiakirjoja säilytettävä väh. 5 vuotta, säily-

tysaikoja, 43 § OK, TUKES:ille tehtävä ilmoitus, tietojen tyyppejä, 44§ OK, toiminnanharj + 

vastuuhenkilö merkitään rekisteriin, 48 § OK, tiedonsaantioikeus, 51 § Lienee ok. Ministeri-

ön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota. , kv-tietojensiirto (henkilötietojen osalta sovelletaan 

henkilötietolakia): saa siirtää kv-sop osapuolille -> jos henkilötietolaki kieltää. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  52 § Lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  Missä raja VO välisissä tietojenvaihdoissa. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  

Laki aikuiskoulutustuesta 28.12.2000/1276 

27 - 29 § 

HE 150/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Julkinen valta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Tietojen tyypit ja 

luovutukset. 27 §: opiskelijan velvollisuus ilm. tietoja (ei asetus. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.). Ok 28 §: oikeus tietojen saamiseen ja niiden luovuttamiseen, OK 29 § 

samoin. viitataan mm. hlötietolakiin. 

Laki apteekkimaksuista 21.2.1946/148 

11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: ovatko tällaiset säännökset tämän arvioinnin kannalta relevantteja. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  11 § säädetään lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-

keskuksen oikeudesta saada tietoja muilta vo 

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 

30.12.1993/1573 

12 a §, 15 - 15 a § 

HE 287/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Julkinen valta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  12 a §: ilmoitus-

velvollisuus, ei asetus. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  15 § tietojenanto-

velvollisuus. ks. 15 § viim. momentti. 15 a §: mistä tietoja hankitaan ja mihin voi luovuttaa -> 

tästä annettava tieto. Luovutuksen ja tietojen tyypit. 

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan 

yhteisön eläkejärjestelmän välillä 12.2.1999/165 

3 §, 7 § 

HE 258/1998 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § OK, eläketurvakeskuksen oikeus saada tietoja 7 § Lienee ok. ei kuulu ase-

tukseen. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki Eläketurvakeskuksesta 19.5.2006/397 

4 § 

HE 45/2005 

Muuta: 4 §:ään valmistellaan parhaillaan muutosta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § PYKÄLÄÄN SUUNNITTEILLA MUUTOKSIA  

Laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 

43 - 50 § 

HE 90/2006 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Julkinen tehtävä/lakisääteinen tehtävä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  43 § OK: oikeus saada tietoja tehtävien hoitoa varten. 44 § samoin 45 § tiedot 

vankeusrang. ym. 46 § tietoja terveydestä ym. 47 § oikeus käyttää muita keräämiään tietoja 

49 § oikeus antaa tietoja rikosten estämiseksi > tässä yhteydessä tietojen tyyppejä. ks. 

myös viim. mom. 50 § OK 
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Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta 

28.1.2005/39 

9 - 10 §, 16 §, 19 §, 21 - 22 § 

HE 183/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

9 §: ilmoitusvelvollisuus tukeen liittyvistä tiedoista. 10 § hox tieto vankeusrangaistuksista 16 

§ ei liity asetukseen 19 § viitataan kansaneläkelakiin, 21§ Kansaneläkelaitoksella on oikeus 

saada maksutta salassapitosäännösten estämättä tämän lain mukaisen käsiteltävänä ole-

van asian ratkaisemista varten tietoja eläketuen hakijalle maksetuista työttömyysturvalain 

mukaisista päivärahoista työttömyyskassalta. OK lakisääteisyys. tietojen tyyppiä. 22§ Kan-

saneläkelaitos ilmoittaa eläketukea hakeneen henkilön henkilötiedot työvoimatoimistolle 21 

§:ssä mainitun lausunnon antamista varten ja Eläketurvakeskukselle henkilölle kertyneen 

eläketuen työeläkeosuuden määrittelemistä varten. 

Eläketurvakeskuksen tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle eläkelaitoksilta saamansa tie-

don perusteella 5 §:ssä mainittujen lakien mukaan eläketuen hakijalle kertynyt työeläke-

osuuden määrä tai määrän muutos eläketuen maksamista varten, ok lakisääteisyys tietojen 

tyyppiä, yhteisöjä ja tarkoituksia. 

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 22.5.2015/684 

10 - 13 § 

HE 323/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Yleinen etu vai lakisääteinen velvoite. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  oikeusperuste sisältää tietojen tyyppejä ja säilytysaikaa. 10 § OK (tässä ei suos-

tumusta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.). 11 § OK (luovutus rekisteröidyn 

suostumuksella, tietojen poistaminen) 12 § OK (suostumus, tietojen poistaminen) 13 § Lie-

nee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  luovutus muille viranomaisille teh-

tävien hoitoa varten  
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Laki hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237 

10 §, 14 - 19 §, 22 - 23 §, 29 - 30 § 

HE 3/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 § OK, laillinen ja asianmukainen käsittely, säilytysaika, tietojen tyyppi 10 §, hoitosuostu-

mus; sisältää tietojen tyyppejä, ja kohta 8 (laillinen ja as.muk tietojen käs --> säilytettävä 

erillään muista potilasasiakirjoista) lakisääteisyys. 12 § OK, käsiteltäviä tietoja. 14 § OK, 

tunnuksen käyttö (kohta 8, laillinen ja as.muk tietojen käs) 15 § tietojen tyyppi (sis. arkaluon-

toisia tietoja, kuitenkin 9 artiklan nojalla OK) 16 § OK, palvelujen antajan pidettävä rekisteriä 

toiselle PA:lle siirtämistään soluista (lakisääteisyys), tietojen tyyppejä, luovutuksia. suostu-

mus, Luovuttajalle on ennen suostumuksen vastaanottamista selvitettävä sukusolujen luo-

vuttamiseen liittyvät lääketieteelliset ja oikeudelliset seikat. 17 § luovutussuostumus (laki-

sääteisyys), tietojen tyyppi, kohta 8. 18 § OK, 19 § OK, kohta 8, viitataan ihmisten elinten, 

kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (16 § 3 mom ja 20 i § 3 

mom) 22 §, OK, luovutusrekisteri (lakisääteisyys), terveydenhuollon oikeusturvakeskus pi-

tää, tietojen tyyppejä. 23 § OK, 28 § OK, 29 § OK, salassapito, luovutus vain 23 § perusteel-

la, 30 § EI SAA HÄVITTÄÄ luovutusrekisteriin merkittyjä tietoja tai hoitosuostumusta (paitsi 

jos ei ole käytetty eikä enää voida käyttää. luovuttaja voi peruuttaa suostumuksensa jonka 

jälkeen ei voida käyttää, jolloin ne poistetaan paitsi, jos niitä on jo käytetty, jolloin ne tulee 

säilyttää kolmannen oikeuksien suojaamiseksi lääketieteellisin perustein.) 

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 

2.2.2001/101 

3 §, 7 §, 16 §, 17 §, 20 §, 20 e §, 20 i §, 20 j §, 20 p §, 20 v §,20 x §, 21 a §, 24§, 25 § 

HE 93/2000 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä; arvioidaan myös tietosuoja-asetus. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 

25 § 

HE 160/2012 

Muuta: Muutokset lakiin suunnitteilla. 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: OK. Ovatko nämä tämän arvioinnin kannalta relevantteja. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  25 § velvollisuus tehdä ilmoitus iäkkään ihmisen sosiaalihuollon 

tarpeesta,  

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 

15.7.2005/566 

59 - 65 § 

HE 3/2005 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 59§ OK lakisääteisyys kelan oikeus saada tietoja 60§ Eri laitosten velvollisuus 

ilmoittaa kelalle tietoja. OK lakisääteisyys 61§ Kelan oikeus käyttää etuutta sen käsitellessä 

tietoja jotka vaikuttavat etuuteen ja kelalla muutenkin oikeus tietoihin Lienee ok. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  lakisääteisyys 62§ Tekninen käyttöyhteys OK, asian-

mukaisen ja laillisen tietojenkäsittelyn. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  63§ 

Kelan oikeus luovuttaa tietoja. OK 64§ kelan tiedonantovelvollisuus. asianmukaisen tieto-

jenkäsittelyn tarkoitus LAKISÄÄTEISYYS 65§ kelan tiedonantovelvollisuus ulosottovirastolle 

OK LAKISÄÄTEISYYS yhteisöjä ja tarkoituksia  

Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkki-

palveluja koskevia asiakastietoja 6.11.2009/851 

HE 112/2009 

Muuta: Lakia sovellettiin tulkkipalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta Kelalle 

(1.10.2010). 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 



 

 

208 

 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: KELA:n oikeus tietoihin suostumuksesta riippumatta, Lienee ok. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519 

75 § 

HE 102/1976 

Muuta: Vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus käynnissä. 

Huomioita: kokonaisuudistuksen yhteydessä arvioidaan myös tietosuoja-asiat uudestaan. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki kosmeettisista valmisteista 28.6.2013/492 

13 §, 16 § 

HE 49/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Säädökset koskevat valvontaviranomaisen oikeutta saada tietoa ja tehdä tarkas-

tuksia  

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 

12 §, 27 §, 29 § 

HE 184/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 12§ oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietoja ja luovuttaa toisilleen 

aktivointisuunnitelman laatimiseksi henkilöä koskevat välttämättömät tiedot. Aktivointisuun-
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nitelma talletetaan kunnan henkilöasiakasrekisteriin. OK tietojen luovuttaminen lakisäätei-

syys. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  27§ Tietojen luovutuksia, OK lakisää-

teinen velvoite. yhteisöjä ja tarkoituksia.                                                              29§ Tekni-

nen käyttöyhteys, viittaus henkilötietolakiin. 

Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1.6.1973/459 

1 §, 14 - 15 § 

HE 195/1972 

Muuta: Laki käsittelee vainajia koskevia tietoja 

Huomioita: Asetuksen ulkopuolelle rajattu kuolleita henkilöitä koskevat tiedot. 

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 17.12.2010/1171 

HE 102/2010 

Muuta: Muutokset lakiin suunnitteilla. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 5§ lakisääteisyys, säilytysaikoja OK. 9§ tietojen tyyppiä lakisääteisyys OK 12§ 

lääkärin oikeus saada tietoja OK lakisääteisyys 

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä 

19.12.2008/1009 

4 § 

HE 126/2008 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § OK, Oikeusperuste sis. tietojen luovutuksia ja säilytysaikoja (12v). viittaus 

henkilötietolakiin 
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Laki lapsiasiavaltuutetusta 21.12.2004/1221 

6 § 

HE 163/2004 

Huomioita: relevanttia arvioinnin kannalta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Säädöksiä vain valtuutetun oikeudesta saada tarpeellisia tietoja muilta.  

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128 

23 - 24 c § 

HE 208/1996 

Muuta: Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta on suunnitteilla laiksi lasten koti-

hoidon tuista. 

Huomioita: Uudistus vireillä, joten ei käsitellä. 

Laki liikennevahinkolautakunnasta 31.5.2002/441 

8 §, 10 § 

HE 16/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Säännöksiä vain oikeudesta saada tietoja sekä salassapitovelvollisuudesta. 

Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009/593 

5 §, 7 § 

HE 74/2009 

Muuta: Huom! Keskus ei nimenomaisesti saa luovuttaa yksityistä koskevia tietoja 

Huomioita: ks. 5 § ulkopuolisten käyttäminen/tietojen luovutus. 7 § oikeus saada tietoja --> 

ei saa luovuttaa eteen päin salassapidettäviä tietoja. Missä määrin kuuluu asetukseen. Mi-

nisteriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  
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Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488 

6 §, 6 a §, 23 §, 28 § 

HE 229/1998 

Muuta: osana kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanoa sääde-

tään uusi laki kliinisistä lääketutkimuksista (eduskuntaan 2017 syksy) 

Huomioita: Uusi laki tulossa 2017 

Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28.12.1990/1317 

26 § 

HE 209/1990 

Huomioita: ei relevanttia sääntelyä 26 §:ssä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomio-

ta.  

Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1281 

10 §, 28 § 

HE 196/2006 

Muuta: 10 § kumoutuu 1.1.2017 

Huomioita: ONKO 28 § RELEVANTTI ARVIOINNIN KANNALTA. Ministeriön tulisi vielä kiin-

nittää tähän huomiota.  10 § kumoutuu, 28 §: eläketurvakeskuksen oikeus saada tietoja ja 

etuuden myöntäjän/maksajan velvollisuus luovuttaa niitä 

Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä 22.1.1999/25 

HE 225/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1§, sisältää tietojen tyyppejä, reksiterinpidon tarkoitus, 2 § OK, 3 § OK, 4 § OK, 

sisältää säilytysaikoja 

Laki merimieseläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1291 

32 § 
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HE 251/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: onko 32 § relevantti arvioinnin kannalta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  32 §: eläketurvakeskuksen oikeus saada tietoja ja etuuden myöntäjän/maksajan 

velvollisuus luovuttaa niitä. 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 

10 § 

HE 57/1985 

Muuta: Lain muutokset käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Tasa-arvosuunnitelma -> henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  10 § suostumus... 17 § valtuutetun oikeus saada tietoja / työntekijän edustajan 

oikeus 

Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen 

vamman tai sairauden korvaamisesta 24.4.2015/460 

4§ 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Viitataan muuhun lainsäädäntöön, ei suoraa sääntelyä tässä. 
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Laki poronhoitajien sijaisavusta 19.12.2014/1238 

18 - 22 § 

HE 239/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18 § poronhoitajan ilmoitusvelvollisuus, 19 § palvelun tuottajan ilmoitusvelvolli-

suus 20 § salassapito ja tietojen luovutus, 21 § melan oikeus tietojen saamiseen, 22 § me-

lan oikeus käyttää muualta saatuja tietoja. säilytettävä maatalousalan ryhmäpoikkeusase-

tuksessa säädetyn ajan, jollei arkistolaitos ole määrännyt niitä pysyvästi säilytettäviksi 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

3 §, 5 §, 9 §, 12 -13 b § 

HE 185/1991 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 §, ei asetukseen liittyvää sääntelyä, 5 § oikeus tarkastaa potilasasiakirjat, viit-

taus henkilötietolain 26-28 § ja lakiin vo toiminnan julk. OK, 9 § OK, käsittelee tietojen luovu-

tuksia, 12 § OK, tietojen tyyppi, säilytysajat, pysyvän säilytyksen osalta viittaus arkistolakiin. 

13 § OK, salassapito --> kirjallinen suostumus paitsi mainitut poikkeukset, OK. 13 a §, viitta-

us muuhun lainsäädäntöön (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-

telystä annetussa laissa, sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa) OK, 13 b § 

samoin (lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa, ihmisen elimien, kudoksien ja 

solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa (101/2001) ja biopankkilaissa). 

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015 

20 - 21 § 

HE 93/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

20 §Sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa olevien asiakirjojen julkisuudesta sekä sovitte-

lutoimiston henkilöstön ja muun sovitteluasioiden käsittelyyn osallistuvan henkilön vaitiolo-

velvollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

(621/1999). 21 § ei sääntelyä 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä sääde-

tään, sovittelutoimisto päättää tiedon antamisesta sovitteluun liittyvästä asiakirjasta, joka on 

sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa. Sovittelutoimiston oikeudesta antaa Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokselle tieto salassa pidettävästä asiakirjasta on voimassa, mitä viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:ssä säädetään. 

Sovittelutoimistossa tässä pykälässä tarkoitetuista asioista päättää sovittelutoiminnan vas-

tuuhenkilö. Muutoksenhausta tällaiseen päätökseen on voimassa, mitä viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annetun lain 33 §:ssä säädetään. 

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalo-

usyrittäjille 17.1.1991/118 

9 a § 

HE 211/1990 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9a§ viittaus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. maatalous-

yrittäjän eläkelaitoksen oikeus saada tietoja. OK LAKISÄÄTEISYYS 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 

13 b §, 14 a § 

HE 216/1991 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 13 b § kumottu L:lla 17.6.2016/469, 14 a § koskee VO:n tiedonsaantioikeutta --> 

asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hyödyntämisestä 

Muuta: Lain valmistelu on vireillä, HE eduskuntaan v. 2017. Uusi laki 

MUUTOKSET VIREILLÄ; UUSI LAKI TULOSSA: TIETOSUOJA-ASIAT SIIS HUOMIOI-

DAAN. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

9.2.2007/159 

HE 253/2006 

Muuta: Lain muutokset vireillä, HE eduskuntaan 2016-2017 

MUUTOKSET VIREILLÄ; LAKI KOSKEE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ, JOTEN TU-

LEE ARVIOIDUKSI ASETUKSEN KANNALTA MYÖS MUUTOSTEN YHTEYDESSÄ. Minis-

teriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569 

6 §, 11 § 

HE 20/2009 

Muuta: Tehdään palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen liittyvä kokeilu. Muutokset lakiin 

tarvittaessa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6 § ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  11 

§ lakisääteinen tehtävä, yleinen etu. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Viitta-

us siihen, että kunta on rekisterinpitäjä. 

Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 31.10.2008/669 

5 - 6 § 

HE 131/2008, HE 302/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 
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Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Oikeus antaa/saada tietoja tehtävien hoitamiseksi, 

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 

23.5.2001/409 

HE 5/2001 

Muuta: Muutokset käynnissä, tarkoituksena kumota sosiaali- ja terveydenhuollon hyödyntä-

misestä annettavan lakiehdotuksen yhteydessä. 

MUUTOKSET TULOSSA; LAKIA OLLAAN KUMOAMASSA; UUDESSA MAHDOLLISESSA 

LAISSA SIIS HUOMIOIDAAN MINISTERIÖN PUOLELTA MYÖS ASETUS. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817 

16 - 18 § 

HE 354/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

16 §: pidetään rekisteriä valvontatehtävien hoitamiseksi --> lakisääteisyys. Sis. tietojen 

tyyppiä, säilytysaika... huomautus, varoitus, sakko, vankeus viraltapano --> mieti näitä tieto-

ja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  ks. myös 4-kohta. 17 § tietojen antami-

nen, OK (soveltuvuusarviointi. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) 18 § tietojen 

luovutuksia, OK.  

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

HE 345/2014 

Oikeusperuste: useita  

Huomioita: Lakisääteinen velvoite. 4 §: tietojen tyyppi, asianmukaisen tietojenkäs varm., 

käsittelytoimia ja menettelyjä, 6 § laillinen ja as.muk tietojen käs, käsittelytoimia/menettelyjä, 

viittaus henkilötietolakiin, 8 § OK, 9§ asiakirjoihin kirjattavat perustiedot, sis. tietojen tyyppe-

jä, OK, 10 § käsittelytoimia / as.mul/laillinen käsittely. 11 § samoin 12 § samoin 13 § sa-

moin, viittaus henkilötietolakiin, 14 § tietojen tyyppejä, OK 15 § samoin, OK, 16 § samoin, 

OK, 17 §, samoin, OK, 20 § samoin, OK, 21 § käsittelytoimia / laillinen ja asianmukainen 
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käsittely, 22 § samoin. 24 § Miten tämä asetuksen kanssa. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  asetuksessa sääntelyä rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuiden jakautumi-

sesta. Samoin 25 §, 27 § tietojen säilytys 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 

3 §, 11 - 21 § 

HE 137/1999 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § ei relevanttia sääntelyä (vain asiakirjan määritelmä), 11 § oikeus saada tieto-

ja, viittaus vo toim. julk lakiin (3 luku), viittaus henkilötietolakiin tietojen tarkastamisen osalta, 

OK, 12 § tietojenantovelvollisuus, OK, 13 § OK, 14 § salassapito, OK, 15 § vaitiolovelv, OK 

16 §, OK, sisältää tietojen luovutuksia koskevaa sääntelyä, 17 § sisältää tietojen luovutus 

(suostumuksen vastaisesti myös), lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomio-

ta.  18 § sisältää tietojen luovutuksia, suostumuksesta riippumaton, mieti 3 mom, lienee ok. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  19 § OK 20 § sisältää tietojen luovutus, 

OK, 21 § tekninen käyttöyhteys, 27 § sisältää tietojen luovutus 

Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unio-

nin lainsäädännön soveltamisesta 14.5.2010/352 

18 - 22 §  

HE 34/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

17 §: Kela ylläpitää EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sähköistä tiedonvaihtoa var-

ten yhteyspistettä ja vastaa sen yleisestä toiminnasta, toiminnan lainmukaisuudesta ja tieto-

järjestelmässä olevien tietojen asiallisesta käsittelystä. Kela kerää myös lokitietoja järjestel-

mässä olevien tietojen käytöstä (esim. kuka tietoja on katsonut ja käsitellyt) ja huolehtii säh-

köisten asiakirjojen tilastoinnista 25 §:ssä tarkoitettujen kustannusten jakamiseksi. 

18 §: Jokainen yhteyspistettä käyttävä viranomainen on omien tietojensa rekisterinpitäjä ja 

kerää lokitietoja sähköisten asiakirjojen liikkeistä tietojen käytön seurantaa varten. 
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19 §: Kela antaa saapuneet sähköiset asiakirjat viipymättä eteenpäin. Viranomaisilla, laitok-

silla ja elimillä on oikeus saada tietojärjestelmästä toimivaltaansa liittyvät sähköiset asiakir-

jat, jotka ovat tarpeen tiettyjen EU-asetusten soveltamiseksi. Kela, Tapaturmavakuutuslai-

tosten liitto ja Eläketurvakeskus voivat avata sähköisiä asiakirjoja tietyillä edellytyksillä (yl. 

välttämättömästä syystä). 

20 §: Henkilön tarkastusoikeuden toteuttamisesta viittaus HetiL 26-28 §:iin. 

21 §: Kela saa käsitellä tietojärjestelmässä olevia tietoja järjestelmän käyttötarkoituksen 

mukaisesti. Asiakirjojen säilytysaikojen määräämistä koskee arkistolaki tai muu laki. 

22 §: Kelan tiedonsaantioikeus väestötietojärjestelmästä salassapitosäännösten ja muiden 

rajoitusten estämättä lukuun ottamatta tiettyjä arkaluonteisia tietoja (viittaus Väestörekisteri-

keskuksen varmennepalvelusta annetun lain 13 §:ään). 

Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unio-

nin lainsäädännön soveltamisesta 14.5.2010/352 

18 - 22 § 

HE 34/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18§ laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toi-

menpiteet. 19§ Ei asetuksen mukaista sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  ei henkilötietoja välttämättä. 20§ henkilön tiedonsaantioikeus. Henkilöllä on oike-

us tarkastaa. viittaus henkilötietolakiin. OK lakisääteisyys. 21§ Henkilötietojen käsittely ja 

säilytys.   Kansaneläkelaitoksella on yhteyspisteen toimintaa varten oikeus käsitellä tietojär-

jestelmässä olevia tietoja tietojärjestelmän käyttötarkoituksen mukaisesti. viittaus arkistola-

kiin, säilytysaikoja. käsittelytoimia 22§   Kelan tiedonsaantioikeus väestötietojärjestelmästä. 

viittaus Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lakiin. lakisääteisyys OK 

Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 22.12.2006/1299 

17 § 

HE 167/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 17 § oikeus tietojen saantiin ilman suostumusta tehtävien hoitamiseksi. myös 

lääkärin pitää antaa tietoja. 

Laki sotilasvammalain mukaisen elinkoron uudelleen suorittamisesta eräissä 

tapauksissa 9.2.1962/139 

3 § 

HE 101/1961 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Mainitaan että hakemukseen liitettävä ao rekisterivo:n selvitys perhesuhteista. 

Onko relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatis-

saan altistuvien rekisteristä 17.8.2001/717 

HE 38/2001 

Muuta: Muutokset lakiin suunnitteilla. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Huomioita: 1 § yleinen etu, OK, 2 § tietojen tyyppejä, lakisääteisyys, 3 § tietojen luovuttami-

nen, 4 §tietojen luovuttaminen, OK 5 § säilytysaika (80v ja 10v), OK 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61 

2 §, 4 §, 6 - 9 §, 11 §, 13 § - 20 § 

HE 250/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 2§ Viittaussäännös, OK 4§ Potilaan informointi (laillisen ja asianmukaisen tieto-

jen käsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet) 6§ lääkemääräyksen tietosisältö, 

tietojen tyyppiä, lakisääteisyys 7§ Lääkemääräyksen allekirjoittaminen lääkemääräyksen 

laatijan sähköisen allekirjoituksen varmentamisesta. viittaussäännöksiä sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lakiin. OK 8§ KUMOTTU 9§ 

Potilasohjeeseen kirjattavat tiedot, tietojen tyyppejä 11§ Apteekin tiedonsaantioikeus, 13 § 

tietojen luovutus suostumuksen nojalla. OK tästä kuitenkin poikkeuksia jotka ok, 14 § Re-

septikeskuksessa olevien tietojen luovuttamista koskevasta suostumuksesta ja kiellosta on 

laadittava potilaan allekirjoittama asiakirja --> lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  Asiakirjojen säilytyksestä viittaus potilaslakiin. 15 § tietojen luovuttaminen 

(mm. tieteelliseen tutkimukseen ja viranomaisille), sis. asianmukaisuuden ja lainmukaisuu-

den varmistamista. OK 16 § potilaan tiedonsaantioikeus ja tarkastus --> viittaus henkilötieto-

lakiin. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava --> asetuksen mukaan ei ok. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  sisältää asianmukaisen ja laillisen käs. Onko 3 momentti 

asetuksen tarkastusoikeuden mukainen. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

16 a § tietojen tyyppejä. 17 § kansalaisen käyttöliittymä, OK. 18 § Ok 19 § tietojen säilyttä-

minen (30kk ja 20v) OK, 20 § OK 

Laki takuueläkkeestä 20.8.2010/703 

13 - 15 § 

HE 50/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 13 § Säännökset hakemuksen sisällöstä, 14 § lisäsäännöksiä tietojen antami-

sesta, 15 § käytettävissä olevien tietojen perusteella ratkaiseminen --> ei asetukseen liitty-

vää sääntelyä 

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 31.10.2008/668 

5 § 

HE 124/2008 

Muuta: Muutokset käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon hyödyntämisestä annettavan 

lakiehdotuksen yhteydessä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 5 § henkilörekisterien osalta viittaus muuhun voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

Laitoksen oikeus tiedonsaantiin. Oikeus tämän lain nojalla käsitellä henkilötietoja. Laitoksen 

oikeus tietoihin salassapitosäännösten estämättä. 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 

24 a - c §, 40 - 40 a § 

HE 33/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 24a§ tietojen tyyppiä lakisääteisyys OK (terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri) 24b§ yhteisöjä ja tarkoituksia joille tietoja voidaan luovuttaa. sos.- ja terv. 

lupa- ja valv.viraston velvollisuus luovuttaa tietoja aluehallintovirastolle LAKISÄÄTEISYYS 

OK 24c§ tietojen luovutus julkisen tietoverkon välityksellä tkäsittelytoimia ja menettelyitä 

lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  40§ sos ja terv lupa ja 

valv.viraston tietojensaantioikeus lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi 40a§ Eri toimijoiden 

ilmoitusvelvollisuus. OK lakisääteisyys  

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 24.6.2010/629 

26 §, 37 §, 39 §, 56 §, 57 § 

HE 46/2010 

Huomioita: 26§ tietojen tyyppiä yhteisöjä ja tarkoituksia... OK LAKISÄÄTEISYYS 37 § lupa 

ja valv.viraston oikeus tietojen saantiin. tietojen tyyppiä. OK LAKISÄÄTEISYYS (julkisen 

tehtävän hoito) 39 § tarkastusoikeus. ei välttämättä henkilötietojen käsittelyä. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  ok lakisääteisyys vai julkinen tehtävä. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  56 § valvontaviraston oikeus saada tietoja. salassapito-

säännös. käsittely ja menettelytoimia. OK lakisääteisyys 57 § Salassapidettävien tietojen 

luovuttaminen, yhteisöjä ja tarkoituksia joille tietoja voidaan luovuttaa. OK lakisääteisyys. 

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 9.6.1989/556 

HE 223/1988 

Muuta: Muutokset käynnissä, tarkoituksena kumota sosiaali- ja terveydenhuollon hyödyntä-

misestä annettavan lakiehdotuksen yhteydessä. 

Rekisterilaki joka ollaan kumoamassa; asetus huomioidaan muutosten yhteydessä. Ministe-

riön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  
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Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 

14 g -h §, 17 - 17 a §, 18 a - c § 

HE 217/1997 

Muuta: Lain kokonaisuudistus  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

14 g-14 h §: Tilastojen laatimista varten välttämättömien tietojen luovuttaminen Kelalta 

THL:lle (THL:lla laissa määritelty tilastointi- ja tutkimustehtävä. Jossain kohti puhutaan Sta-

kesista). Henkilötunnuksen käyttäminen yksilöintitietona (mikäli välttämätöntä tilastojen laa-

timisen kannalta). Määritelty rekisteröidyt, joiden tietoja luovutetaan yhteisölle ja luovutuk-

sen tarkoitus, tietojen tyyppi (perhe- ja muut tukeen vaikuttavat taustatiedot), myös salassa-

pidon estämättä. 

17-17 a §: tietojen antaminen ja tietojen muuttumisesta ilmoittaminen perustoimeentulon 

myöntämistä varten (lakisääteinen tehtävä), Kelan tietojensaantioikeus kunnan sosiaalihuol-

lon viranomaiselta.  

18 a-18 c §: Velvollisuus antaa Kelalle salassapidettäviä tietoja sosiaalihuollon asiakaslain 

20 §:n mukaisesti, tietoja myös veroviranomaisilta. Tietojen oltava välttämättömiä toimeen-

tulotukiasioiden käsittelemiseksi. Rekisteröidyn oikeuksien kaventaminen 9 artiklan 2 b -

kohdan (sosiaaliturva) mahdollistamaa käsittelyä.  

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 28.6.2002/563 

HE 56/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Lakisäät velv. (väestötietojärj. tietojen oikeellisuus) käsitellään arkaluontoisia 

tietoja, OK kuitenkin. 

Laki turkistuottajien lomituspalveluista 22.12.2009/1264 

35 - 38 § 
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HE 221/2009 

Muuta: Lain kokonaisuudistus suunnitteilla 

Huomioita: KOKONAISUUDISTUS SUUNNITTEILLA 35 ja 35a § ilmoitusvelvollisuuksia, 36 

salassapito ja luovuttaminen (ks. ryhmäpoikkeuasetus), 37 § oikeus tietojen saamiseen, 38 

§ melan oikeus käyttää muualta saamia tietoja 

Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta 26.8.2005/677 

15 § 

HE 47/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 15 § muutoksenhakulautakunnon oikeus saada tietoja, hox sisältää terveyttä 

koskevia tietoja. tietojen tyyppiä lakisääteisyys. 

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 25.4.1997/354 

6 §, 7 - 8 §, 30 § 

HE 255/1996 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 § hakemukseen liitettävät tiedot (hallituksen jäsenet), 7 § ilmoitusvelvollisuus ostaessa 

osakkeita, ilmoituksessa annettavat tiedot, 7b § ilmoitusvelvollisuus (takuuosuuksien omis-

tajat), 8 § tietojensaantioikeus valvonnan kannalta tarpeellisista tiedoista. 12 g-h § sisäpiiri-

ilmoitus, 12 i § --> sisäpiirirekisteri. Sisältää tietojen tyyppiä, säilytysaikoja. okaisella on oi-

keus saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedoista. Luonnol-

lisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen 

nimi eivät kuitenkaan ole julkisia. 

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 23.11.2001/1039 

HE 106/2001 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 § Rekisterinpito tehtävien täyttämiseksi. Lakisääteisyys. 2 § tietojen tyyppejä, Rekiste-

röidyllä on oikeus kieltää ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittaminen rekisteriin. --> Onko 

näin päin OK vai niin ettei saa käsitellä ilman suostumusta. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  3 § OK, tietojen luovuttaminen 4§ tietojen säilytysaika, OK. Käyttötarkoi-

tuksena on välittää työsuojelutietoa ja -materiaalia sekä työsuojelukoulutuksen järjestämi-

seen liittyvää tietoa ja edistää työsuojelun työpaikkakohtaista valvontaa sekä tarkastustoi-

mintaa. Rekisterin tarkoituksena on myös palvella ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä nii-

den suunnitellessa ja järjestäessä työsuojelukoulutusta --> onko peruste ok. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Asiantuntijapaneeli: Ammattiliittoon kuuluminen on arkaluonteinen tieto. Lähtökohtana, että 

käsittely edellyttää nimenomaista suostumusta. 

Laki työsuojelun valvonnastaja työpaikan työsuojeluyhtiestoiminnasta 

20.1.2006/44 

6 §, 10 §, 30 §, 32 §, 43 §, 46a §, 53 § 

HE 94/2005 

Vireillä olevat HE:t: HE tiedonsaantioikeuksien laajentamisesta 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. Muutetaan pykäliä 4a ja 4b. Säädetään uusia pykäliä 4 c 

§, 4 d §, 4 e § ja 4 f, joiden nojalla voidaan käsitellä myös henkilötietoja. 

Huomioi kommenttikentässä mainittu! 4 § 4 a § tiedonsaantioikeus. KS myös 4 b § oma-

aloitteinen tietojen antaminen epäilty verovilppi. 6 § tapaturman selvitys, ei asetukseen liitty-

vää. 10 § OK (ilmoittajan henkilöllisyyden salaaminen) 30 § Vaalin järjestämistä varten 

työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvitta-

essa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä 32 § Työsuojeluvaltuutetun oi-

keus tiedon saantiin. 43 § salassapitovelvollisuus. 46 a § lääkärin velv. ilmoittaa työperäi-

sestä taudista aluehallintovirastolle, luetellaan ilmoitukseen kirjattavat tiedot. 53 §: nähtävä-

nä pito (mm. työsuojeluvaltuutetun nimi, yhteystiedot) 

Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24.2.1978/159 

2 §, 2 a - b § 

HE 143/1977 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Työterveyslaitoksen käsittely lakisääteisten tehtävien noudattamiseksi. 2§ OK. 2 

a §: oikeus pitää rekisteriä, sis. tietojen tyyppejä, tietojen luovutus tutkimustarkoituksiin, OK. 

Tietojen säilytyksiä –> pysyvästi ja viittaus arkistolakiin –> lienee ok. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  2 b §: voi kerätä, säilyttää ja käsitellä tarvittavia biologisia, kudos-

, työhygieenisiä ja muita näytteitä --> arkaluontoisia, ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  Arkaluontoisten tietojen osalta käsittelytarve arvioitava henkilötietolain 

mukaisesti 5 v välein, OK 

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 24.7.1998/555 

22 § - 22 h §, 24 d - e §, 26 a §, 26 d § 

HE 64/1998 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 22 § ok, oikeus saada tietoja, 22 a-h § OK, tietojen luovutuksia/saantia, laillisen 

asian muk. toteuttaminen, tietojen yhdistäminen, tekninen käyttöyhteys 24 d § OK, oikeus 

tietojen saamiseen. 24 e § OK, oikeus tietojen antamiseen. Molemmissa lakisääteisyys. 26 

a § työttömyysvakuutusrekisteri --> lakisääteisyys, OK. viittaus muuhun lainsäädäntöön. 26 

d §: asiakirjojen säilyttäminen, OK 

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17.3.1995/398 

70 §, 79 §, 80 § 

HE 348/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 15 d §. 70 § OK, lakisääteisyys, sisältää tietojen tyyppiä, tiedonsaantioikeutta 

(jokaisella). 79 § salassapitovelv. ja sen poikkeukset 80 § ei asetukseen liittyvää sääntelyä 
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Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 24.4.2009/276 

16 §,18 §, 19 §, 22 §, 

HE 22/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

16 § viittaus työtapaturma- ja ammattitautilakiin, vakuutusyhtiön oikeus saada tietoja tapa-

turmavakuutuskeskukselta (luetellaan saatavat tiedot) 18§ tietoja sos ja terv ministeriölle 

tapaturmavakuutuskeskukselle ja urheilijoille itselleen. lajiliitoille (vain urheilijan suostumuk-

sella) OK lakisääteisyys, suostumus. yhteisöjä ja tarkoituksia. 19§ Urheilun lajiliiton tai muun 

kilpailutoiminnasta vastaavan yhteisön on huolehdittava, että sen piirissä harjoitettavaan 

kilpailutoimintaan osallistuvat urheiluseurat ja muut urheilutoimintaa harjoittavat yhteisöt 

järjestävät tämän lain mukaisen vakuutusturvan. Tätä varten lajiliitolla tai muulla kilpailutoi-

minnasta vastaavalla yhteisöllä on oikeus saada Tapaturmavakuutuskeskuksen pitämästä 

rekisteristä tieto niistä sen toiminnan piiriin kuuluvista urheilijoista, jotka on vakuutettu tämän 

lain mukaan. em. järjestöjen oikeus saada tietoja. OK lakisääteisyys. 22§ Edellä 1 §:ssä 

tarkoitettu urheilija on velvollinen ilmoittamaan mainitussa lainkohdassa tarkoitetulle urheilu-

seuralle tai muulle urheilutoimintaa harjoittavalle yhteisölle tämän lain mukaisen vakuutta-

misvelvollisuuden arvioimiseksi välttämättömät tiedot samaa vuotta tai pelikautta koskevien 

aikaisempien sopimustensa mukaisista ansioista. 

Edellä 1 momentin nojalla saatujen tietojen käsittelystä on voimassa, mitä henkilötietolaissa 

(523/1999) ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004) säädetään. 

viittaukset em. lakiin. salassapitosäännös, urheilijan tietojenantovelvollisuus lakisääteisyys 

OK. käsittelytoimia ja menettelyitä. 

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 

5 - 6 §, 8 - 10 §, 17 §, 19 - 20 §, 44 §, 46 § 

HE 220/2004 

Muuta: Uusi direktiivi (EU) 2016/97 implementoitava 23.2.2018 mennessä. Lainvalmistelu 

aloitettu. Nykyinen laki korvataan uudella lailla. 

Huomioita: UUSI LAKI TULOSSA 

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuoti-

aan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 27.6.2003/644 

6 ja 7 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  6 § 

OK, tietojen luovutus (Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.), 7 § OK, viitataan 

muuhun lainsäädäntöön. 

Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 

17 - 21 §, 32 §, 43 - 48 § 

HE 90/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

44 § lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  17 §: hakemuksessa ilm. 

tiedot, OK, tarpeen hakemuksen käsittelyksi (käsittely lakisäät. velv). samoin 18 §. samoin 

20 § (19 § kumottu) Terveydentilaselvitys. 21 § hakemuksen ratkaisu käytettävissä olevien 

tietojen perusteella --> lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  32 § ei 

asetus. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  43 § oikeus saada asian ratkaise-

miseksi tietoja, OK (lakisääteisyys, tarpeen tehtävien suorittamiseksi) Samoin 44 § (tiedot 

vankeusrangaistuksista) lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  45 § 

yhteisöjä ja tarkoituksia joille henkilötietoja voidaan luovuttaa, onko ok. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  ja 45 a§. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

tekninen käyttöyhteys ilman rekisteröidyn suostumusta 47 (jo hallussa olevien tietojen käyt-

täminen yksittäistapauksissa) ja 48 § OK  

Asiantuntijapaneeli: Ei täysin selvää, mikä 9 artiklan kohta soveltuu arkaluonteisten tietojen 

käsittelyyn 

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133 

5 §, 23 - 27 § 

HE 220/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 5 § ei relevanttia sääntelyä. 23 § KELAN oikeus tietoihin tehtävien hoitamiseksi -

-> lakisääteisyys. 24 § KELA:n oikeus luovuttaa tietoja. 25 § Kansaneläkelaitoksella on oi-

keus yksittäistapauksessa käyttää tulkkauspalveluasiaa käsitellessään muiden sille säädet-

tyjen etuusasioiden hoitamista varten saamiaan tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat 

tulkkauspalvelujen myöntämiseen ja tiedot on lain mukaan otettava huomioon päätöksente-

ossa ja Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus saada tiedot muutoinkin tämän lain nojalla. 26 § 

oikeus avata tekninen käyttöyhteys, lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huo-

miota.  Tämän pykälän perusteella avatun teknisen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös 

salassa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapito-

velvollisuus on säädetty... 27 § OK 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152 

4 §, 9 a §, 12 §, 14 a §, 14 b §, 15 §, 16 § 

HE 46/1989 

Muuta: Lakimuutos vireillä uudeksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisistä palveluista 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § tietojen tyyppejä (lupaan sisällytettäviä tietoja), OK, 9a § ammatinharjoittajan 

velv. tehdä kirjallinen ilmoitus, ilmoituksessa olevat tiedot, OK, lakisääteisyys. 12 § vaitiolo-

velvollisuus, OK 14 a § yksityisten palvelujen antajien rekisteri –> lakisääteisyys. Lupien 

käsittelyä ja toiminnan valvontaa varten. Rekisteriin talletettavat tiedot, OK. Asianmukaisuu-

den ja laillisuuden varmistaminen. Viittaus myös henkilötietolakiin. Tietojen säilytys (5v) 14 b 

§ tietojen luovuttaminen rekisteristä: tekninen käyttöyhteys, tietojen luovutuksia (listattu keil-

le), OK. as.muk. ja laillisuuden varm. Ammatinharjoittaja voi kieltää osoitteiden ja yhteystie-

tojen julkaisemisen. Viittaus julkisuuslakiin. OK. Aikarajoituksia tietojen julkaisulle. 15 § sa-

lassa pidettävien tietojen luovuttaminen, OK. lakisääteisyys. 16 § tiedonsaantioikeus, OK 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922 

25 - 31 § 

HE 302/2010 

Muuta: Lakimuutos vireillä uudeksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisistä palveluista 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 25 § rekisterin pitäminen ja tietojen käyttäminen, laillinen ja asianmukainen me-

nettely, henkilötietojen osalta viittaus henkilötietolakiin. 26 § OK, 27 § OK, 28 § OK, rekiste-

riin talletettavia tietoja, 29 § säilytysaikoja (5v), 30 § tietojen luovuttaminen, OK 31 § tietojen 

luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla, OK 

Laki yleisestä asumistuesta 14.11.2014/938 

19 - 20 §, 42 -49 § 

HE 52/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 19-20 § tietoja mitä tulee ilmoittaa (tarpeellisia käsittelyä varten --> julkisen val-

lan käyttö / lakisääteinen tehtävä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.). 42 § 

KELA:n oikeus saada tietoja. 44 § tiedot vankeusrangaistuksista. 45 § Muuta etuutta varten 

saatujen tietojen käyttäminen käyttötarkoitussidonnaisuus. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  47 § tietojen luovuttaminen viranomaisille näiden lakisääteisen tehtävän 

hoitamiseksi. 48§ Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus saada tietoja. Tietoihin ei saa sisäl-

lyttää tuensaajan tunnistamisen mahdollistavia tietoja. ei henkilötietoja. 49§ Kansaneläkelai-

toksen on annettava asumistuen hakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot siitä, mistä häntä 

koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa. 

asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamisen tarkoitetut toimenpiteet. 

Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1273 

11 §, 31§ 

HE 197/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 11 §: kumottu, 31 §: tiedonsaantioikeus (käyttötarkoitussidonnaisuutta, yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) 

Lapsilisälaki 21.8.1992/796 

16 §, 16 a - b § 

HE 37/1992 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 16 § hakijan tietojenantovelvollisuus, myöntämistä varten tarvittavat tiedot ja 

muutokset. KELA:n tietojensaantioikeus. 16 a tekninen käyttöyhteys. 16 b ilmoitusvelvolli-

suus (mistä tietoja hankitaan ja mihin luovutetaan) OK 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 

25 - 27 §, 30 - 33 §, 44 §, 74 §, 81 §, 86 § 

HE 252/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 25 § ilmoitusvelvollisuus salassapidosta huolimatta, OK, lakisääteisyys. 25 a § 

OK. 25 b §: velvollisuus pitää rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä --> 

lakisääteisyys --> OK. 25 c § OK. 26 § OK 27 § OK: Sosiaalityöntekijän on tehtävä lasten-

suojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä 

ilmoitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lapselle ottaen kuitenkin huomioon, mitä sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:ssä säädetään 

Liikennevakuutuslaki 26.6.1959/279 

14 g - h §, 21 a - c § 

HE 68/1958 

Vireillä olevat HE:t: HE 123/2015 
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Muuta: Uusi liikennevakuutuslaki voimaan 2017 alusta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9 § OK, vakuutusyhtiön velv. antaa tietoja. 19 § vakuutuksenottajan oikeus saa-

da tietoja, OK. 56 § oikeus saada tietoja korvausvastuun selvittämiseksi, OK 72 § vahinkoa 

kärsineen oikeus saada tietoja liikennevakuutuskeskukselta, OK. 82 § vakuutusyhtiön ja 

liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus. OK 83 § tekninen käyttöyhteys, OK 84 § 

vakuutusyhtiön oikeus antaa tietoja, OK 85 § asiakirjojen säilytys, viittaus arkistolakiin --> 

jos arkistolaki ei määrää pysyvästi niin 100v, 50v tai 10v. 88§ tietojen luovuttaminen liiken-

nevakuutuskeskukselle, OK 

Lääkeasetus 24.7.1987/693 

1 §, 2 - 4 §, 10 c §, 11 §, 15 §, 19 §, 21 §, 22 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 § OK, käsiteltävien tietojen tyyppiä, lakisääteisyys. 2 § OK 3 § OK, tulee ilmoit-

taa vastuuhlö, samoin vaihtumisesta 5 §: Lääketehtaassa tulee pitää lääkkeiden myynnistä 

luetteloa, josta on selvittävä myyty lääke sekä sen määrä, ostaja ja myyntipäivämäärä, sis. 

tietojen tyyppejä, lakisääteisyys, OK. samoin 6 § myös 7 §, 10 c § Ok lakisääteisyys 11 § 

OK, 15 § OK, 19 § OK, tietojen luovuttaminen, 21 § OK, tietojen tyyppiä, 22 § OK, tietojen 

tyyppiä,  

Lääkelaki 10.4.1987/395 

30 c §, 30 e §, 30 g §, 30 j §, 87 b §, 90 §, 

HE 87/1986 

Muuta: Lääkelain kokonaisuudistus suunnitteilla, joskaan asiasta ei ole poliittista päätöstä. 

Syksyllä 2016 menossa eduskuntaan lakipaketti, jossa käsitellään apteekkia koskevien tie-

tojen luovutusta. 

LÄÄKELAIN KOKONAISUUDISTUS SUUNNITTEILLA; tietosuoja-asiat arvioidaan tässä 

yhteydessä uudestaan. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  
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Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 20.12.1996/1231 

44a-45a § 

HE 190/1996 

Muuta: Lain kokonaisuudistus suunnitteilla 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: KOKONAISUUDISTUS SUUNNITTEILLA 44b § OK, lakisääteisyys, palvelun 

tuottajan ilmoitusvelvollisuus, 44 a § Ok, lakisääteisyys, tietojen tyyppiä, 45 § OK (ilman 

suostumusta) 45 a § salassapito ja luovuttaminen, OK 

Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280 

75, 115 ja 138 - 146 § 

HE 196/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

75§ työeläke ote (missä määrin henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huo-

miota.) tietojen tyyppiä OK annetaan maatalousyrittäjälle. 115§ Maatalousyrittäjien työterve-

yshuoltoon liittyvät tehtävät --> mm. tilakäyntirekisterin ylläpito, 138§ julkisuuslain sovellet-

tavuus. Salassapitosäännöksiä. (laillisen ja asianmukaisen tietojen käsittelyn varmistami-

seen tarkoitetut toimenpiteet) 139§ salassapitosäännös, ei henkilötietoja 140§ Maatalous-

yrittäjän ja eläkkeenhakijan oikeus saada tietoja OK 141§ Maatalousyrittäjän velvollisuus 

antaa tietoja. tietojen tyyppiä. OK 141§ Apurahansaajan velvollisuus antaa tietoja (tietojen 

tyyppiä) 141b§ Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja. yhteisöjä ja tarkoituksia joita 

varten tietoja voidaan luovuttaa. 142§ Selvitys eläkkeensaajalta eläkkeen määrään sekä 

eläkeoikeuteen liittyvistä seikoista. Eläkelaitoksen oikeus vaatia tietoja eläkkeensaajalta.  

143§ Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen oikeus saada tietoja tässä laissa säädettyjen 

tehtävien toimeenpanemiseksi. (yhteisöjä ja tarkoituksia. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.) lakisääteisyys OK  144§ Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntire-

kisteri tietojen tyyppiä, yrittäjän hetu ja nimi. ei oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin ilman 

laissa säädettyä velvollisuutta tai suostumusta, säilytysaikoja. 145§ Eläkelaitoksen oikeus 

käyttää muissa asioissa annettuja tietoja. käyttötarkoitussidonnaisuus. Ministeriön tulisi vielä 
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kiinnittää tähän huomiota.  OK lakisääteisyys. 146§ Eläkelaitoksen velvollisuus antaa tietoja. 

eläkelaitoksen velvollisuus antaa tietoja. yhteisöjä ja tarkoituksia lienee ok. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  lakisääteisyys. 147§ Eläkelaitosten yhteistyö (käsittelytoi-

mia vai yhteisöjä ja tarkoituksia. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) lienee ok. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  lakisääteisyys. Ministeriön tulisi vielä kiin-

nittää tähän huomiota.  148§ Korvaus erityisistä palveluista. OK jos ei koske tietojen saantia 

koskevia pyyntöjä 

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 7.8.2015/873 

75-77§, 154 §, 156 - 166 §, 174§ 

HE 278/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

75§ vahinkoilmoitus (tietojen tyyppiä) lakisääteisyys OK 76§ tietojen tyyppiä lakisääteisyys 

vai sopimuksen täytäntöönpano vai oikeutettujen etujen täytäntöön panemiseksi (kai voi 

kieltää. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) OK 77§ korvausasian vireille tulos-

ta ilmoittaminen vahingoittuneelle. Ilmoitukseen on sisällytettävä henkilötietolain mukainen 

selvitys henkilötietojen käsittelystä OK (tietojen tyyppiä) 154§ tapaturmavakuutuslaitoksen 

oikeus käyttää tilakäyntirekisteriin rekisteröityjä tietoja. Lienee ok. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  lakisääteisyys tietojen tyyppiä 156§   viittaus julkisuuslakiin / sen 

soveltuminen 157§ oikeus saada tietoja, lakisääteisyys OK tietojen tyyppiä. Pyydettäessä 

työnantajalta korvausasian käsittelyä varten tarvittavia tietoja työnantajalle saa ilman vahin-

goittuneen suostumusta ilmoittaa vain ne vahingoittunutta koskevat salassa pidettävät tie-

dot, jotka ovat välttämättömiä työnantajalta pyydettävien tietojen yksilöimiseksi. Lienee ok. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Tekninen käyttöyhteys ilman suostumus, 

lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

158§ oikeus antaa tietoja, tietojen luovutuksia (laajat oikeudet), lienee ok. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.   159§   tapaturmavakuutuslaitoksen vastuu luovutettavien 

tietojen oikeellisuudesta (laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoi-

tetut toimienpiteet) 160§   TEKNINEN KÄYTTÖYHTEYS (käsittelytoimia ja menettelyitä) 

161§ Maatalousyrittäjän ja apurahansaajan taloudellista asemaa koskevat tiedot---------> 

salassapidettäviä OK lakisääteisyys tietojen tyyppiä    162§    Vahingoittuneen tai hänen 

edunsaajansa oikeus saada korvausasiaa koskevia tietoja. viittaus henkilötietolakiin OK 

163§   Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen oikeus saada tietoja apurahan myön-

täjältä välttämättömät tiedot lakisääteisyys lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.   164§   Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen oikeus saada tietoja 

työterveyshuollon palvelujen tuottajilta lakisääteisyys lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.   165§ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen oikeus käyttää 

muissa asioissa annettuja tietoja, lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  
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Miten toimii yhdessä käyttötarkoitussidonnaisuuden kanssa. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  166§ Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen oikeus käyttää tila-

käyntirekisterin tietoja lakisääteisyys lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huo-

miota.  174§ Asiakirjojen säilyttäminen säilytysaikoja viittaus arkistolakiin ja poikkeussäänte-

lyä OK LAKISÄÄTEISYYS 

Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290 

139 §, 217 - 219 § 

HE 251/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

139§ työnantajan ilmoitusvelvollisuus eläkekassalle. Työntekijän hetu ja nimi. (tietojen tyyp-

piä, lakisääteisyys). 217§ työntekijän ja eläkkeenhakijan tiedonsaantioikeus OK 218§ työn-

antajan tiedonsaantioikeus OK. (ei henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.) 219§ työnantajan velvollisuus luovuttaa tietoja Pyydettäessä työnantajalta työn-

tekijän eläke- tai kuntoutusasian käsittelyä varten tarvittavia tietoja, työnantajalle saa ilman 

työntekijän suostumusta ilmoittaa vain ne työntekijää koskevat salassa pidettävät tiedot, 

jotka ovat välttämättömiä työnantajalta pyydettävien tietojen yksilöimiseksi. OK (yhteisöjä ja 

tarkoituksia joille tietoja voidaan luovuttaa) 

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116 

22 f §, 22 i - k §, 33 a § 

HE 201/1989 

Muuta: Mielenterveyslain ja päihdehuoltolain kokonaisuudistus suunnitteilla. 

Huomioita: Kokonaisuudistus suunnitteilla, joten ei tutkita. 

Opintovapaa-asetus 7.12.1979/864 

6 - 7 §, 9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: ei varsinaisesti liity asetukseen. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

6 § OK, hakemuksessa annettavat tiedot, 7 § työnantajan velv. ilmoittaa hakemusta koske-

vasta ratkaisusta 9 § OK, lakisääteisyys, tietojen tyypit 

Panostajalaki 25.2.2000/219 

3 § 

HE 169/1999 

HE 57/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi la-

eiksi; HE 134/2015 

Muuta: Panostajalain uudistus käynnissä. HE 134/2015. 22 - 23 § 

Huomioita: Tämä laki kumottu, uusi voimaan 1.9.2016... 22 §: panostajan pätevyyskirjojen 

rekisteri (työsuojelun edistämiseksi ja asianmukaista valvontaa varten --> yleinen etu / laki-

sääteinen tehtävä), sis. tietojen tyyppiä, säilytysaika (5v pätevyyskirjan voimassaolon päät-

tymisestä), OK 23 § tietojen luovuttaminen, viittaus julkisuuslakiin ja henkilötietolakiin, OK. 

Potilasvahinkolaki 25.7.1986/585 

5d §, 12 -13 § 

HE 54/1986 

Muuta: 13 § viittaa vahingonkorvauslain 18 luvun 6, 6 b ja 6 c §:iin (vaitiolo). Potilasvahinko-

lain kokonaisuudistus käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: POTILASVAHINKOLAIN KOKONAISUUDISTUS KÄYNNISSÄ 5 d §: potilasva-

kuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus, Ok, lakisääteisyys, 12 § samoin (potilasvahinkolauta-

kunta)... 13 § viittaus. OK 

Rintamasotilaseläkelaki 28.1.1977/119 

19 § 

HE 8/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 
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Oikeusperuste: useita  

Huomioita: 19 §, KELA:n oikeus luovuttaa nimet ja henkilötunnukset kotikunnalle sen selvit-

tämiseksi onko oikeus saada kuntoutusta, lakisääteisyys. Miksi ei suostumuksen alainen. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Voiko kieltää. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.  Sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä ja luovutuksia 

Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 

19:1 - 11 § 

HE 50/2004; HE 164/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 19:1 §, OK, lakisääteisyys, tehtävien hoitamiseksi tietoja. 19:2 § lienee ok. Minis-

teriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  julkisen vallan käyttämiseksi / lakisääteisten 

tehtävien täyttämiseksi välttämätöntä 19:3 § OK, lakisääteisyys, tarpeen tehtävien hoitami-

seksi/rahamäärän selvittämiseksi, sisältää luovutuksia ja tietojen tyyppiä. Samoin 19:4 § 

Kelan julkisen tehtävän hoitamiseksi tarpeellisia tietoja 19:5 § VIELÄ samoin 19:6 OK 19:7 § 

OK, tietojen luovutusta 19:9 § lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

muihin tarkoituksiin saamien tietojen käyttäminen 19:10 § tekninen käyttöyhteys, lienee ok. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  19:11 § OK 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskenteleväl-

tä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaami-

sesta (hygieniaosaamisasetus) 23.11.2001/1115 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 6) säilytysaikoja 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6§ Elintarvikeviraston luettelo osaamistestaajista, voimassa 3 vuotta. Muutoin 

luetteloon sovelletaan henkilötietolakia. (säilytysaikoja) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkas-

tusmenettelystä 16.2.2007/198 

9 §, 11 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9§ tarkastajan on huolehdittava siitä, että toiminnanharjoittajalta saadaan kaikki 

tarvittavat tiedot geenitekniikan rekisterissä olevien tarkastuksen kohdetta ja toiminnanhar-

joittajaa koskevien tietojen päivittämiseksi sekä mahdollisten geenitekniikkalain 26 a §:ssä 

tarkoitettujen virheiden oikaisemiseksi.  (toiminnanharjoittajaa koskevia tietoja (tietojen tyyp-

piä)) lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.   11§ tarkastajan, toimin-

nanharjoittajan ja tarkastuksen yhteydessä olleiden henkilöiden nimet kirjattava tarkastus-

pöytäkirjaan (tietojen tyyppiä) salassapitosäännös 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketie-

teellisestä käytöstä 19.12.2007/1302 

3 §, 5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § OK: lakisääteisen velvoite (ks. kudoslain 20 i §:n 5 momentti) Miten 4 a, 4 c 

§:n mukaiset elinsiirrot. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Sisältää henkilötie-

toja, oikeutus yleinen tärkeä etu / rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden 

etujen suojaaminen (terveydelliset syyt, sopivuuden/turvallisuuden toteaminen). Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Oikeusperuste sisältää kohtia 2 (tietojen tyyppi), 4 

(käyttötarkoitus), 7 (käsittelytoimia- ja menettelyjä --> 5 § 1 mom 4 kohta) 5 §: lakisääteisyys 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088 

10 §, 12 - 13 §, 20 §, 24 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 § Ei relevanttia sääntelyä 12 § samoin, OK. 13 §Lääkemääräykseen kirjatta-

vat tiedot, OK, tietojen tyyppejä 20 §: Huumausainelääkemääräyslomakkeet on säilytettävä 

työpisteittäin lukitussa tilassa. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikössä tulee 
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kirjata työpisteittäin lääkemääräyslomakkeen numero, potilaan nimi, henkilötunnus ja lää-

kemääräyksen antajan nimi. 24 § OK, tietojen tyyppi 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljet-

tuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön 

kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta 27.3.2006/272 

1 - 4 §, 6 §, 8 - 9 §, 11 § 

Muuta: Toiminnanharjoittaja voi olla l. hlö 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1, 2 ja 3§ toiminnanharjoittajan henkilötietoja (jos l henk) valvonnasta ja turvalli-

suudesta vastaavien henkilötietoja. OK (tietojen tyyppiä) 4§ ilmoitus samassa tilassa toimi-

vista tutkimusryhmistä (ei henkilötietojen käsittelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.) 6§ toiminnanharjoittajan nimi ilmoitettava genetiikan lautakunnalle (tietojen tyyp-

piä) 8§ toiminnanharjoittajan nimi (tietojen tyyppiä) 9§ toiminnanharjoittajan kirjaamisvelvol-

lisuus (käsittelytoimia- ja menettelyitä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomio-

ta.)(tietojen tyyppiä)(ei henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.)  11§ 

Pelastussuunnitelman sisältö, henkilöiden nimet ja tehtävät, joilla on valtuudet käynnistää 

pelastustoimet ja jotka ovat vastuussa laitoksen sisäisistä pelastustoimista, sekä sen henki-

lön nimi ja tehtävät, joka vastaa yhteyksistä ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaaviin 

viranomaisiin. (tietojen tyyppiä) OK 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoi-

tuksellisesta levittämisestä 16.2.2005/110 

7 §, 15 §, 23 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 §: Hakemuksen sisältövaatimukset (tietojen tyyppi: hakijan nimi ja yhteystiedot),  

15 §: hakemuksen sisältövaatimukset (tietojen tyyppi; toiminnanharjoittajan nimi ja osoite, 

tutkijoiden nimet, pätevyys ja kokemus),  
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23 §: Lisätiedot hakemuksiin (vastuullisen henkilön nimi ja yhteystiedot, vertailunäytteiden 

toimittajan nimi ja yhteystiedot. Tiedot tarpeellisia lupahakemusten käsittelyä varten (laki-

sääteinen tehtävä). 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korva-

ushoidosta eräillä lääkkeillä 17.1.2008/33 

4 §, 8 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4§ lääkärien yhteystietojen luovuttaminen OK (lakisääteinen velvoite) 8§ Edellä 

4 §:ssä tarkoitettujen toimintayksiköiden tulee antaa lääninhallitukselle ja sosiaali- ja terve-

ysministeriölle niiden pyytämät tiedot aloittamansa vieroituksen ja korvaushoidon toteutta-

misesta ja järjestämisestä. (yhteisöjä ja tarkoituksia) Potilaan hoitoa koskevia tietoja voidaan 

hänen suostumuksellaan luovuttaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 

mukaisesti hoitoon osallistuvien toimintayksiköiden kesken. (potilaan suostumus tarvitaan 

OK) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Huomioita: OK 3§ yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojen-

käsittelyn lainmukaisuutta., käsittelytoimia- ja menettelyitä 4§ yleisiä edellytyksiä. 5§ Tässä 

sääntelyä liittyen rekisterinpitäjä - käsittelijä suhteeseen. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  Onko linjassa asetuksen kanssa. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  ja 6§ laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toi-

menpiteet.7§ käsiteltävien tietojen tyyppiä. yleisiä edellytyksiä. 8§ määräaikoja potilasasia-

kirjamerkinnöille. 9§ potilaskertomus, käsiteltävien tietojen tyyppiä 10§ käsiteltävien tietojen 

tyyppiä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskau-

denaikaisesta seulonnasta 6.5.2004/421 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalo-

makkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Lomakkeeseen tai tieto-

järjestelmään merkitään rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, roko-

tustapa ja rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään myös vanhemmille annettavaan 

lapsuusiän terveyskorttiin. Aikuisten rokotuksista tehdään merkintä henkilökohtaiseen terve-

yskorttiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

taviraston maksullisista suoritteista 30.12.2015/1749 

1 - 3 § 

Voimassa 31.12.2017 saakka; suoritteiden maksullisuus 

Huomioita: Voimassa 31.12.2017 asti 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä 

25.6.2008/485 

1 §, 4 - 5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 § Käsittelijän tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus, OK 4 § potilas tulee tunnistaa luotet-

tavalla tavalla tietoja antaessa (asianmuk ja lain muk varmistaminen).  

5 § Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien pidettävä rekisteriä sähköiseen lää-

kemääräykseen liittyvien tietojärjestelmiensä ja reseptikeskuksen käyttäjistä sekä näiden 

käyttöoikeuksista, OK lakisääteisyys, sis. myös. säilytysaikoja 7 § Lääketietokannassa tulee 

olla tämän asetuksen liitteen mukaiset tiedot. Tietokannassa voi olla myös muita tietoja. 

(liitteessä esim. myyntiluvan haltija), sis. tietojen tyyppejä. OK 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 

10.5.2000/423 

3 §, 6 - 8 §, 13 §, 17 §, 21 §, 28 §, 34 §, 36 §, 42 - 43 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Asetuksen valtuutussäännös säteilylain 41 §:ssä.  

3 §: Yksilön perusoikeuksien turvaaminen ja säteilyn käytön oikeutusharkinta.  

6 §: Arvio tieteellisen tutkimuksen kohdalla.  

7 §: Työhön liittyvät terveystarkastukset.  

8 §: Oikeuslääketieteelliset toimenpiteet. Tietojen säilytys potilaan asemasta ja oikeuksista 

annetun lain (785/1992) mukaisesti.  

13 § Yksilökohtainen harkinta jokaisen säteilyä saavan henkilön kohdalla.  

17 §: Säteilyannokset ja tulokset on tallennettava turvallisuusarvioinnin suorittamiseksi.  

21 §: Kliinisessä auditoinnissa käsiteltävät tiedot (henkilöiden valtuus- ja vastuutiedot, ei 

muita henkilötietoja).  

28 §: Tietoja käsittelevien ihmisten pätevyysvaatimus (terveydenhuollon ammattihenkilö).  

34-36 §: Aikaisemmat terveys- ja hoitotiedot, kuten myös tieto raskaudesta tai imettämises-

tä, on hankittava.  

42 §: Seulontaohjelman tuloksista tehtävä yhteenveto. Yhteenvetotiedot annettava Suomen 

Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin.  

43 §: Tutkittavalle tai hoidettavalle annetut säteilyannokset on kirjattava Säteilyturvakeskuk-

sen edellyttämällä tavalla. Edellytykset 9 artiklan 2 h - kohdan mukaisia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa 

työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisesta ja talousvesihygieenisestä 

osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 12.12.2006/1351 

5 §, 11 - 12 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Asetuksessa vain 8 §, taulukossa mainittu myös 11-12 §. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota. 5 § OK, tuotevalvontakeskus pitää luetteloa testaajista, sis. tieto-

jen tyyppiä, myös kohta 1 (luetteloi siinä laajuudessa, joka mahdollistaa testaajien alueelli-

sesti tasapuolisen saatavuuden ja riittävän valvonnan), muutoin viittaus henkilötietolakiin 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista 

tietojärjestelmäpalveluista 7.10.2015/1257 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

1 § OK; tietoja joita EI tarvitse tallentaa, 2 §; mitä tietoja tulee olla tiedonhallintapalvelussa. 

tietojen tyyppiä, asianmukaisen rekisterinpidon varm, tietojen luovuttaminen suostumuksen 

alainen tai lakiin perustuva oikeus. Potilaalla kielto-oikeus, OK 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mu-

kaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta 1589/2015 

6§ 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Huomioita: 6 §: Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot (sis. mm vakuutuksenottajan nimi ja hetu). 

Lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Mikä peruste. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  Liittyy tilastolliseen käyttöön. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työttömyysvakuutusrahastolle omavas-

tuumaksuasiassa ilmoitettavista tiedoista 15.12.2008/1046 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: täydentää työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia: määritellään laissa 

tarkoitetut tiedot (sis. tietojen tyyppiä). Lain mukaan työttömyyskassojen + KELA:n ilmoitet-

tava työttömyysvakuutusrahastolle tiedot --> lakisääteisyys., 2 § sis. tietojen luovutuksia~ 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavas-

sa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihy-

gieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 12.12.2006/1350 

5 § 

Oikeusperuste: useita  
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MIKÄ PERUSTE. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  5 § testaajista pidetään 

luetteloa, sis. tietojen tyyppiä (nimi ja yhteisö jossa työskentelee), sisältää myös oikeuspe-

ruste 1. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  luetteloi testaajia siinä laajuudes-

sa, joka mahdollistaa testaajien alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden ja testaajien 

riittävän valvonnan. Muutoin viitataan henkilötietolakiin... 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta 

ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan 

päätöksen ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä 24.9.2008/620 

1- 3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 § tehtävässä ilmoituksessa annettavat tiedot (mm. nimi, hetu) Ok, sis. tietojen 

tyyppiä, 2 § OK, ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  3 

§ samoin kuin 1 §, OK, sis. tietojen tyyppiä 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta 21.3.2006/258 

3 §, 6 §, 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § toimilupahakemuksessa vaadittavat tiedot, sis. tietojen tyyppiä, OK 6 § jälji-

tettävyyttä koskevat tiedot: sis. tietojen tyyppiä. Onko tässä biometrisiä tietoja. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  (veren tai sen osan tunnistetiedot, potilaalle siirretyn 

veren tai sen osan tunnistetiedot. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  11 § 

tarkastukset: ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  12 § 

tarkastuspöytäkirja laadittava, sisältääkö henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tä-

hän huomiota.  sinänsä Ok... (tätä säilytettävä 10v) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 

28.9.2011/1053 

1 § 

Muuta: Yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Lainsäädäntöä ollaan uusimassa. 1 §Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkin-

totodistuksista ja selvitys työkokemuksesta. OK yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat reksite-

rinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmis-

tusluvan, maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista 

edellytyksistä ja hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta 20.3.1997/274 

5 - 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5 § OK, voi vaatia --> ei tarvitse antaa näitä tietoja; toki silloin ei saa myöskään lupaa. Kui-

tenkin asetuksen valossa OK (ei epäsuhtaa vo ja rekisteröidyn välillä ja tiedot tarpeellisia) 6 

§ OK, samoin kuin 5 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturma-asiamiehistä 

30.12.1996/1367 

3 § 

Huomioita: Kumoutunut 1.1.2016 alkaen. 

Sosiaalihuoltolaki 31.12.2014/1301 

41 § 

HE 164/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 41 § viittaussäännös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annet-

tuun lakiin 48 § ilmoitusvelvollisuus, lakisääteisyys OK 

Sotilasavustuslaki 20.8.1993/781 

22 §, 22 a - e § 

HE 28/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 22 § tietojenantovelvollisuus KELA:lle, OK, mikä peruste. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  2. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  yhteisöjä ja 

tarkoituksia 22 a § KELA:n oikeus saada tietoja 22 b § oikeus käyttää muita tietoja 22c § 

oma-aloitteinen tietojenluovutus, OK, mikä peruste. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota. Yhteisöjä ja tarkoituksia 22 d § tekninen käyttöyhteys 22e § kela antaa tietoja 

hakijalle, miten tietoja käytetään jne. Laillisen ja asianmukaisen tietojen käsittelyn varmista-

vat toimenpiteet. 

Sotilastapaturmalaki (1211/1990) 

5§ 

Huomioita: Tässä laissa ei varsinaisesti relevanttia sääntelyä. Korvauksen hakemisesta, 

velvollisuudesta tietojen antamiseen osalta viitataan muuhun lainsäädäntöön: tapaturmava-

kuutuslaissa, ammattitautilaissa, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntou-

tuksesta annetussa laissa (625/1991) ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta 

annetussa laissa (1316/2010) säädetään. 

Säteilyasetus 20.12.1991/1512 

10 - 13 §, 28 §, 28 a § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 § työntekijöiden luokittelu säteilyluokkiin, 11 § annostarkkailu 12 § ei henkilö-

tietojen käsittelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  ainoastaan työolojen 

tarkkailua säteilyturvallisuuden nimissä 13 § terveystarkkailu yhteisöjä ja tarkoituksia 28 § 
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säteilyaltistuksen seuranta. 28 a § käsiteltävien tietojen tyyppiä. Lentotyötä tekevien sätei-

lyannosten tarkkailu 

Säteilylaki 27.3.1991/592 

14 b §, 18 §, 34 §, 34 a - b §, 44 a §, 57 § 

HE 230/1989 

Muuta: Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus suunnitteilla. 

Huomioita: KOKONAISUUDISTUS SUUNNITTEILLA 

Tartuntatautiasetus 31.10.1986/786 

10 - 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: OK, 10§ sis. käsiteltävien tietojen tyyppiä, m yhteisöjä ja tarkoituksia joita varten 

tietoa voidaan luovuttaa, elintärkeä etu vai yleinen etu.. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tä-

hän huomiota.  Tartuntatauti-ilmoituksessa annettavat tiedot (sis. arkaluontoisia henkilötieto-

ja) 10a§    käsiteltävien tietojen tyyppiä   10b§    käsiteltävien tietojen tyyppiä   10c§ säily-

tysaikoja 

Tartuntatautilaki 25.7.1986/583 

12 b §, 23 - 23 c §, 40 a § 

HE 44/1986 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Käsitellään arkaluontoisia tietoja. 12b§ Haittavaikutusrekisteri --> yleinen etu. Ministeriön 

tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Velvollisuus ilmoittaa tietoon tulleista haittavaikutuksis-

ta. Sisältää tietojen tyyppejä. Haittavaikutusrekisteriin sovelletaan terveydenhuollon valta-

kunnallisista henkilörekistereistä annettua lakia. Sisältää myös säilytysaikoja (10v) 23§ elin-

tärkeä etu vai yleinen etu. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Velvollisuus 

tehdä tartuntatauti-ilmoitus. Sisältää tietojen tyyppejä (myös arkaluontoisia) OK. 23a§ vel-
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vollisuus korjata virheellisiä tietoja, OK, säilytysaikoja, Pidetään yllä tartuntatautirekisteriä 

(yleinen etu), sisältää asianmukaisen ja laillisen tietojen käs toimia, käsittelymenettelyjä 

koskevia säännöksiä 23b§ käsittelytoimia ja-menettelyitä, yhteisöjä ja tarkoituksia joita var-

ten tietoja voidaan luovuttaa, käyttötarkoitussidonnaisuutta, lailliseen ja asianmukaisen tieto-

jenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet.  23c§ elintärkeä etu, yhteisöjä ja tar-

koituksia joille tietoja voidaan luovuttaa. 40 a §: sosiaali- ja terveysministeriön oikeus saada 

tietoja. sis. tietojen tyyppejä. Oikeus luovuttaa tietoja. OK Henkilöiden itse antamien tietojen 

luovuttaminen ed. kuitenkin, ettei henkilö ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Sis myös säily-

tysaikoja 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 

9 § 

HE 90/2010 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. 

Muutokset käynnissä 9 §: Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toi-

mintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumus-

ta lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  kuitenkin oikeus kieltää tä-

mä... sisältää kohtia 2,7, 8 

Terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280 

17 §, 42 - 43 § 

Muuta: 42 §: vainajia koskevat tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 toiminnanharjoittajan nimi julkisen vallan käyttöä varten. 6 § OK sama kuin 4 8§ sama kuin 

4 ja 6    17 § OK, yleinen etu vai julkisen vallan käyttämiseksi. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.  -------> ennen kiellon määräystä tehtävä tarkastus tietojen tyyppejä.   

42 § asetusta ei sovelleta kuolleen tietoihin. 43 § Ei liity. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.   

Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763 

49 b §, 59 § 

HE 42/1994 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 13 §. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Ei henkilötietojen käsitte-

lyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  44 § ei välttämättä henkilötietoja, laki-

sääteinen tehtävä vai julkisen vallan käyttö tai onnettomuustilanteissa yleistä etua koskevan 

tehtävän hoitamiseksi. tiedonantovelvollisuus. 45 § lakisääteinen tehtävä, ei henkilötietojen 

käsittelyä 47 § julkisen vallan käyttö, yhteisöjä ja tarkoituksia joita varten tietoja voidaan 

luovuttaa 49 b §, OK, yleinen etu vai lakisääteinen tehtävä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  sisältää tietojen tyyppejä, viittaus henkilötietolakiin. 59 § tietojen luovutta-

minen tiettyihin tarkoituksiin, OK 

Tupakkalaki 13.8.1976/693 

10 c §, 28 - 28 a § 

HE 105/2011 

Muuta: UUSI LAKI 549/2016 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Tämä laki kumottu --> uusi laki 549/2016: 14 § ilmoituksessa olevat tiedot, OK 

26§ ilmoituksessa annettavia tietoja, OK, eri varsinaisesti relevanttia, 87 § tiedonsaantioike-

us (Valvira), OK, 88 § oikeus luovuttaa tietoja, OK, 95 § Vähittäismyyntilupien ja tukkumyyn-

ti-ilmoitusten rekisteri, lakisääteisyys, OK, sis. tietojen tyyppejä, tietojen säilytysaikaa 

Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki 19.5.2006/396 

8 §, 31 § 

HE 45/2005 

Muuta: 8 § kumoutuu 1.1.2017 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Mikä peruste / onko varsinaisesti relevanttia sääntelyä, 31 § käsittelee oikeutta 

saada tietoja.... Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  8 § kumoutuu. 31 § eläke-
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turvakeskuksen oikeus saada tietoja sekä etuuksien myöntäjän / maksajan velvollisuus an-

taa tiedot, OK 

Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395 

75 §, 144 §, 145 §, 147 §, 191 - 200 §, 202 - 210 §, 218 § 

HE 45/2005 

Muuta: Muutoksia tietosuojapykäliin valmisteilla (suunniteltu voimaantulo 2017) 

Muutoksia tietosuojapykäliin tulossa; ei arvioida tässä yhteydessä. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 

111 - 112 § (113 §), 115§, 125§, 248 - 264 §, 267§ 

HE 277/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 111§ käsiteltävien tietojen tyyppiä. 112§ käsiteltävien tietojen tyyppiä, yhteisöjä 

ja tarkoituksia joille tietoja voidaan luovuttaa. 113§ yhteisöjä ja tarkoituksia joille tietoja voi-

daan luovuttaa. 115§ yhteisöjä ja tarkoituksia joille tietoja voidaan luovuttaa, käsiteltävien 

tietojen tyyppiä. 125§ käsiteltävien tietojen tyyppiä. 248- 264§ laillisen ja asianmukaisen 

tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet, yhteisöjä ja tarkoituksia joita var-

ten tietoja voidaan luovuttaa. 267§ käsiteltävien tietojen tyyppiä, käyttötarkoitussidonnai-

suutta. 

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 

12 - 13 §, 15 §, 17 - 21 § 

HE 114/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 12 § käsiteltävien tietojen tyyppiä. 13 § toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettu-

ja tietojenkäsittelytilanteita varten 15 § työntekijän tietojenantovelvollisuus, tietojen tyyppiä 

ks. 17 § henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidylle. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  muille annettavissa tiedoissa ei tarvitse olla henkilötietoja 18 § ja 19 § 20 § VO:n 

tiedonsaantioikeus tehtävien hoitamiseksi, lakisääteisyys, OK. 21 § asiakirjojen säilyttämi-

sen osalta viitataan potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin 

Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 

13:1 - 10 § 

HE 115/2002 

Muuta: Muutokset lakiin käynnissä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 13 luku 1-2 § oikeus tietojen saantiin tehtävien hoitamiseksi, OK. 3 § oikeus 

luovuttaa tietoja työvoimaviranomaiselle työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin 

edellytyksiin vaikuttavista seikoista 4 § kelan oikeus käyttää muita tietoja. 5§ oikeus maini-

tussa momentissa säädetyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhteys rekisteriensä salas-

sapidettäviin tietoihin, jotka sillä on oikeus tämän luvun perusteella antaa tässä luvussa 

tarkoitetuille tiedonsaajille. 6 § oma-aloitteinen tietojenluovutus ks,yhteisöjä joille ja tarkoi-

tuksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 7 § ilmoitusvelv (mihin luovutetaan ym.), 8§ 

ulosottovo:n tietojensaantioikeus 10 § FV ylläpitää etuudensaajarekisteriä, sisältää Käyttö-

tarkoitussidonnaisuus, käsiteltävien tietojen tyyppiä, viittaus henkilötietolakiin, OK 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 

52 b § 

HE 59/2002 

Muuta: Muutos vireillä aiheutuen biologisia tekijöitä koskevan säädöksen muutoksesta. Tu-

lee lisäys biologisille vaaratekijöille altistuneista työntekijöistä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 52 b § lakisääteinen velvoite, OK, tietojen tyyppi, säilytysaika (6v), viittaus henki-

lötietolakiin 

Vakuutuskassa-asetus 30.12.1992/1665 

2 § 

Muuta: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus käynnissä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Kokonaisuudistus käynnissä; tämän yhteydessä arvioidaan myös asetus. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164 

11 §, 102 - 109 §, 165 §, 165 a - c § 

HE 93/1992 

Muuta: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus käynnissä 

Kokonaisuudistus käynnissä; tämän yhteydessä arvioidaan myös asetus. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Vakuutusyhdistyslaki 31.12.1987/1250 

2:2; 3:10-12; 6:3; 7:14; 12:5, 16:5, 16:10 § 

HE 40/1987 

Muuta: NB. VYhdL 6:3 §:ää vastaavaa ei ole vakuutusyhtiölaki-taulukossa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

 2:2 OK, perustamiskirja ja siinä olevat tiedot (ei varsinaisesti relevantti) 3:10 takuuosuus-

luettelo, OK, lakisääteisyys, sis. tietojen tyyppejä Jokaisella on, korvattuaan yhdistyksen 

kulut, oikeus saada jäljennös takuuosuusluettelosta ja takuuosuudenomistajista pidettävästä 

luettelosta tai niiden osasta. OK --> rekisteröidyllä pitäisi kuitenkin olla häntä koskevista 
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tiedoista maksuton tiedonsaantioikeus. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.   6:3 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 7:14 OK      12:5 OK 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa   16:5 OK    16:10 OK 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa    Muissa paitsi 12:5, 6:3 

ja 16:10 käsiteltävien tietojen tyyppiä     

Vakuutusyhtiölaki 18.7.2008/521 

2:2.2 § 3 kohta, 4:5, 6:13, 25:2.2, 25:3, 30:1-5 § 

HE 13/2008 

Muuta: NB. VYL 4:5 §:n ja 6:13 §:n nojalla voinee syntyä asetuksen tarkoittama rekisteri. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2:2.2 3 § Ok (lakisääteisyys. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) 

4:5, ilmoitus FV:lle omistusosuuksista, lakisääteisyys, OK (rekisteri näiden perusteella. Mi-

nisteriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.), 6:13 asiakkaiden tunteminen, viittaus muu-

hun lainsäädäntöön, tämän perusteella tod.näk rekisteri, OK (Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.), 25:2.2 Ok, sis. tietojen luovutuksia sos. ja terv. min, 25:3 sis. tietojen 

tyyppiä, FV:lle toimitettavat tiedot (lakisääteisyys vai muu peruste. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.) Ok, 30:1§ salassapitovelv, OK, 2 § sis. tietojen luovutuksia (sos- 

ja terv. min toimesta) 3 § vakuutusyhtiön oikeus luovuttaa tietoja (ks. loppumomentit). Miten 

nämä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  4 § OK, 5 § OK (ei sisältäne henki-

lötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.), 

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epi-

demioiden selvittämisestä 21.12.2011/1365 

5 § 

Huomioita: Ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Toi-

saalta 7 § rekisteri, sisältääkö henkilötietoja. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomio-

ta.  Vaikka sisältäisi niin peruste/käsittely lienee ok. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän 

huomiota.  Käsitellään yleisen edun vuoksi (epidemioiden leviämisen ehkäisy) 

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta 23.11.2006/1010 

10 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 5 §, OK lakisääteisyys, tietojen tyyppiä (kokouksessa olleet henkilöt) 10 § OK, 

tietojen tyyppi. 

Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta 28.8.2008/548 

3 §, 7 - 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § OK. 7-11 § OK 

Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 7.4.2005/218 

2 §, 4 - 7 § 9 - 10 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Lakisääteisyys / osin perustuu myös suostumukseen 2 § Ok, viittaus yks. suojas-

ta työelämässä annettuun lakiin ja työterveyshuoltolakiin, 4 § OK, 5 § OK, sis. käsittelytoi-

mia- ja menettelyjä, 6 § OK, 7 § OK, 9§ OK, sis. säilytysaikoja, 10 § Ok 

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelli-

sestä käytöstä 28.6.2001/594 

13 a § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: OK, 13 a § koskee hakemukseen liitettäviä tietoja. 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 12.6.2008/400 

Liite 2 

Muuta: Ehdotetaan poistettavaksi. 

Huomioita: EHDOTETAAN POISTETTAVAKSI Liite 2 sisältää käsiteltäviä tietoja, säilytysai-

kaa (10v), OK 

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella 13.12.2012/820 

4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 §: ruokapäiväkirjan pito, (tavarantoimittaja, ruoanpidon tarkastuksista, niihin 

osallistuneista ja tarkastuksen tuloksista) 

Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista 

tekijöistä ja vaaran torjunnasta 13.5.2015/603 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 §: Tällaisessa työssä on raskaana olevan työntekijän ilmoitettava raskaudes-

taan työnantajalle tai työterveyshuollolle 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

losta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

6.4.2011/338 

7 §, 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei relevanttia sääntelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Paitsi 

jos 7 §:n mukainen arvio rekisteröidään (yhteenveto ei kuitenkaan saa sisältää henkilötieto-

ja). Lakisääteinen tehtävä / yleinen etu tässä tapauksessa. 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 

13 §, Liite 1, Liite 3 - 4 

Muuta: Ehdotetaan poistettavaksi. 

Huomioita: EHDOTETAAN POISTETTAVAKSI 

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 

16.6.2011/644 

8 § 

Muuta: Muutos vireillä aiheutuen panostajalain uusimisesta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Muutos vireillä. 8 §: Räjäytystyön johtajan nimi on ilmoitettava työmaan työnteki-

jöille ja pidettävä työmaalla nähtävillä 

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 

3.8.2000/716 

3 §, 4 §, 8 §, 14 §, 17, 18 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuneiden työntekijöiden luettelo, (viit-

taus lakiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistu-

vien rekisteristä, jossa työnantajakohtainen luettelo sekä tietojen luovutus valtakunnalliseen 

rekisteriin, ns. ASA-rekisteri).  
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4§: Vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi, työnantajan on säilytettävä riskien arvioinnit ja 

niiden perustana olevat tiedot, luovutus työsuojeluviranomaiselle. 

8§: Työsuojeluviranomaiselle annettava tiedot, jos arvion tulokset osoittavat työntekijöiden 

terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa. Työsuojeluviranomaiselle annettava tiedot 

muun muassa altistuneiden työntekijöiden määrästä. 

14§: Työnantajan tiedottamisvelvollisuus, työntekijällä on oikeus saada käyttöönsä se altis-

tuneiden työntekijöiden luettelossa oleva tieto, joka koskee häntä itseään. Työntekijöillä tai 

edustajilla on oikeus saada käyttöönsä vain ryhmä ilman henkilöiden nimiä. 

17§: Altistuksen toteaminen: arviointi mittauksin luetteloon merkitsemistä varten. Arviointipe-

rusteena muilla työpaikoilla vastaavissa oloissa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia sekä muuta 

soveltuvaa tietoa altistukseen vaikuttavista tekijöistä. 

18§: Vuosialtistuksen määrittely, altistuneiksi merkittävät henkilöt. 

Säädös sisältää terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

3) asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa.  

9 art. mukaisesti terveyttä koskevien tietojen käsittely kielletty, poikkeus kohta b) käsittely on 

tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattami-

seksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla. Sekä kohta h) käsittely on 

mm. tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten. 

9 luku 88 art. Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtai-

sempia sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuksi-

en ja vapauksien suojan varmistamiseksi; esim. kohdan työterveys ja -turvallisuus osalta. 

Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta 

5.10.2006/874 

3 ja 4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § OK, sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia- ja menettelyitä ja 

tietojen luovutuksia, 4 § OK, käsittelytoim.- ja men., tietojen luovutus. 
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Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 

14.12.2006/1176 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 §: tarkoituksena työterveyskortin avulla edistää työntekijän työterveyshuollon 

järjestämistä ja toteuttamista sekä terveydentilan seurantaa. 4 § tietojen tyyppi (mitä tietoja 

kortissa tulee olla) OK 

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaami-

sesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146 

4 - 6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: OK. 4 §: Tietojen luovutuksia (lakisääteinen oppilaitokselle), tietojen tyyppiä 5 § 

velvollisuus ilmoittaa tietoja Eläketurvakeskukselle, sisältää tietojen tyyppejä. Eläketurva-

keskus on velvollinen rekisteröimään etuuden määräämiseksi tarvittavat tiedot (lakisäätei-

syys) 6§ tarvittaessa pyydettävä lausunto Kansaneläkelaitokselta 5 §:n 1 momentissa tar-

koitetuista tiedoista, OK.  

Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä bio-

logisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 9.12.1993/1155 

10 §, 14 - 15 §, 17 - 18 § 

Muuta: OM:n listassa tämä säädös on TEM:n säädösluettelossa. Ehdotetaan, että se siirre-

tään STM:n säädösluetteloon. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 §työnantajan velvollisuus antaa tietoja --> sisältää tietojen tyyppejä 14 § työn-

tekijän tiedonsaantioikeus, OK (onko myös OK, että työntekijä saa nähtäväkseen ryhmäta-
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solla tiedot ilman henkilöiden nimiä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) 15 § 

Altistuneiden työntekijöiden luettelo --> Pidettävä luetteloa --> lakisääteisyys. Sisältää tieto-

jen tyyppejä. Säilytysaikoja (10v ja 40v). 17 § velvollisuus tehdä ilmoitus asianomaiselle 

viranomaiselle, OK, sisältää ilmoitukseen kirjattavia tietoja. 18 §: sairaus- ja kuolemantapa-

ukset, joiden on todettu johtuneen altistumisesta työssä biologisille tekijöille, on ilmoitettava 

asianomaiselle viranomaiselle. OK 

Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpä-

vaaran torjunnasta työssä 8.12.1999/1153 

10 - 11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Onko peruste lakisääteisyys. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

10 § VIITTAUS lakiin 1038/1993, joka korvattu uudella lailla. Pykälän mukaan altistuneet 

työntekijät tulee luetteloida mainitun lain mukaisesti. 11 §, sis. tietojen tyyppiä, käsittely-

toim/-men. (Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) OK. 

Veripalvelulaki 1.4.2005/197 

9 §, 11 §, 14 - 15 §, 19 § 

HE 251/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 9 § Velvollisuus ylläpitää järjestelmää, jonka avulla kaikki kerätyt, tutkitut, käsitel-

lyt, säilytetyt tai jaellut verierät ja veren osat voidaan jäljittää luovuttajasta vastaanottajaan ja 

päinvastoin. --> Lakisääteinen velvoite, OK, sisältää tietojen tyyppejä. Veripalvelulaitoksen 

oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä, OK. 11 § luovuttajalle annettavat 

tiedot, viittaus henkilötietolakiin. Sisältää tietojen tyyppejä (yksilöinti, terveydentila, luovutus-

kelpoisuuden määr. varten tarvittavat ym.) 14 § tulee pitää / tallentaa tietoja verenluovuttaja-

rekisteriin --> lakisääteisyys. sisältää tietojen tyyppejä. Tietojen säilytystä. OK. Viittaus myös 

henkilötietolakiin ja arkistolakiin. 15 § Tietojen säilytys (30v ja 15 v) OK. 19 § tarkastusta (ja 

pöytäkirjan pito) koskevat säännökset, OK 
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Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 

69 ja 146 - 152 § 

HE 197/2006 

Muuta: Tietosuojapykäliin valmisteilla muutoksia. 

Tietosuojapykäliin valmisteilla muutoksia; ei arvioida tässä vaiheessa. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.  

Äitiysavustuslaki 28.5.1993/477 

14 §, 14a §, 14 b § 

HE 27/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

14 §: Tietojenantovelvollisuus (Kelan oikeus saada tietoja), tahot, joilta tietoja voidaan saa-

da. Mainittu myös lainmukainen käsittelyperuste (välttämättömien tietojen käsittely etuus-

päätöksien tekemiseksi).  

14 a §: tietojensaanti teknisen käyttöyhteyden avulla  

14 b §: Kelan ilmoitettava säännöllisin väliajoin etuuden hakijalle, mistä tietoja voidaan saa-

da ja mihin niitä voidaan luovuttaa. Muuten mainittu lainmukainen käsittelyperuste (etuusha-

kemusten käsitteleminen) sekä tietojen saaminen ja luovuttaminen. Rekisteröidyn oikeuksi-

en kaventaminen ja erityisten henkilötietojen käsittely 9 artiklan 2 b-kohdan mukaista (sosi-

aaliturva). 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013/1287 

21 - 23 § 

HE 67/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 21§ Yleisiä edellytyksiä. Opiskeluhuollon rekisterit 22§ salassapitosäännös. lail-

lisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä. 23§ 

Oikeus poiketa salassapitovelvoitteesta, viittaus viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 7 lukuun. Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteutta-

miseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luo-

vuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat 

välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. (yhteisöjä 

ja tarkoituksia) Uuden koulutuksen järjestäjälle luovutettaessa tietoja opiskelijan SUOSTU-

MUS saatava. OK. LAKISÄÄTEISYYS 

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä (948/1973) 

1 §, 14 - 16 §, 19 §, 21a §, 22 §, 23 § 

Muuta: Lain kokonaisuudistus käynnissä eduskuntaan mahdollisesti syksyllä 2017. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: KOKONAISUUDISTUS KÄYNNISSÄ Ei asetuksen alaan liittyvää sääntelyä. 

Asetusta ei sovelleta kuolleiden henkilöiden tietoihin (johdanto-osa 27) 

Asetus raskauden keskeyttämisestä 29.5.1970/359 

9 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Asiakirjojen säilyttämisen osalta viitataan muihin lakeihin (9 §) 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvista-

misesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä. 

Muuta: Laki suunnitteilla. 

Huomioita: LAKI SUUNNITTEILLA 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 

Aerosoliasetus (1433/1993) 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Aerosolipäällykseen merkittävät tiedot: (ei henkilötietoa. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.)  

1) aerosolin kotimaisen markkinoijan nimi ja osoite tai rekisteröity liiketunnus, ellei Suomea 

sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa muuta edellytetä; 

2) tunnus 3 (käännetty epsilon) osoittamaan, että aerosoli täyttää tämän asetuksen vaati-

mukset; 

3) täyttöerän selvittämisen mahdollistava koodimerkintä; 

4) sisällön määrä paino- ja tilavuusyksiköissä; 

5) varoitustekstit 

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419 

2 §, 17 - 18 §, 20 §, 23 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2§: Hakemuskirja: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä 

17§: hyödyllisyysmallirekisteri: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä 

17a§: Suojavaatimusjulkaisu: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä 

18§: Rekisteröintiä koskeva kuulutus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekis-

teröityä 

20§: Merkintä hyödyllisyysmallioikeuden siirtymisestä toiselle tai käyttölupa: 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä 
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23§: Rekisteröinnin uudistamista koskeva merkintä ja kuulutus: 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä 

24§: Kuulutus rekisteröinnin poistamisen tai siirron johdosta: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

3) asianomaista rekisteröityä  

Asetus metrologian neuvottelukunnasta (450/1994) 

3 § 

Huomioita: Neuvottelukunnan kokoonpano, ei koske henkilötietojen käsittelyä  

Asetus mittanormaalijärjestelmästä (972/1994) 

6 § 

Ei koske henkilötietojen käsittelyä 

6§: Kansallisen mittanormaalilaboratorion valvonta 

Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (949/1991) 

2,11,12,14,16 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä integroidun piirimallin rekisteröinnistä. 

2 §: Rekisteröintihakemuksessa mainittavat tiedot, mm. hakijan nimi, kotipaikka ja osoite. 

11 §: Rekisteriviranomainen pitää julkista päiväkirjaa saapuneista rekisteröintihakemuksista. 

Päiväkirjaan merkittävät tiedot, mm. hakijan nimi, kotipaikka ja osoite. 

12 §: Rekisteriin merkitsemisen edellytykset. Hakijalle on annettava rekisteröinnistä rekiste-

röintitodistus. 

14 §: Rekisteröidyistä piirimalleista pidetään piirimallirekisteriä. Rekisteriin merkittävät tiedot, 

mm. rekisteröinnin haltijan nimi, kotipaikka ja osoite. 

16 §: Yksinoikeuden siirrosta tehtävän rekisterimerkinnän sisältämät tiedot, mm. oikeuden-

haltijan nimi, kotipaikka ja osoite. 
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17 §: Jos yksinoikeus piirimalliin on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella mer-

kintä piirimallirekisteriin. Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muu-

toksesta. 

20 §: Kuulutukset yksinoikeutta piirimalliin koskevissa asioissa julkaistaan rekisteriviran-

omaisen toimittamassa julkaisussa. 

Energiatehokkuuslaki 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 18 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja menettelyitä sekä säilytys-

aikoja) 

Henkilöstörahastolaki 5.11.2010/934 

13 §, 31 §, 59 §, 61 § 

HE 44/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

13-14§: Rekisteröinti-ilmoitus henkilöstörahaston rekisteröimiseksi yhteistoiminta-

asiamiehelle 

31§: Muutosilmoitus henkilöstörahastorekisteriin: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

59§: Yritysten ja rahaston tiedonantovelvollisuus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) henki-

löstörahaston velvollisuus luovuttaa tietoja yritykselle 

61§: Salassapitovelvollisuus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 

viittaus julkisuuslakiin, rikosoikeudellinen virkavastuu 

Kaasulaiteasetus (1434/1993 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6§: Kaasulaitteen ja varusteen vaatimustenmukaisuuden varmentamiskeinot, 

liitteen II mukaiset menettelyt ja tiedot, tyyppitarkastusta koskeva hakemus ilmoitetulle tar-

kastuslaitokselle, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

Kauppakamarilaki 1.11.2002/878 

7 § 

HE 106/2002 

Vireillä olevat HE:t: HE 71/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 

luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 7 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä) 

Kaupparekisteriasetus (208/1979) 

2, 3, 18, 23 ja 24 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2§, 3§: Päiväkirja saapuneista ilmoituksista ja tiedonannoista, rekisteröinti: 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä  

18§: Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoitus, edustamiseen kelpoiset 

henkilöt: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

23§: Ilmoitus selvitys- tai suoritustilaa toimittavista henkilöt ja toiminimenkirjoitusoikeudesta: 

3) asianomaisia rekisteröityä 

24§: Ilmoitus prokurasta ja edustajasta, prokuristin ja edustajan henkilötiedot: 2) käsiteltävi-

en tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 
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29§: Rekisteriotteiden ja asiakirjajäljennösten luovuttaminen, 2) käsiteltävien tietojen tyyp-

piä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Kaupparekisterilaki (129/1979) 

3a, 4-6, 9-13, 13a-13d § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä kaupparekisteriin yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja erilaisista yhteisöistä (pe-

rusilmoitus) merkittävistä tiedoista. Yhteisökohtaisesti edellytetään 3 a §:n mukaisesti ilmoi-

tettavan tiettyjen luonnollisten henkilöiden kuten yhtiömiesten, hallituksen puheenjohtajan ja 

jäsenten, toimitusjohtajan jne. henkilötietoina mm. henkilötunnus. 

3a §: Luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkittävät tiedot, ml. henkilötunnus.  

4 §: Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

5 §: Avoin yhtiö 

6 §: Kommandiittiyhtiö 

9 §: Osakeyhtiö ja eurooppayhtiö 

10 §: Osuuskunta ja eurooppaosuuskunta 

11 §: Säästöpankki 

12 §: Hypoteekkiyhdistys 

13 §: Vakuutusyhdistys 

13 a §: Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 

13 b §: Valtion liikelaitos 

13 c §: Asumisoikeusyhdistys 

13 d §: eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä 

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 

0,335416666666667 

HE 173/1997 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3:9§: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti 

8:3§: Kirjanpitolautakunnan jäsenen ja lain valvontatehtävää suorittavan henkilön oikeus 

tietojen luovuttamiseen, tiedot salassapidettäviä. 

KTM päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 

HE vielä antamatta eduskunnalle 

Vireillä olevat HE:t: sisällytetään uuteen painelaitelakiin ja annetaan uusi VNA painelaitetur-

vallisuudesta 2016 aikana 

Huomioita: Uusi painelaitelaki ja uusi VNA tulossa. 

KTM päätös painelaitteista (938/1999) 

HE vielä antamatta eduskunnalle 

Vireillä olevat HE:t: painelaitelain nojalla annetaan uusi VNA painelaitteista 2016 aikana 

Huomioita: Sääntely painelaitteiden turvallisuudesta ja valvonnasta. Ei sisällä henkilötietoja. 

KTM päätös yksinkertaisista painesäiliöistä (917/1999) 

HE vielä antamatta eduskunnalle 

Vireillä olevat HE:t: uuden painelaitelain nojalla annetaan uusi VNA yksinkertaisista pai-

nesäiliöistä 2016 aikana 

Huomioita: HE vireillä, ei tutkita 

KTMp maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) 

5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 5 § (käsittelytoimia ja – menettelyitä sekä käsiteltävien tietojen tyyppiä). 

KTMp mitta-astiapulloista (180/2000) 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 §:n mukaan Valmistaja on vastuussa mitta-astiapullon vaatimustenmukaisuudesta. Val-

mistajan on haettava turvatekniikan keskukselta hyväksyntää tunnukselle, jolla hänet voi-

daan tunnistaa. Sisältää rekisteröidylle asetetun velvoitteen hakea valmistaja tunnus tunnis-

tamista varten. Itse rekisteristä säädettäneen toisaalla, jonka asetuksenmukaisuus tulisi 

varmistaa. 

Kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011/920 

7 §, 27 §, 47 § 

HE 99/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

27 §: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, tullin ja muiden asiaan liittyvien valvontaviranomais-

ten oikeus saada valvonnan kannalta välttämättömiä tietoja valtion ja kuntien viranomaisilta, 

toiminnanharjoittajilta ja muilta, joita laki koskee. 

47 §: Salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisuus luovuttaa tietoja valvontaviranomai-

selle ja poliisiviranomaisille. (10 artikla) 

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 

8/2014 

21 § viittaussäännös, 28 ja 30 § 

HE 190/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

21 §: Viittaussäännös 28 §:n (tietojen saanti ja luovutus). 

28 §: Viittaus julkisuuslakiin, välttämättömien tietojen saantioikeus muilta viranomaisilta 

(taloudelliset ja tukeen vaikuttavat tiedot, perusteltava). Tietojen luovutus EU:n viranomai-

selle, käsittelymenettely (tekninen yhteys) ja käyttötarkoitussidonnaisuus. 

29 §: Tietojärjestelmän toiminta.  

30 §: Tietojen julkisuus, rekisteröidyn oikeudet (henkilötietolaki) ja säilyttäminen (VN ase-

tus). 

32 §: Tarkastusviranomaisen tarkastusoikeus (tietojen tyyppi). 

33 §: Hallintoviranomaisen tarkastusoikeus (tietojen tyyppi). 

34 §: Todentamisviranomaisen tarkastusoikeus (tietojen tyyppi). 

42 §: TEM, STM, Maakuntien liiton ja ELYn tarkastusoikeus (tietojen tyyppi). 

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 22/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4 §: Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää asiamiestutkintorekisteriä. Rekisterin tarkoitus ja 

tallennettavat tiedot, ml. henkilötunnus. Tiedot säilytetään pysyvästi, mitä perustellaan esi-

töissä sillä, että asiamiestutkinnon suorittaminen on edellytys lain mukaiselle auktorisoinnille 

ja tieto tutkinnon suorittamisesta samoin kuin suorittamisajankohdasta tulee olla tarvittaessa 

jälkikäteen, jopa yli 30 vuoden jälkeen tarkistettavissa. 

6 §: Auktorisoinnin hakemis- ja myöntämismenettely. Auktorisoinnista annetaan todistus. 

Säädetään tarkemmin VNA:lla. 

18 §: Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää asiamiesrekisteriä. Rekisterin tarkoitus ja tal-

lennettavat tiedot, ml. henkilötunnus ja tieto kurinpidollisista seuraamuksista. Kaikki tiedot 

säilytetään pysyvästi, koska esitöiden mukaan tietojen asiamiesten auktorisoinneista ja nii-

den voimassaoloajasta tulee olla jälkikäteen tarkistettavissa. Lisäksi asiamiesten seuraa-

musjärjestelmä edellyttää pysyvää tietojen säilyttämistä. Perustiedot auktorisoidusta asia-

miehestä voidaan julkaista tietoverkossa, jollei asiamies sitä kiellä. 
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Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 7.6.2013/393 

32 - 33 § 

HE 13/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

32 §: Energiamarkkinavirastolla oikeus saada valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Toden-

tajien velvollisuus antaa Energiamarkkinavirastolle tietoja. (tietojen tyyppi, käyttötarkoitussi-

donnaisuus). 

33 §: Energiamarkkinavirasto voi luovuttaa tietoja poliisille, tullille, Liikenteen turvallisuusvi-

rastolle, valtionapuviranomaisille ja työ- ja elinkeinoministeriölle (10 artikla) 

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 

6 - 7 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6§: Edustajan ilmoittaminen kaupparekisteriin, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

7§: Kaupparekisterilain mukainen perusilmoitus kaupparekisteriin, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tieto-

jen ilmoittamisesta Euroopan komiossiolle 22.12.2009/1197 

2-5 § 

HE 214/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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2-4§: Vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevat ilmoitukset Euroopan yhteisöjen komissi-

olle. Ilmoitusmenettely: tieto Turvatekniikan keskukselle, joka lähettää ilmoituksen Euroopan 

yhteisöjen komissiolle. 

5§: Salassa pidettävät tiedot, tietojen luovutus Turvatekniikan keskukselle, markkinavalvon-

taviranomaiselle tai Euroopan yhteisön komissiolle, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilö-

tietoja voidaan luovuttaa. 

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista 22.4.2016/278 

15 §. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 15 §: Ei liityntää henkilötietoihin.  

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä 1340/2015 

HE 8/2015 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

5 §: Yhtymän jäseneksi aikovan yhteisön tulee tehdä TEM:lle ilmoitus liittymisestä suoma-

laiseen tai ulkomaiseen yhtymään. Ilmoitukseen liitettävät tiedot ja muutosilmoituksen teke-

minen. Liiteasiakirjoissa olevia allekirjoituksia lukuun ottamatta ei sisällä henkilötietoja. 

7 §: Suomalainen yhtymä on rekisteröitävä suomalaiseen rekisteriin siten kuin muualla lais-

sa säädetään. 

12 §: Tuomioistuimen tulee ilmoittaa asianomaiselle rekisteriviranomaiselle mm. yhtymän 

omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin. 

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990/725 

12 § 

HE 247/1989 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 12§: Salassapitovelvollisuus, koskee myös yksityisen henkilön taloudellista 

asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista tietoa, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800 

6 §, 6a §, 10 §, 18 §, 28 - 29 § 

HE 232/1990 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 §: Patentti- ja rekisterihallitus rekisterinpitäjänä. Hakemuksessa ilmoitettavien tietojen 

tyyppi.  

6a §: Hyödyllisyysmallihakemuksista pidettävään päiväkirjaan tehtävät merkinnät (tietojen 

tyyppi).  

10 §: Tiedoksianto Patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyysmallilehdessä (viimeinen kei-

no tiedoksiannolle).  

17 §: Rekisteröinnistä tehtävä kuulutus.  

18 §: Hakemukseen kuuluvat asiakirjat ovat julkisia heti rekisteröintipäivästä lähtien tai vii-

meistään 15 kuukauden kuluttua.  

28 §: Hyödyllisyysmallioikeuden siirtymisestä tai panttaamisesta on tehtävä merkintä hyö-

dyllisyysmallirekisteriin.  

29 §: Vilpittömän mielen suoja rekisterimerkinnästä suhteessa toiseen. 

Laki jalometallituotteista 1.12.2000/1029 

10 §, 15 § 

HE 130/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 §, 15 § Valvontaviranomaisen tiedonsaanti ja luovutusoikeus (yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta) 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916 

6:9, 9:2, 9:5, 11:1, 12:6, 13:1- 6 

HE 133/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6:9, (käsiteltävien tietojen tyyppiä) 9:2, 9:5, 11:1 ja 12:6 (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa, käyttötarkoitussidonnaisuutta sekä käsittelytoimia ja – me-

nettelyitä), 13:1- 6 työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä: (käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä, säilytysaikoja, laillisen ja asianmukaisen tietojen-

käsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet) Huom! Terveystietojen luovuttamiseen 

vaaditaan 9 artiklan mukaisesti nimenomainen suostumus. 

Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 

53 - 60 §, 84 §, 108 § 

HE 50/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tietoja käsittelee hankintayksikkö 

53 §: Tarjoajan poissulkeminen rikosrekisteristä ilmenevän rikoksen (listattu) perusteella. 

54 §: Muut poissulkemisperusteet 

55 §: Tiedon rikosrekisteriotteesta (53 § ja 54 § mukainen rikos) antaa toisen maan tai toi-

mivaltainen viranomainen.  

56 §: Hankintayksikkö voi vaatia hankintailmoituksessa tiettyjä taloudellisia edellytyksiä ha-

kijoilta ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. 
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57 §: Hankintayksikkö voi pyytää hakijaa näyttämään sijoittautumismaansa rekisteriotteella, 

valaehtoisella todistuksella tai toimilupatodistuksella. 

58 §: Hankintayksikkö voi pyytää rahoituksellisia ja taloudellisia selvityksiä hakijalta.  

59 §: Hankintayksikkö voi pyytää selvityksiä hakijan teknisestä suorituskyvystä ja ammatilli-

sesta pätevyydestä (tietojen tyyppi). 

60 §: Hankintayksikkö voi velvoittaa hakijoita ilmoittamaan tarjouksissaan kyseisen palvelun 

tai rakennusurakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatilliset pätevyydet 

(tietojen tyyppi). 

84 §: Asiakirjojen julkisuus ja ulkopuolisen oikeus saada tieto julkisuuslain mukaan. 

108 §: Tietojen luovuttaminen Suomen viranomaisille, EU:n toimielimille, TEM:lle ja EU:n 

viranomaisille (käyttötarkoitussidonnaisuus). 

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 

15.12.2000/1075 

3 §. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota. , 7 - 10 §, 16 a - 17 §, 19 § 

HE 61/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä kiinteistönvälitykseen ja vuokrahuoneistojen välitykseen liittyvistä rekistereistä. 

3 §: Kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneistojen välittäminen edellyttää rekisteröitymistä. 

7 §: Aluehallintovirasto (avi) pitää välitysliikerekisteriä, joka on julkinen. Rekisteri-ilmoituksen 

sisällöstä säädetään VNA:lla. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on viipymättä il-

moitettava aville. Vastaavan hoitajan vaihtumisesta on ilmoitettava määräajassa. 

8 §: Rekisteröinnin edellytykset. 

9 §: Välitysliikerekisteriin merkittävät tiedot, mm. yksityisen elinkeinonharjoittajan nimi ja 

henkilötunnus tai syntymäaika, vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika. 

Myös välitysliikkeelle 18.2 §:n nojalla määrätyt varoitukset sekä sellaiset kehotukset ja kiel-

lot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko sekä tällaisen tiedon säilytysaika. Rekisteriin 

merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty 18.1 §:ssä tarkoitettu kielto harjoittaa välitys-

toimintaa ilman rekisteröintiä. 

10 §: Välitysliikkeen on pidettävä vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa. Tallennet-

tavat tiedot ja säilytysaika. 
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16 a §: Välittäjäkoelautakunta pitää kiinteistönvälittäjäkokeen ja vuokrahuoneiston välittäjä-

kokeen suorittaneista rekisteriä. Rekisterin käyttötarkoitus. Tallennettavat tiedot, ml. kokeen 

suorittaneen henkilötunnus. Tiedot säilytetään pysyvästi, mitä perustellaan esitöissä sillä, 

että välittäjäkokeen suorittaminen antaa laissa tarkoitetun ammattipätevyyden, ja tieto ko-

keen suorittamisesta tulee olla jälkikäteen tarkistettavissa rekisteristä.  

Välittäjäkoelautakunta voi salassapitosäännösten estämättä julkaista sähköisen tietoverkon 

kautta kokeen suorittaneesta muut tiedot kuin henkilötunnuksen ja osoitteen paitsi, jos ko-

keen suorittanut kieltää tietojensa julkaisemisen. Avilla on oikeus saada teknisen käyttöyh-

teyden avulla rekisterissä olevat tiedot. 

17 §: Välitysliikkeen on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä annettava aville val-

vontaa varten tarvittavat asiakirjat kuten toimeksiantopäiväkirja. 

Avilla on oikeus saada sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen vastaavan hoitajan luotet-

tavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä säädetään erikseen 

(rikosrekisteriL 4 a §:ssä). Rikostuomioita koskevien tietojen käsittely 10 artiklan nojalla. 

19 §: Tilanteet joissa avin on poistettava välitysliike rekisteristä. 

Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386 

60 - 62 §, 87 - 88 § 

HE 185/2010 

Muuta: oli SM:n listoilla 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä kuntaanosoitusrekisteristä ym. 

60 §: ELY-keskus pitää kuntaanosoitusrekisteriä. Rekisterin tarkoitus. Tallennettavat tiedot, 

ml. henkilötunnus. 

61 §: ELY-keskus saa luovuttaa kuntaanosoitusrekisteristä mm. Maahanmuuttovirastolle ja 

Kelalle tietoja, jotka ovat tarpeen tässä tai muussa laissa säädettyjen maahanmuuttoon 

liittyvien tehtävien hoitamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muo-

dossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 

62 §: Tietojen säilytysaika. Tietojen pysyvästä säilyttämisestä määrää arkistolaitos arkisto-

lain 8.3 §:n mukaisesti. Muutoin sovelletaan arkistolain 8.2 §:ää. 

87 §: TEM:llä ja erinäisillä viranomaisilla, kotoutumispalvelujen tuottajalla ja ilman huoltajaa 

olevan lapsen edustajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada säännöksessä 
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mainituilta tahoilta välttämättömät tiedot tässä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. 

Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 

88 §: Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten saatuja tietoja ja asiakirjoja koskeva 

salassapitovelvollisuus. Sovelletaan JulkL:a. 

Laki laivaväen luetteloinnista 22.12.2006/1360 

HE 239/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

lain tarkoituksena on turvata laivaväen palvelussuhteita koskevien rekisterien luotettavuus ja 

aluksessa työskentelevien henkilöiden yksityisyyden suoja säätämällä laivaväen luetteloin-

nista sekä luetteloissa olevien tietojen käsittelystä 

4 § laivaväkiluetteloon sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

5 § 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn 

lainmukaisuutta, 6) säilytysaikoja ja 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä  

6 § merimiesluetteloon sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

7 § 6 § tiedot toimitettava liikenteen turvallisuusvirastolle: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

8 § Merimiesluetteloon sisältyvien tietojen käsittely, viittaus julkisuuslakiin ja henkilötietola-

kiin, 3 mom: 6) säilytysaikoja 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 

7 §, 8 § 

HE 3/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 §: Rikosrekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin saadaan tehdä 

ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedoista. Rikosre-

kisteriotteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava otteen esittäneelle henkilölle 

viipymättä. Tietoja rikostuomioista käsitellään 10 artiklan puitteissa. 

8 §: Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, 

jotka välttämättä tarvitsevat niitä rekrytoinnin yhteydessä. Vaitiolovelvollisuus jatkuu senkin 

jälkeen, kun henkilö ei hoida sitä tehtävää, jossa on tiedon saanut. 
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Laki lelujen turvallisuudesta (1154/2011) 

8, 11, 19, 21, 49, 55 §:t 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

8 §: Jos lelu saattaa aiheuttaa vaaran, valmistajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle 

yksityiskohtaiset tiedot lelun vaatimustenvastaisuudesta ja toteuttamistaan toimenpiteistä. 

Valmistajan on valvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 

15 - 16 §: Vastaava maahantuojaa koskeva velvollisuus. 

19 §: Vastaava velvollisuus koskien jakelijaa, joka on asettanut lelun saataville markkinoilla. 

21 §: Elinkeinonharjoittajan on pyynnöstä annettava valvontaviranomaiselle luettelo niistä 

elinkeinonharjoittajista, jotka ovat toimittaneet hänelle tai joille hän on toimittanut leluja vii-

meisten 10 vuoden aikana. 

49 §: Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen henkilöstön on annettava salassapito-

säännösten estämättä tietoja laitoksen toiminnasta valvontaviranomaisille. 

55 §: Arviointilaitoksen on annettava TEM:lle tietoja mm. EY-tyyppitarkastuksen epäämises-

tä ja valvontaviranomaiselta saaduista tietopyynnöistä. Laitoksen on toimitettava myös muil-

le samanlaisia tehtäviä suorittaville laitoksille tietoa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 

tuloksista. 

Laki lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) 

HE 138/1999, 

Vireillä olevat HE:t: HE 39/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähet-

tämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käsiteltävien tietojen tyyppiä, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa,  
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Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä 15.12.1967/551 

3 - 5 § 

HE 102/1966 

Muuta: Patenttihakemukset sisältävät tietoja luonnollisista henkilöistä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 - 5 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä 

käsittelytoimia ja -menettelyitä) 

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308 

1 §, 6 - 9 §, 13 § 

HE 138/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 1 § viittaus VO:n toiminnan julkisuuslakiin sekä henkilötietolakiin, 6 - 9 § (käsitel-

tävien tietojen tyyppiä, käyttötarkoitussidonnaisuutta, säilytysaikoja, sekä yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa,) 13 § rangaistussäännös 

Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 

12 - 13 §, 15 § 

HE 92/1993 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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12 §: Alle 18-vuotiaan iästä ja oppivelvollisuudesta tulee olla luotettava selvitys. Esitöiden 

mukaan esim. sairausvakuutuskortti ja koulutodistus silloin, kun siihen on merkitty syntymä-

aika, selvittävät nuoren iän luotettavasti. 

13 §: Työnantajan on pidettävä luetteloa niistä nuorista työntekijöistä, jotka on otettu työhön 

toistaiseksi tai vähintään kahden kuukauden ajaksi tai jotka ovat olleet työssä kaksi kuukaut-

ta. Luetteloon merkittävät tiedot. 

15 §: Aluehallintovirasto voi tietyin edellytyksin myöntää nuoria työntekijöitä koskevia poik-

keuslupia. Esitöiden mukaan luvassa on aina mainittava nimeltä henkilöt, joita se koskee. 

Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 

10 §, 11 a § 

HE 56/1967 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

10 §: ilmaisukielto saadusta liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta.  

11 a §: Keksintölautakunnan tiedonsaantioikeus liittyen ratkaisuunsa. Lausunnon julkista-

misehdot. 

Laki palvelujen tarjoamisesta 22.12.2009/1166 

2 §, 

HE 216/2009 

Ei sovelleta viestintämarkkinalaissa (393/2003) tarkoitettujen verkkopalveluiden ja viestintä-

palveluiden tarjoamiseen eikä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköi-

sen viestinnän alalla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2002/58/EY tarkoitettuihin palveluihin; 

Laki patentti- ja rekisterihallituksesta (578/2013) 

Listalla muistipaikkana jatkovalmistelua varten, koska PRH ylläpitää suurta määrää rekiste-

reitä, joita koskevat erityislait ovat mukana listauksessa. 
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Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 22.4.1999/517 

2 - 3 §, 6 §, 10 §, 13 § 

HE 178/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 § toimiluvan myöntämisen edellytykset: ei koske suoranaisesti henkilötietojen käsittelyä, 

ainoastaan edellytyksiä 

3 § hakijan luotettavuus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

6 § toimilupahakemukseen sis. tiedot: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

10 § ja 13 § valvontaviranomaisen tietojensaantioikeus: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (180/2015) 

39 § 

Vireillä olevat HE:t: Muutos vireillä HE 20/2016 vp 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Lain markkinavalvontaa ja laitosten hyväksymis- ja ilmoittamismenettelyä koskevat sään-

nökset (18–27, 31–35, 38–45 ja 47 §) ehdotetaan kumottavaksi HE 20/2016:ssä. 

36 §: Toiminnanharjoittajan on pyynnöstä luovutettava valvontaviranomaiselle valvontaa ja 

täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat sekä muutoinkin tehtävä valvontavi-

ranomaisen kanssa yhteistyötä pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmis-

tamiseksi. 

Toiminnanharjoittajan on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaisille tunnistetiedot kaikista 

toiminnanharjoittajista, jotka ovat toimittaneet sille tai joille se on toimittanut pyroteknisen 

tuotteen viimeisten 10 vuoden ajalta. 
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Laki sosiaalisista yrityksistä 30.12.2003/1351 

6 - 9 § 

HE 132/2003 

Muuta: mahdollisesti kumotaan 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

6 §: Sosiaalisten yritysten rekisteri on työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13:1.1 §:ssä 

tarkoitettu TEM:n asiakastietojärjestelmän työnantajarekisteri. Voidaan tallettaa vammaisen 

työntekijän tunnistetiedot, ml. henkilötunnus, ja tiedot työllistämistuesta. Tiedot ovat 9 artik-

lan mukaan arkaluonteista siltä osin kuin niistä ilmenee työntekijän vammaisuus (terveyden-

tilaa koskeva tieto). Käsittely sallittu 9(2)(b) artiklan nojalla. 

7 §: Rekisteristä poistamisen ehdot: pyynnöstä tai jos rekisteriin merkitsemisen edellytykset 

eivät täyty tai vilppitapauksissa. 

8 §: Rekisteröintiä hakevalla, rekisteröidyllä, valtiolla, kunnalla jne. on rekisterin ylläpidon 

edellyttämien tietojen osalta tietojenantovelvollisuus 

9 §: Menettely rekisteröinnin epäämisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä (rekisteröityä 

on kuultava) ja muutoksenhaku. 

Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä 20.12.1996/1136 

6 § 

HE 164/1996 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6§: Salassapitovelvollisuus, oikeus tietojen antamiseen työ- ja elinkeinoministe-

riölle ja valtiokonttorille, viittaus lakiin luottolaitostoiminnasta 15:14§, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa 
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Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 

käytettäessä (1233/2006) 

HE 114/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

5 § säädös tiedoista joita sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle ennen kuin tilaaja tekee 

sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä 

6 § tietojen antaminen henkilöstön edustajalle  

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista 

(1512/2015) 

1, 7 § 

Muuta: viitataan tilintarkastajarekisteriin 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

1 §: Viittaus tilintarkastajarekisteriin (maksuvelvolliset).  

7 §: Maksujen määrääminen (kuuluminen tilintarkastusrekisteriin). Laissa ei säädetä henki-

lötietojen käsittelystä. Tilintarkastajarekisteristä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 

luvun 9 §:ssä. 

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista 

vaatimuksista 19.12.2008/1005 

32 - 33 § 

HE 163/2008 

3 §: elinkeinonharjoittaja, valtuutettu edustaja ja valmistaja voivat olla luonnollisia henkilöitä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 32 - 33 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) 

Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta 17.12.2010/1261 

6 § 

HE 132/2010 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Sisältää vain viittauksen lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 

19 - 19 a § 

HE 257/1981 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

19 §: Työ- ja vahtivuoroluettelo. Luetteloon merkittävät tiedot ja laatimisaikataulu. Muutokset 

tehtävä viivyttelemättä. Pidettävä nähtävänä sopivassa paikassa aluksella (perusteena kan-

sainvälisten velvoitteiden täyttäminen). 

19 a §: Velvollisuus pitää työntekijäkohtaista työaikakirjanpitoa. Kirjanpitoon merkittävät 

tiedot ja tietojen säilytysaika. Näytettävä vaadittaessa työsuojelutarkastuksen toimittajalle ja 

luottamusmiehelle. Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys häntä koskevista mer-

kinnöistä. Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaikakirjanpi-

dosta ja työvuoroluettelosta. 

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

30.12.2014/1369 

2 §, 9 - 11 § 

HE 183/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa), 9 - 11 § 

(käsiteltävien tietojen tyyppiä, käyttötarkoitussidonnaisuutta sekä yhteisöjä joille ja tarkoituk-

sia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) Huom! terveystietojen käsittely lähtökohtaisesti 

kiellettyä 9 artiklan 1-kohdan nojalla. 2-kohdan b-alakohta kuitenkin tekee tähän poikkeuk-

sen työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla. 

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä 657/2015 

26 ja 27 § 

HE 342/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Molemmissa pykälissä on vain viittaussäännös rahoituslakiin, jonka avulla säännökset tutkit-

tu. 26 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, käyttötarkoi-

tussidonnaisuutta, käsittelytoimia ja – menettelyitä sekä laillisen ja asianmukaisen tietojen-

käsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet). 27 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta). 

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 

30.12.2010/1396 

43 - 44 § 

HE 152/2010 

Vireillä olevat HE:t: HE 16/2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräi-

den siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Koskee uusiutuvan energian avulla sähköä tuottavia sähköntuottajia. HE 16/2013 ei muuta 

henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä.  
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43 §: Energiamarkkinavirastolla tiedonsaantioikeus sähköntuottajan tiedoista, esimerkiksi 

taloudellisesta asemasta ja valtiontuista.  

44 § Energiamarkkinavirastolla oikeus luovuttaa tietoja syyttäjälle ja polisiille sekä TEM:lle.  

45 §: Energiamarkkinavirastolla oikeus saada tarkastuksen kannalta välttämättömiä asiakir-

joja haltuunsa. Ne on palautettava, kun niitä ei enää tarvita. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

3.6.2005/390 

120 - 121 §, 130 § 

HE 279/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

120 §: Valvontaviranomaisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada valvontaa 

varten tarpeellisia tietoja toisiltaan ja käyttää toistensa hankkimia näytteitä. Salassapidon 

estämättä tietoja saa luovuttaa mm. syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemiseksi ja selvit-

tämiseksi sekä työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojeluviranomaiselle niiden 

tehtävien suorittamiseksi. 

121 §: Tarkastuslaitokset ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia antamaan tietoja 

toisille tarkastuslaitoksille ja valvontaviranomaisille. 

130 §: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää rekisteriä tämän lain soveltamisalaan kuuluvis-

ta valvontakohteista. Rekisterin tarkoitus. Tallennettavat tiedot, mm. vastuuhenkilöiden ni-

met. Pelastusviranomaisen on toimitettava rekisteriin määrätyt tiedot. Henkilötietojen luovut-

tamiseen ja muuhun käsittelyyn sovelletaan HetiL:a ja JulkL:a. Rekisterissä olevat tiedot on 

tarkastettava ja tarpeettomat tiedot poistettava. Voidaan säätää tarkemmin VNA:lla. 

Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 

25.11.2005/920 

11 § 

HE 140/2005 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 11 §: Akkreditointiyksikkö pitää rekisteriä akkreditoimistaan arviointielimistä ja 

niiden pätevyysalueista. Henkilötietojen käsittelystä on voimassa HetiL ja tietojen luovutta-

misesta JulkL. Tarkempaa sääntelyä voidaan antaa VNA:lla. 

Laki valmismatkaliikkeistä (939/2008) 

2 luku 4 - 6 §, 8, 14 ja 18 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:4-6§: Valmismatkaliikerekisteri, julkinen, henkilötunnus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) 

asianomaisia rekisteröityjä, 6) säilytysaikoja. 

2:8§: Valmismatkaliikkeen harjoittajan poistaminen rekisteristä, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä 

2:14§: Valvontaviranomaiset, velvollisuus luovuttaa valvontaa varten tarvittavat tiedot. 

2:18§: Valvontaviranomaisen oikeus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen, 1) yleisiä 

edellytyksiä 

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18.6.1998/443 

5 - 6 § 

HE 35/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 5 - 6 § (laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut 

toimenpiteet, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) Huom! 6 § 

2 mom. tietojen antaminen yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai 

yksityisestä olosuhteesta 5 §:n estämättä, jolloin tietojen antaminen on oltava julkisen rahoi-

tuksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista. --

> Huomioitava asetuksen 9 artiklan mahdollinen soveltuminen 
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Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 

22 ja 23 § 

HE 174/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä henkilötietojen käsittelystä yritystukiasioiden yhteydessä. 

22 §: TEM:lla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada ELY-keskukselta avustus-

järjestelmän hallinnoinnin edellyttämiä tietoja. TEM:llä ja ELY-keskuksella on oikeus saada 

tietoja avustusten käytöstä avustuksen saajilta. Niillä on myös oikeus saada muulta viran-

omaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta yhteisöltä ja henkilöltä valvontatarkoituksessa tai 

avustushakemuksen käsittelemiseksi välttämätön salassa pidettävä tieto. Tietojen saamista 

koskee myös valtionavustuslain 31 §. Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muo-

dossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 

23 §: Tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja henkilötietoja saa salassapidon 

estämättä luovuttaa mm. TEM:lle, ELY-keskukselle ja Tekesille, jos se on tarpeen avustus-

asioiden käsittelyn tai valvontatehtävien hoitamiseksi. Voidaan luovuttaa tietoja luonnollisen 

henkilön henkilökohtaisista oloista, joihin voinee sisältyä 9 artiklan mukaista arkaluonteista 

tietoa, käsittely sallittu 9(2)(g) artiklan nojalla. Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä 

muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-

siköiden hankinnoista 30.3.2007/349 

25 § 

HE 50/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 25 §: Hankintayksikön toimittajarekisteri (menettely, rekisteröidyn oikeudet). 

Viittaus henkilötietolakiin. 
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Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 

57 § 

HE 254/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 57§: Salassapitovelvollisuus koskien yhteistoimintamenettelyn yhteydessä saa-

tuja tietoja, terveydentilaa koskevat tiedot, tietojen luovuttaminen muille työntekijöille tai 

heidän edustajilleen, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 9) toimenpiteet muita IX luvussa tar-

koitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten, x) muut tiedot: 9 artikla, erityisiä henkilötietoryh-

miä koskeva käsittely (terveyttä koskevien tietojen käsittely) 

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 30.3.2010/216 

4 §, 10 § 

HE 177/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 4 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa), 10 § 

(käsittelytoimia ja – menettelyitä). 

laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (32/1991) 

14, 23, 24 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

14 §: Rekisteröintihakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle (tietojen tyyppi). 
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23 §: Siirron (omistaminen tai käyttöoikeus) merkitseminen rekisteriin ja merkinnän poista-

minen.  

24 §: Hakemusta koskevat asiakirjat julkisia, liikesalaisuus rajaa.  

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759 

HE 162/2003 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3§: Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuusvaatimus, 1) yleisiä edellytyksiä 

4§: Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset ja työnantajan tiedonantovel-

vollisuus tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten, ja henkilöluottotietojen 

hankkimisesta. Suostumus, paitsi jos viranomainen luovuttaa tietoja työnantajalle tämän 

laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii henkilöluottotietoja tai 

rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Henkilötietojen kerääminen 

työhön otettaessa ja työsuhteen aikana kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin. 1) yleisiä 

edellytyksiä, x) muut tiedot: rikosrekisteritietojen hankkiminen, 10 artikla 

5§: Terveydentilaa koskevat tiedot, käsittely sallittu jos tiedot on kerätty työntekijältä itsel-

tään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan tai sen selvittämiseksi onko työstä poissaoloon 

perusteltu syy, tietoja saavat käsitellä vain henkilöt jotka valmistelevat tai tekevät työsuhdet-

ta koskevia päätöksiä, salassapitovelvollisuus työsuhteen aikana sekä sen päättymisen 

jälkeen, tietojen luovuttaminen (lääkärintodistus tai -lausunto) työterveyshuollon palvelujen 

tuottajalle jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista, terveydentilaa koskevien tietojen säilyt-

täminen erillään muista henkilötiedoista, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 7) käsittelytoimia ja -menettelyitä, x) 

muut tiedot: 9 artikla, terveyttä koskevien tietojen käsittely. 

5a§: Henkilöluottotietojen käsittely työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, kun työnhakijan 

on tarkoitus toimia työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta, 1) yleisiä edelly-

tyksiä, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta. 

6§: Työnantaja saa käsitellä vain testitietoja, jotka sisältyvät huumausainetestiä koskevaan 

todistukseen. x) muut tiedot: 9 artikla, terveyttä koskevien tietojen käsittely. 

7-8§: Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa ja työsuh-

teen aikana, käsittely tehtävään valitun työnhakijan suostumuksella, työntekijä voidaan vel-

voittaa esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan todistus jos perusteltu 

epäilys luotettavuudesta, oikeus käsitellä tietoja jos todistuksen tietojen käsittely liittyy huu-

mausaineiden väärinkäytön vuoksi toteutettavaan hoitoon ja hoidon toteutumisen seuran-
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taan.1) yleisiä edellytyksiä, viitaukset valtion virkamieslakiin ja lakiin kunnallisesta viranhalti-

jasta. x) muut tiedot: 9 artikla, terveyttä koskevien tietojen käsittely. 

9§: Työnantajan tiedonantovelvollisuus huumausainetestiä koskevasta todistuksesta haku-

menettelyn yhteydessä. 

11§: 7-8§ ei estä huumausainetestin suorittamista osana terveystarkastusta. x) muut tiedot: 

9 artikla, terveyttä koskevien tietojen käsittely. 

13§: Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit, työntekijän suostumuksella, luotettavat testaus-

menetelmät ja tietojen virheettömyys, työntekijälle annettava pyynnöstä henkilö- tai soveltu-

vuusarvioinnissa annettu kirjallinen lausunto. 1) yleisiä edellytyksiä. 

15§: Geneettistä tutkimusta ei saa edellyttää eikä työnantajalla ole oikeutta saada tietää 

onko sellainen tehty. 

16§: Kameravalvonnan edellytykset, ei kuitenkaan tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöi-

den tarkkailuun työpaikalla, paitsi jos välttämätöntä, 1) yleisiä edellytyksiä 

17§: Avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa: Tallenteiden käyttö ja niiden muu käsittely 

suunnitellaan ja toteutetaan ottaen huomioon, mitä henkilötietolain 5–7, 10 ja 32–34 §:ssä 

säädetään, riippumatta siitä, muodostavatko tallenteet mainitussa laissa tarkoitetun henkilö-

rekisterin. 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 6) säilytysaikoja, 7) käsittelytoimia ja -

menettelyitä. 

18-20§: Työnantajan oikeus hakea esille tai avata työnantajan työntekijän käyttöön osoitta-

maan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai tästä osoitteesta lähettämiä sähköpostiviestejä, 

kielto ilmaista viestin sisältöä sivulliselle, 1) yleisiä edellytyksiä, 8) laillisen ja asianmukaisen 

tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet. 

Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 

2 §, 6 - 7 §, 13 §, 15 §, 17 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 §: Mallin rekisteröintihakemuksessa mainittavat tiedot, mm. hakijan nimi ja kotipaikka. 

6 - 7 §: Rekisteriviranomainen pitää julkista päiväkirjaa saapuneista rekisteröintihakemuksis-

ta. Päiväkirjaan kustakin hakemuksesta merkittävät tiedot, mm. hakijan nimi ja kotipaikka. 

13 §: Rekisteröintihakemuksen käsittely. Rekisteröintiedellytysten tutkinnassa on otettava 

huomioon kaikki tiedossa olevat seikat. 
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15 §: Mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen sisältö, mm. rekisteröinnin haltijan nimi ja 

kotipaikka. 

17 §: Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asia-

miehelle annettu valtakirja. 

Mallioikeuslaki 12.3.1971/221 

10 §, 23 a -b §, 27 § 

HE 113/1970 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 §, 23 a -b §, 27 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menette-

lyitä) 

Merimiesten palkkaturvalaki 15.12.2000/1108 

6 §, 8a §, 9 - 11 § 

HE 175/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

6 §, työntekijän valvontavelvollisuus konkurssissa  

8a §, Palkkaturvana maksettava työaikapankkisaatava 

9 § Palkkaturvan hakemismenettely, ei koske henkilötietojen käsittelyä 

10 § oikeus tulla kuulluksi, ei koske henkilötietojen käsittelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.   

11 § pesänhoitajan työsuhdesaatavaluettelo  

Merimiesten vuosilomalaki (433/1984) 

HE 180/1983 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 30 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, käsittelytoimia ja – menettelyi-

tä)  

Merityöaikalaki 9.4.1976/296 

19 a §, 20 § 

HE 15/1975 vp II 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

19a§: Työ- ja vahtivuoroluettelo, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröi-

tyä 

20§: Työaikakirjanpito, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) 

yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja 

Merityösopimuslaki 17.6.2011/756 

1:3; 5:7 - 9; 6:4; 11:2, 11:4, 11:6 

HE 174/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

HE 105/2016 vp käsittelyssä. Nykyisellään: 

1:3§: Työsopimuksen muoto ja sisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityjä, siirtymisestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle,  

5:7 - 9§: Tilapäinen hoitovapaa, selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta 

työnantajalle, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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6:4§: Lomautusilmoitus lomautettavien työntekijöiden edustajalle ja työvoimaviranomaiselle, 

4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

11:2§: Laivatoimikunnan tehtävät, irtisanominen tai purkaminen työntekijästä johtuvasta 

aluksella todetusta syystä, epäily työntekijän työpaikalla tekemästä rikoksesta. 

11:4§: Pöytäkirja ja laivapäiväkirja, alkuperäisen pöytäkirjan säilyttäminen laivapäiväkirjan 

erillisenä liitteenä, 6) säilytysaikoja, viittaus merilain 18:5§ (Laivanisännän on säilytettävä 

päiväkirja vähintään kolme vuotta sen päättämisen jälkeen). 

13:6§: Luottamusmiehen tietojensaantioikeus 1 luvun 3 §:ssä säädetyistä asioista (työsopi-

muksen muoto ja sisältö). 

Mittauslaitelaki 17.6.2011/707 

32 §, 35 §, 38 §, 39 §, 53 § 

HE 241/2010 

Vireillä olevat HE:t: Muutos vireillä HE 30/2016 vp 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

32 §: muutos HE  

35 §: Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus valvontaa varten niiltä valmistajilta, valtuute-

tuilta edustajilta, markkinoille saattajilta, maahantuojilta, jakelijoilta ja elinkeinonharjoittajilta 

sekä toiminnanharjoittajilta ja henkilöiltä, joita tämän lain velvoitteet koskevat. 

38 §: Valvontaviranomaisen oikeus saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja poliisiviran-

omaisille ja nimetyille viranomaisille. 

39 §: muutos HE 

53 §: Valvontaviranomaisten rekisterit valvontaa ja sen kehittämistä varten. Viittaus henkilö-

tietolakiin ja julkisuuslakiin. 

Opintovapaalaki (2737/1979) 

HE298/1978 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
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Lain tarkoituksena on opintovapaajärjestelyä hyväksi käyttäen parantaa työelämässä toimi-

van väestön koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia. Yleinen etu. Ministeriön tulisi vielä kiinnit-

tää tähän huomiota.   

Ei mielestäni koske henkilötietojen käsittelyä, vaan opintovapaaoikeutta, ja sen myöntämis-

tä, keskeyttämistä. 7 §, joka voisi koskea henkilötietoja säädetään seuraavasti: Opintova-

paan hakemis- ja myöntämismenettelystä säädetään asetuksella. eli tässäkään ei käsitellä 

henkilötietoja  

Palkkaturvalaki 27.11.1998/866 

7 §, 13 § 

HE 104/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 § työntekijän valvontavelvollisuus konkurssissa 

13 § pesänhoitajan työsuhdesaatavaluettelo  

Patenttiasetus 26.9.1980/669 

2 §, 25 §, 31 - 33 §, 36 a - 42 §, 52 g §, 52 m §, 52 t - z § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Patentti- ja rekisterihallitus rekisterinpitäjänä.  

2 §: patenttihakemuksen sisältö (tietojen tyyppi).  

25 §: hakemuksen julkisuus (kuulutus). Listatut tiedot.  

31 §: Patenttijulkaisussa ilmoitettavat tiedot (yhteystiedot).  

32 § ja 32 a §: Kuulutuksen sisältö oltava sama kuin julkaisussa. (tietojen tyyppi)  

33 §: Väitteen sisältämät tiedot.  

36 a §: Patenttijulkaisun sisältämät tiedot.  
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37 a §: Patenttirekisteri.  

38 §: Patenttirekisteriin merkittävät tiedot (samat kuin julkaisuissa).  

38 a §: Eurooppapatentin merkintä rekisteriin.  

38 b §: Väitteen tiedot patenttirekisterissä.  

39 - 42 §: rekisteriin tehtävät merkinnät (olennaisia patentin kannalta).  

52 g §: Päiväkirja saapuneista hakemuksista (tiedot),  

52 m §: Lisäsuojatodistusrekisteri (tiedot),  

52 t - z §: rekistereihin ja päiväkirjoihin merkittävät tiedot.  

Patenttilaki 15.12.1967/550 

7 a §, 8 §, 8 b §, 53 a §, 71 § 

HE 101/1966 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7a§: Patenttiviranomaisen päiväkirja: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekis-

teröityä, tietyt merkinnät salassa pidettäviä, kunnes merkintää koskeva patenttihakemus on 

tullut julkiseksi 22 §:n mukaisesti. 

8§: Patenttihakemus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

8b§: Patenttihakemukselle annetaan tekemispäivä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asi-

anomaisia rekisteröityä 

53a§: Pyyntö patentin rajoittamiseksi: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekis-

teröityä 

71§: Asiamies on ilmoitettava merkittäväksi patenttirekisteriin, tiedoksiantaminen, kuulutta-

minen patenttilehdessä. 

Päästökauppalaki 8.4.2011/311 

37 §, 49 §, 67 § 

HE 315/2010 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

37§: Huutokaupanpitäjä, työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa valitun huutokaupanpitäjän 

nimen ja yhteystiedot komissiolle, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voi-

daan luovuttaa. 

49§: Päästöoikeuksien hallussapidon kirjaaminen ja siirto, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä. 

50-52§: Päästöoikeuksien kirjaaminen 

59§: Todentamisraportti ja lausunto  

67§: Viranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä 

Räjähdeasetus 28.5.1993/473Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuk-

sen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819 

9 §, 23 §, 25 §, 36 a §, 37 i - j §, 39 - 40 §, 53 §, 56 §, 62 §, 79 §, 96 - 97 § 

Muuta: 4 §: Räjähdealan yritys voi olla luonnollinen hlö 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4§: Lupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

6§: Lupapäätös, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

7§: Lupapäätöksestä tiedottaminen viranomaisille, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa 

9§: Tarkastuskertomus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

10§: Lupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

11§: Lupapäätös: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

13§: Tarkastuskertomus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

15§,16§: Ilmoitukset: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 
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23§: Lupapäätös, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä 

joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

25§: Tarkastuskertomus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

36§: Luettelo vastaavista johtajista ja varastonhoitajista 

39§: Räjähteiden maahantuontilupa, hakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

40-42§: Siirtotodistus: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

43§: Räjähdealan yritysten rekisteri: luovutus komissiolle ja Euroopan talousalueeseen kuu-

luvien valtioiden viranomaisille, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa 

45-46§: Varastointi-ilmoitus ja pelastusviranomaisen päätös 

47§: Tarkastuspöytäkirja 

60§: Ilmoitus räjäytystyöstä: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

61§: Ilmoitus ilotulitusnäytöksen järjestämisestä: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

62§: Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia 

rekisteröityä 

63§: Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityä 

65§ - 66§: Räjähteiden kaupan ja räjähdealan yrityksen kirjanpito: 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 6) säilytysaikoja 

69§: Ilmoitus räjähdeonnettomuudesta: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

70§: Lupa toiminnan muutokseen 

71§: Ilmoitus toiminnan muutoksista 

72§: Ilmoitus lopettamisesta tai keskeyttämisestä 

73§: Toiminnanharjoittajan tai vastaavan henkilön vaihtumista koskeva ilmoitus: 2) käsiteltä-

vien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä  

Siviilipalveluslaki 28.12.2007/1446 

87 - 94 § 
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HE 140/2007 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

87-89§: Siviilipalvelusrekisteri valtakunnallinen henkilörekisteri, myös manuaalisesti pidettä-

viä siviilipalvelusvelvollisuuden suorittamiseen liittyviä asiakirjoja, rekisterin käyttöoikeuksien 

määrittely ja myöntäminen, terveystarkastuksen suorittavat lääkärit ja siviilipalveluspaikan 

lääkärit toimivat rekisterinpitäjinä siviilipalvelusvelvollisen lääkärintarkastuskorttiin merkittä-

vien tietojen osalta. 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 7) käsittelytoimia 

ja -menettelyitä. 

90§: Siviilipalvelusrekisterin tiedot, henkilötunnus, tiedot annetuista kurinpitorangaistuksista 

ja seuraamuksista, terveydentilatiedot, tieto vakaumuksesta ja uskonnollisesta yhdyskun-

nasta, rikoksiin liittyvät tiedot, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asi-

anomaisia rekisteröityjä. x) muut tiedot: 9 artikla, terveyttä koskevien tietojen käsittely. 10 

artiklan mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä. 

91§: Lääkärintarkastuskortin säilyttäminen ja siirtäminen terveydenhuolto-organisaatiolle 

92§: Tietojen poistaminen siviilipalvelusrekisteristä sen vuoden lopussa, jona siviilipalvelus-

velvollinen täyttää 60 vuotta, tiedot sota-arkistoon. 6) säilytysaikoja, 9) toimenpiteet muita IX 

luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten.  

x) muut tiedot: 9 artikla, erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely (vakaumuksen, terve-

yttä koskevien tietojen käsittely), poikkeus kohta j) käsittely on tarpeen yleisen edun mukai-

sia arkistointitarkoituksia varten. 89 artikla: Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia.  

93§: Siviilipalveluskeskuksen tiedonsaantioikeus laissa säädettyjen tehtävien suorittamisek-

si, salassapitosäännösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 

3) asianomaisia rekisteröityjä  

94§: Tietojen luovuttaminen, tiedot salassapidettäviä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

Sähköturvallisuusasetus 28.6.1996/498 

6 -7 §, 18 - 19 § 

Tullaan kumoamaan; HE 23/2016 vp uudeksi hissiturvallisuuslaiksi 43 § sekä vielä edus-

kunnalle antamatta oleva HE uudeksi sähköturvallisuuslaiksi 

Muuta: Sähköturvallisuussääntelyn kokonaisuudistus meneillään, kaikki aiemman sähkötur-

vallisuuslain nojalla annetut tullaan kumoamaan 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Huomioita: Hissiturvallisuuslain HE:n mukainen 43 § koskee turvallisuusviranomaisen rekis-

teriä ja julkista tietopalvelua, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 

4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussi-

donnaisuutta, 6) säilytysaikoja 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä, 8) laillisen ja asianmukai-

sen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet  

Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296 

2 §, 5 §, 9 §, 12 - 16 §, 21 - 23 §, 25 - 26 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 §,5 §, 9 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyi-

tä),12 - 16 § sekä 21 - 23 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menette-

lyitä), 25 - 26 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä) 

Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7 

17 §, 31 § 

Vireillä olevat HE:t: HE 24/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja 

rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

17 § tavaramerkkihakemukseen sis. tiedot, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

31 § edustus, asiamiehen rekisteröinti, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

TEMA patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (696/2014) 

3 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 § sisältää listan Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista, jotka ovat maksut-

tomia. Ei ole relevantti säännös nyt tarkasteltavasta näkökulmasta. 

Tilintarkastuslaki 13.4.2007/459(1141/2015) 

6 luku (hyväksyminen ja rekisteröinti), 8 luku (valvontavaltuudet). Ministeriön tulisi vielä kiin-

nittää tähän huomiota.  

HE 194/2006 

Vireillä olevat HE:t: HE 70/2016 laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-

viksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4.luku 

8§: Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus 

9§. Asiakasrekisteri, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 6) säily-

tysaikoja 

10§: Tilintarkastajan tulee koota tehtävää koskevat merkitykselliset tiedot ja asiakirjat tilin-

tarkastuskansioon, suljettava viimeistään 60 vuorokauden kuluttua.  

13§: Ilmoitusmenettely tilintarkastusta koskevan sääntelyn rikkomisepäilyistä, viittaus henki-

lötietolakiin, ilmoituksen kohteena olevalla ei ole tarkastusoikeutta, jos tietojen antaminen 

voisi haitata epäiltyjen rikkomisten selvittämistä, 6) säilytysaikoja, 7) käsittelytoimia ja -

menettelyjä 

6.luku  

1-3§: Tilintarkastajaksi hyväksyminen ja edellytykset 

4§: Tutkintoon osallistumislupa 

7§: Hyväksymisen lakkauttaminen ja palauttaminen 
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8§: Tilintarkastajatutkintorekisteri, henkilötunnukset, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 6) säilytysaikoja  

9§: Tilintarkastajarekisteri, henkilötunnukset, huomautus tai varoitus sekä hyväksymisen 

peruuttaminen, 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekis-

teröityä, 6) säilytysaikoja  

11§: Tietojensaanti rekistereistä, tiedot luovutettavissa yleisen tietoverkon kautta, ei kuiten-

kaan henkilön henkilötunnuksen tunnusosaa, paitsi etujen tai oikeuksien suojaamiseksi tai 

hyväksyttävä perusteesta. 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luo-

vuttaa, viittaus lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

8.luku 

1§: Tilintarkastusvalvonnan oikeus saada tietoja tilintarkastajalta, salassapitosäännösten 

estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä 

2§: Tilintarkastusvalvonnan oikeus saada tietoja muilta henkilöiltä, salassapitosäännösten 

estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä 

3§: Tarkastusoikeus toimintaa ja hallintoa koskeviin asiakirjoihin, tallenteisiin sekä tietojär-

jestelmiin, salassapitosäännösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä 

4§: tietojensaanti- ja tarkastusoikeus ei koske oikeudenkäyntiasiamiehiä, oikeudenkäyn-

tiavustajia ja asianajajia. 

5§: Tiedonsaantioikeus sakko- ja rikosrekisteristä, viittaus rikosrekisterilakiin, 1) yleisiä edel-

lytyksiä 

6§: Tilintarkastusvalvonnan tiedonsaantioikeus viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää 

hoitavalta teknisen käyttöyhteyden avulla, salassapitosäännösten estämättä, ei koske arka-

luonteisia henkilötietoja. 

8§: Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen, tiedonsaantioikeus ja tarkastusoikeus, rikosoi-

keudellinen virkavastuu, 1) yleisiä edellytyksiä. 

9.luku 

1§: Tilintarkastusvalvonnan oikeus tietojen luovuttamiseen viranomaiselle, salassapitosään-

nösten estämättä, ei koske arkaluonteisia henkilötietoja, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta. 

Työaikalaki (605/1996) 

HE 34/1996 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

34§: Työajantasoittumisjärjestelmä: luovutus työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille. 

35§: Työvuoroluettelo: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä, luovu-

tus kirjallisesti työntekijöiden tietoon. 

37§: Työaikakirjanpidon ja kirjallisen sopimuksen luovutus työsuojeluviranomaiselle, työsuo-

jelutarkastuksen toimittajalle ja työntekijöiden edustajalle, työaikakirjanpito: 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä. 

37a§: Ajopäiväkirja: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaista rekisteröityä, 6) säily-

tysaikoja. 

Työsopimuslaki (55/2001) 

2:4; 4:6 - 9; 

HE 157/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

2:4: Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivat 

ne käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Myös ilmoitus työehdon muutoksesta. Selvitykseen 

sisällytettävät tiedot. 

4:6: Tilapäinen hoitovapaa. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava sel-

vitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta. Lääkärintodistuksesta ilmenevät terveystiedot ovat 

arkaluonteisia, käsittely 9(2)(b) artiklan nojalla. 

4:7: Poissaolo pakottavista perhesyistä. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä 

luotettava selvitys, esim. lääkärintodistus tai taloyhtiön tai isännöitsijän antama selvitys. 

4:7 a: Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Työntekijän on esitettävä 

työnantajan pyynnöstä luotettava selvitys poissaolosta ja sen keskeyttämisen perusteesta, 

esim. lääkärin tai sosiaaliviranomaisen antama selvitys hoidon tarpeesta (arkaluonteista 

tietoa, käsittely 9(2)(b) artiklan nojalla). 

Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista 18.11.2010/988 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

28.12.2012/1073 

23 §, 31 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

23§: Kulukorvauksen maksaminen, siihen liittyvien tietojen luovutus, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

31§: Ilmoitus kunnalle työllistämisvelvollisuudesta, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhtei-

söjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston väli-

tysliikkeistä 15.2.2001/143 

1 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: rekisteri-ilmoituksen sisältö, viittaus lakiin 1075/2000  

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu ja öljylämmityslaitteistojen 

asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta har-

joittavien hyväksymisestä 18.10.2012/558 

1 §, 3 §, 7 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tukes rekisterinpitäjänä. 
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1 §: Hakemustiedot (tietojen tyyppi). 

3 §: Todistus toimenpiteen vaatimuksenmukaisuudesta työn teettäjälle (tietojen tyyppi). 

7 §: Vastuuhenkilön pätevyystodistus (Tukesin myöntämä). 

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 9.7.2009/551 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 28.6.2007/735 

1- 5 § 

Huomioita: Päätös on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. TilintarkastusL 1141/2015 12 luku 1 

§. 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 20.12.2012/855 

41 - 43 §, Liite 2, Liite 5 - 7 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

8 §: Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupaha-

kemus. Merkittävä liitteen II mukaiset tiedot (kohdat 1-13), mm. tuotantolaitoksesta vastaa-

van henkilön nimi ja asema. Viimeistään käyttöönottotarkastuksen yhteydessä on esitettävä 

myös liitteen II täydentävät selvitykset (kohdat 14-19), mm. tuotantolaitoksen toimintaperi-

aatteiden noudattamisesta vastaavan henkilön nimi. 

12 §: Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvo-

jista. 

13 §: Toimintaperiaateasiakirja. Liitetään lupahakemukseen, sisältää mm. toimintaperiaat-

teiden noudattamisesta vastaavan henkilön sekä 12 §:ssä tarkoitetun käytönvalvojan ja 

muiden vastuuhenkilön apuna toimivien henkilöiden nimet ja vastuualueet. 

17 §: Sisäinen pelastussuunnitelma. Toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon ennen 

toiminnan aloittamista. Merkittävä liitteen V mukaiset tiedot, mm. niiden henkilöiden nimet ja 
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tehtävät, joilla on valtuudet käynnistää pelastustoimet ja jotka ovat vastuussa laitoksen si-

säisistä pelastustoimista. 

21 §: Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuus. Suuronnettomuuden varalta yleisölle 

annettavissa tiedoissa tulee liitteen VI mukaisesti olla mm. tietoja antavan henkilön nimi ja 

asema. 

41 §: Toiminnanharjoittajan on haettava tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos kyse on 

merkittävästä laajennuksesta tms. 

42 §: Muista kuin 41 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä toiminnan muutoksista on tehtävä 

ilmoitus. 

43 §: Toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevaan ilmoitukseen merkittävät tiedot, mm. 

tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema. 

Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä 

27.11.2008/734 

7 - 8 § 

Huomioita: Asetus kumottu A:lla 17.12.2015/1534, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen. 

Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä 29.3.2001/288 

2 §, 4 §, 6 § 

Muuta: 4 §: vainajia koskevat tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 §, Yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen, ei koske henkilötietoja  

4 § säilytysajoista ja vainajan tiedoista, asetusta ei sovelleta kuolleita henkilöitä koskeviin 

tietoihin 6) säilytysaikoja 

6 § PRH vastaa säilytyksestä ja arkistoinnista: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kulje-

tuksesta (869/1996) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2§: Työnantajalla kuljetuksen järjestämisvelvollisuus 

3§: Kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä työntekijältä 

4§: Ennen päätöksen tekemistä neuvoteltava työnantajan ja henkilöstön kesken. 

VN:n asetus jalometallituotteista (1148/2000) 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 3) asianomaisia rekisteröityjä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6 §: Nimileima, jonka valvontaviranomainen hyväksyy. Viranomaisella nimileima-

rekisteri, johon pitää ilmoittaa merkittävät muutokset ja vahvistaa rekisteröinti kolmen vuo-

den välein. 

VNA auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (396/2014) 

3 ja 4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: Teollisoikeusasiamieslautakunta antaa hyväksytysti suoritetusta asiamiestutkinnosta 

todistuksen, johon merkitään mm. tutkinnon suorittajan henkilötiedot. 

4 §: Auktorisoinnista annettavaan todistukseen merkittävät tiedot, mm. auktorisoidun asia-

miehen henkilötiedot. 

VNA ei-automaattisista vaaoista (400/2012) 

3 § 

Vireillä olevat HE:t: Muutos vireillä HE 30/2016 vp 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Vireillä oleva HE ei vaikuta ei-automaattisista vaaoista annetun DNA:n 3 §:ään. 

3 §: Valmistajan on hankittava vaatimustenmukaisuuden arviointi. EY-tyyppitarkastusta kos-

kevassa hakemuksessa on oltava mm. valmistajan (ja tämän edustajan) nimi ja osoite. 

Vna eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Turvallisuusasiakirjaan sis. tiedot,  

Vna kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista (613/2004) 

3 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 3 §: Kulutustavarassa on oltava valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan 

nimi. Asetus annettu kuluttajaturvallisuuslain nojalla.  

VNA maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) 

5 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 



 

 

307 

 

Huomioita: 5 §: Tarkempaa sääntelyä maakaasun siirtoputkiston rakentamisluvasta. Viittaus 

liitteen I 1 kohtaan ja liitteen II 1 kohtaan, joissa luetellaan lupahakemuksessa mainittavat 

tiedot, mm. hakijan nimi, toimiala ja kotipaikka. 

VNA mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista (211/2012) 

2 § 

Vireillä olevat HE:t: Muutos vireillä HE 30/2016 vp 

Huomioita: Muutos vireillä, ei tutkita. En löytänyt myöskään yhteyttä henkilötietoihin. 

VNA mittauslaitteista (471/2014) 

11 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 11 §: Tarkastuslaitos antaa mittalaitteen varmentamisesta tilaajalle todistuksen, 

johon on merkittävä vaaditut tiedot, mm. tilaajan yhteystiedot ja varmennuksesta vastannut 

henkilö. Todistus vastaavasti myös hylätystä mittauslaitteesta. 

VNA nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012) 

17-18 § 

17 § ei koske henkilötietojen käsittelyä vaan toiminnanharjoittajan velvollisuutta huoltoon ja 

kunnossapitoon. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyis-

tä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa, mutta tämähän ei ole henkilötietoa. Ministeriön tulisi 

vielä kiinnittää tähän huomiota.   

18 § ei koske henkilötietojen käsittelyä vaan toiminnanharjoittajan velvollisuutta arvioida 

räjähdysvaara ennen laitteiston käyttöönottoa. Kun arvioinnin tulos osoittaa, että kohteessa 

voi esiintyä räjähdysvaara, on toiminnanharjoittajan laadittava räjähdyssuojausasiakirja. 

Räjähdyssuojausasiakirjan tulee sisältää räjähdysvaaran arvioinnin tulokset, tekniset ja or-

ganisatoriset suojaustoimenpiteet ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Tämäkään ei ole 

henkilötietoa  

VNp työsuhdekeksintölautakunnasta 

6 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: lautakunnan pöytäkirjaan merkittävät tiedot  

Vuosilomalaki (162/2005) 

HE 238/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei suoraa liityntää henkilötietoihin. Sisältää kuitenkin työnantajan vuosilomakir-

janpitovelvoitteen (29 §) sekä nähtävänäpitovelvoitteen (35 §), jotka voivat sisältää henkilö-

tietoja. (säilytysaikoja, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa) 

Ydinenergia-asetus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 6- 12 luku koskee eri lupahakemuksessa ilmoitettavia tietoja  

Yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244 

3 - 6 §, 10 §, 14 §, 16 § 

HE 188/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Viranomaisen rekisteri.  
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3 §: Rekisteröitävät tahot.  

4 §: Järjestelmään talletettavat tiedot (tietojen tyyppi).  

5 §: Rekisteriin talletettavat tiedot (tietojen tyyppi).  

6 §: Luonnollisen henkilön yritys- ja yhteisötunnuksen pysyvyys.  

10 §: Perustamisilmoitus (tietojen tyyppi). 

11 §: Ilmoitusvelvollisuus muutoksista ja lopettamisesta. 

12 §: Ilmoitusvelvollisuus toiminnan keskeyttämisestä. 

14 §: Vastuu ilmoituksen tekemisestä.  

16 §: Tietojen luovuttaminen rekisteristä. Jokaisella oikeus saada tietoja. Myös sähköisesti. 

Laki laivaväen luetteloinnista 22.12.2006/1360 

HE 239/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Rekisteriin merkittävien henkilöiden rajaus, merkintöjen tarkoitus (ketkä töissä ja 

minkälaisissa tehtävissä). Laivaväkiluettelo oltava aluksessa (yksityinen rekisteri) ja siinä on 

oltava kopio työ- tai virkasopimuksesta. Tietoja on säilytettävä laivassa (luettelossa) koko 

työ- tai virkasuhteen ajan. Liikenteen turvallisuuskeskus ylläpitää merimiesluetteloa, johon 

merkataan laissa luetellut tiedot (liittyen töihin aluksilla). Viitaukset julkisuuslakiin ja henkilö-

tietolakiin. Merimiesluetteloon merkityt tiedot säilytetään 50 vuotta tiedon rekisteröinnistä 

(jotta eläkkeeseen vaikuttavien työ- ja virkasuhteiden kestoajat voidaan selvittää). 

Painelaitelaki 27.8.1999/869 

10 §, 14 §, 23 § 

HE 7/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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10§: Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä tietojen antaminen valvontaviranomaiselle, 

rekisteröitävän painelaitteen käytön valvoja, pätevyyskirja. 

14§: Viranomaisen tietojensaantioikeus salassapitosäännösten estämättä, 1) yleisiä edelly-

tyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

23§: Valvontaviranomaisen ja tarkastuslaitosten tietojen luovutusoikeus salassapitosään-

nösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja 

voidaan luovuttaa. 

Ulkoministeriö 

konsulipalvelulaki (498/1999) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Perustuu Wienin yleissopimuksen (SopS 50/1980) 5 artiklassa mainittuihin konsulitehtäviin.  

7 §: henkilön tiedonantovelvollisuus ulkoasiainministeriölle ja edustustolle. Asian ratkaise-

mista ja palveluntarjoamista varten tarpeelliset tiedot.  

26 §: Edustusto tiedottaa vainajan jäämistöstä UM:lle, joka ottaa yhteyttä perilliseen tai 

muulle asianosaiselle (kohtuudella löydettävissä oleva).  

28 §: edustusto voi etsiä tietoja henkilöstä, mikäli epäillään esim. katoamista. Asianomaises-

ta henkilöstä voidaan antaa tietoja tiedustelijalle kuitenkin vain suostumuksella. Suostumuk-

sen puuttuessa tiedot annetaan vain, mikäli suostumus olisi todennäköinen.  

29 §: huoltajan tiedustelu lapsen olosuhteista ulkomailla.  

30 §: Erinäisten todistusten hankkiminen kirjallisella hakemuksella asianomaisen etujen ja 

oikeuksien vuoksi.  

36 §: Kriisirekisterin perustaminen yksittäistapauksissa. Tapauskohtainen harkinta. Viittaus 

henkilötietolakiin.  

37 §: henkilötietojen käsittelyn lähtökohtana suostumus. Myös ilman suostumusta, jos sitä ei 

saa tai se on kohtuuttoman vaikeata hankkia. Rekisteri hävitettävä, kun sille ei ole enää 

tarvetta. Arviointi 5 vuoden välein.  

38 §: tietojen luovuttaminen ulkomaille vain suostumuksella tai rekisteröidyn elintärkeiden 

etujen turvaamiseksi.  
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41 §: ulkoministeriön ja edustuston tietojensaantioikeus ja tietojen luovutusoikeus tärkeiden 

etujen turvaamiseksi. 

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista (596/2006) 

Huomioita: Säädös ei koske henkilötietojen käsittelyä vaan korvauksia ulkoasiainhallinnon 

virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten 

menojen kattamiseksi. 

Laki valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön 

(382/1989) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei havaittavaa liityntää henkilötietoihin. 

Ulkomaanedustuksen korvausasetus (1048/2010) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei liityntää henkilötietoihin. 

valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta (256/2000) 

Huomioita: Säädös ei koske henkilötietojen käsittelyä, vaan virkoja ja kelpoisuusvaatimuksia 

ja toimintatapoja  

Valtiovarainministeriö/Budjettiosasto 

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta 25.11.2002/973 

13 § 

HE 102/2002 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: 13§: sopimusten ja oikeuksien yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sisältävä luettelo 

kiinteistövarallisuuden luovutuksista ja vuokraamisista sekä myönnetyistä erityisistä oikeuk-

sista. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 5) käyttötarkoitussidonnaisuutta, 6) säily-

tysaikoja, arkistointi, viittaus arkistolakiin. 

Laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja 

Euroopan yhteisön välisiä varainsiirtoja 17.3.1995/353 

3 - 4 § 

HE 342/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 §: VTV:llä oikeus saada tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot tarkastettavalta sekä 

tarkastettavan tilintarkastajalta. Koskee myös yksittäisiä Suomen kansalaisia. Myös edus-

kunnan tarkastusvaltiokunnalla oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.  

4 §: VTV saa salassapidon estämättä luovuttaa saatuja tietoja poliisille tai muulle laissa 

mainitulle viranomaiselle. Myös tiedot henkilökohtaisista oloista.  

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta 14.7.2000/676 

2 - 5 §, 17 § 

HE 39/2000 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 1) yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 §: tarkastusoikeuden kattavuus (myös yksityiset, kun saatu valtiolta varoja tai muuta ta-

loudellista etuutta). Yleiset edellytykset, myös kielletyt tilanteet (henkilökohtaiset tarpeet).  

3 §: Menettelysäännös.  

4 §: Tietojensaantioikeus viranomaisilta (tarpeellisuusvaatimus).  
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5 §: Tarkastuskertomuksen tiedot ja kertomuksen luovutus viranomaisille, eduskunnan tar-

kastusvaliokunnalle ja valtionvarainministeriölle. Salassapito.  

17 §: Tietojen luovuttaminen poliisiviranomaisille valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitok-

sen ja valtion rahaston toiminnassa tehdystä, sen hoitamiin tai vastattavina oleviin varoihin 

tai omaisuuteen kohdistuneesta rikoksesta. 

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688 

10 - 12 §, 14 §, 31 - 32 § 

HE 63/2001 

Vireillä olevat HE:t: Vireillä vuonna 2016 annettava HE. Tässä yhteydessä selvitetään aina-

kin 31 §:n muutosta koskien velvoitteiden selvittämiseen liittyvien tietojen saantia. 

Huomioita: HE vireillä, joten ei tutkita. 

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuok-

raamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta (242/2015). Asetuksen 13 §:ssä on 

säädetty virastojen velvollisuudesta toimittaa vuokra- ja tilatietoja valtiova-

rainministeriölle tai sen määräämälle toimijalle (käytännössä Senaatti-

kiinteistöt). Näihin tietoihin saattaa joissakin yksittäisissä tapauksissa sisäl-

tyä henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 13§: Vuokrasopimusten ja muiden tilanhallinnassa tarvittavien tietojen luovutus 

valtiovarainministeriölle tai sen määräämälle toimijalle. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 30.12.2013/1233 

8 §, 19 § 9 a § 

HE 152/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  
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Johtopäätös: asetuksen mukainen 

8 §: Työnantajan on annettava henkilöstön edustajille määräaikaisissa ja osa-aikaisissa 

palvelussuhteissa työskentelevien tiedot ja palkkatiedot siten kuin niistä virka- ja työehtoso-

pimuksin erikseen sovitaan.  

11 §: Työnantajan on annettava henkilöstön edustajalle tai virkamiehelle riittävän aikaisessa 

vaiheessa yt-neuvotteluiden kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. 

13 §: Yt-menettelyssä on käsiteltävä 1 momentin 3 kohdan mukaan mm. virkamiehiin koh-

distuvan kameravalvonnan tarkoitus ja virkamiehen sähköistä viestintää koskevien tietojen 

käsittely. 

17 §: Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on annettava henkilöstön edustajille tietoa 

mm. luovutuksesta työntekijöille aiheutuvista seurauksista ja heitä koskevista toimenpiteistä. 

19 §: Työnantajan on annettava ennen yt-neuvottelujen aloittamista asian käsittelyn kannal-

ta tarpeelliset, käytettävissään olevat tiedot henkilöstön edustajille tai virkamiehelle itselleen. 

Nimikirja-asetus 29.12.1989/1322 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Nimikirjalain (1010/1989) nojalla annettu, valtion virastot ja laitokset velvollisia pitämään 

nimikirjaa. 

HUOM! 2 §: Nimikirjaan liitettävät tiedot (tietojen tyyppi: rikokset, henkilötunnus). 

5 §: Nimikirjaotteen luovuttaminen julkisuuslain ja nimikirjalain 9 §:n mukaisesti. 

8 §: Pyydettäessä tietoja nimikirjasta on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus (merkittävä ni-

mikirjaotteeseen). 

10 §: Nimikirjatietojen siirtäminen virkamiehen tai työntekijän siirryttyä toiseen viraston tai 

laitoksen palvelukseen, myös sähköisesti. 

11 §: Rangaistustietojen poistaminen nimikirjalain 8 §:n mukaan. 

Nimikirjalaki 24.11.1989/1010 

HE 57/1989 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Sääntelyä valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskevien henkilötietojen käsittelystä. 

2 §: Valtion virastojen, laitosten ym. velvollisuus pitää henkilöstöasioiden hoitamiseksi pal-

veluksessaan olevista virkamiehistä ja työntekijöistä nimikirjaa. 

3 §: Mahdollisuus poiketa velvollisuudesta pitää nimikirjaa tiettyjen henkilöiden osalta. 

4 §: Nimikirjaan tallennettavat tiedot, mm. henkilötunnus. Lisäksi tiedot kurinpitorangaistuk-

sesta sekä virkarikoksesta tai sotilasvirkarikoksesta tuomitusta rangaistuksesta tai virkamie-

helle muun rikoksen johdosta tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Käsittely 10 artiklan puit-

teissa. 

5 §: Virkamies ja työntekijä on velvollinen antamaan tiedot nimikirjaan, ilmoittamaan muu-

toksista ja osoittamaan antamiensa tietojen paikkansapitävyyden. Tuomioistuin ilmoittaa 

rangaistuksista, ilmoitusvelvollisuudesta säädetty erikseen. 

6 §: Nimikirjan tietojen luovuttamiseen sovelletaan JulkL:a jollei jäljempänä toisin säädetä. 

7 §: Rangaistusta ja palkkausta kuvaavien tietojen julkisuus. Palkkaustiedot ovat julkisia 

mutta tiedot tuomituista rangaistuksista salassa pidettäviä. Salassa pidettävä tieto voidaan 

luovuttaa virkamiehelle itselleen, JulkL 11 §:n perusteella muulle asianosaiselle, muun lain 

nojalla sekä viranomais- tai henkilöstöhallinnon tehtävän hoitamista varten tai tieteellistä 

tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten. Tietosuoja-

asetuksen 89 artikla edellyttää asianmukaisia suojatoimia, kun tietoja käsitellään yleisen 

edun mukaisia tilastointitarkoituksia taikka tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. 

8 §: Rangaistustiedon säilytysaika. Rangaistuksen ankaruudesta riippuen 3 - 20 vuotta. 

Tieto poistetaan myös virkamiehen tai työntekijän saavuttaessa yleisen eroamisiän tai kun 

teon rangaistavuus on poistettu. Rangaistustietoa ei poisteta, jos nimikirjassa on merkintä 

muusta rangaistuksesta. 

HE:ssä esitettiin, ettei tietoa yli neljän vuoden pituisesta vapausrangaistuksesta poistettaisi 

lainkaan määräajan kulumisen perusteella. Voidaan kysyä, onko jopa 20 vuoden säilytysai-

ka tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. HE:n mukaan rangaistuksen 

merkitys hallinnon päätöksentekotilanteissa yleensä vähenee sitä mukaa mitä enemmän 

aikaa rikoksesta on kulunut. 

9 §: Nimikirjatiedon luovuttamistapa (nimikirjanote): säädetään tarkemmin asetuksella, voi-

daan tietyissä tapauksissa luovuttaa JulkL:a noudattaen. Tilanteet joissa henkilötunnus 

merkitään nimikirjanotteeseen. 
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Suomen ja Italian välillä siviilisäätyilmoitusten vaihtamisesta tehty sopimus 

26/1928 

Huomioita: KV-SOPIMUS! Viranomaiset lähettävät toisilleen vastavuoroisesti tiedot toisen 

maan kansalaisia koskevista siviilisäätyilmoituksista. 

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 

2015 ja 2016 (voimassa 31.12.2016 saakka) 17.12.2014/1151 

Suoritteiden maksullisuus; Onko tämä tarpeellinen, ei sisällä säännöksiä henkilötietojen 

käsittelystä 

Huomioita: Suoritteiden maksullisuus, voimassa 31.12.2016 saakka. 

Valtiovarainministeriö/Kansantalousosasto 

Tilastolaki 23.4.2004/280 

1 §, 10 §, 10 a §, 13 §, 15 §, 16 §, 18 §, 19 §, 22 § 

HE 157/2003 

Vireillä olevat HE:t: Uudistus valmisteilla työryhmässä 

Huomioita: Uudistus valmisteilla työryhmässä 

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuu-

desta 13.12.2012/1092 

1 - 2 § 

Suoritteiden maksullisuus; 1 §: vainajia koskevat tiedot; Voimassa 31.12.2013 saakka 

Ei enää voimassa! Tästä myös uudempi, 31.12.2017 asti voimassa oleva asetus 

(1472/2015)  

1 §: maksuttomat suoritteet (kuolintodistus, kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § 

2 momentin tahot).  

2 §: Liiketaloudellisin perustein maksulliset suoritteet (rekisteripalvelut, asiakaskohtaiset 

tietopalvelut ja kuolintodistukset). Asetus ei suoranaisesti sääntele henkilötietojen käsittelys-

tä, vaan erinäisten suoritusten maksullisuudesta.  
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Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto (rekiste-

riasiat) 

Laki väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron 

kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta 261/2012 

Huomioita: Ei koske henkilötietojen käsittelyä, laki ainostaan kv-sopimuksen voimaansaat-

tamisesta 

Sopimus alkuperätodistusten laillistamisesta Italian kanssa SopS 2/1930 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei havaittavaa liityntää henkilötietoihin. 

Suomen ja Ruotsin välillä siviilisäätyilmoitusten vaihtamisesta tehty sopimus 

4/1940 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: (Käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja -menettelyitä) 

TPA Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekiste-

röintiä koskevan sopi-muksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsää-

dännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-saattamisesta annetun lain 

voimaantulosta 1069/2006 + sopsarja 96/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sopimuksessa: Sopimusvaltiot sitoutuvat vastavuoroisesti ilmoittamaan henkilötietoja, ilmoi-

tus maahanmuutosta asianomaiselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle, tulovaltion rekiste-

riviranomaisen ilmoitettava päätöksestä henkilölle ja kyseiselle lähtövaltion keskusrekisteri-

viranomaiselle tai muulle erikseen nimetylle rekisteriviranomaiselle, henkilötunnus, rekiste-
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ristä poistaminen lähtövaltiossa, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröi-

tyjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Valtioneuvoston asetus väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen 

poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain voimaantulosta: 377/2012 (Sop.sarja 37/2012) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Saatetaan valtionsopimus voimaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen pe-

rusta säädetään muualla. Sisältää (yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suo-

rittaman tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä) 

Valtiovarainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista 

21.12.2009/1685 

3 § 

Vireillä olevat HE:t: Suoritteiden maksullisuus: onko tämä tarpeellinen, ei sisällä säännöksiä 

henkilötietojen käsittelystä 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Ei havaittavaa liityntää henkilötietoihin. 

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 

2015 ja 2016 (voimassa 31.12.2016 saakka) 17.12.2014/1151 

Vireillä olevat HE:t: Suoritteiden maksullisuutta koskeva säädös. Ei sisällä henkilötietojen 

käsittelyä koskevia säännöksiä. 

Asetus voimassa 31.12.2016 saakka, eli kumotaan ennen GDPR:n voimaantuloa  

Suoritteiden maksullisuutta koskeva säädös. Ei sisällä henkilötietojen käsittelyä koskevia 

säännöksiä  

Kuntalaki 10.4.2015/410 

29, 108, 140 ja 142 § 
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HE 268/2014 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 7) käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

29 §: Yksityisyyden suojan turvaaminen viestinnässä.  

108 §: Kunnan ilmoitukset julkisesti nähtäville (ellei salassapito estä). Henkilötiedot on pois-

tettava 14 päivän jälkeen.  

140 §: Pöytäkirja julkisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon (ellei salassapito estä). Vain 

tiedonsaannin kannalta tärkeät henkilötiedot julkaistaan. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot 

poistettava oikaisuvaatimus- ja valitusajan jälkeen.  

142 §: Verkossa julkaistusta päätöksestä on poistettava henkilötiedot valitusajan päättyes-

sä.  

Uusia itsehallintoalueita eli maakuntia koskeva yleislaki 

Vireillä olevat HE:t: Valmisteilla, tarkoitus antaa vuoden 2016 aikana 

Valtiovarainministeriö/Rahoitusmarkkinaosasto 

Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 

11:29 §, 18:3 § 

HE 32/2012 

Vireillä olevat HE:t: HE 65/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkki-

nalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

11:29 §: Salassapitovelvollisuus. 

18:3 §: Viittaus rikoslakiin. 
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HE 65/2016 muutokset: 18:3 § lisätään viittaus lain rikkomuksista ilmoittamista koskevaan 

säännökseen, joka pitää sisällään salassapitovelvollisuuden.  

Kiinteistörahastolaki 19.12.1997/1173 

30 § 

HE 77/1997 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 8) laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen tar-

koitetut toimenpiteet 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 30 §: Kiinteistöarvioitsijan salassapitovelvollisuus. 

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 14.12.2012/749 

2:2; 2:12; 2:27; 8:1 - 4 §; 8:11 § 

HE 32/2012 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:2§: Toimilupahakemus arvopaperikeskuksen toiminnan harjoittamiseen, 2) käsiteltävien 

tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

2:12§: Arvopaperikeskuksen johtaminen, luotettavana pidettävyyden arvioiminen, tiedon 

ilmoittaminen henkilöitä koskevista muutoksista Finanssivalvonnalle. 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

2:27§: Sisäpiiri-ilmoitus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

8:1-4§: Hallintarekisteröinti, hallintarekisteröinnin hoitajan ilmoitettava Finanssivalvonnalle 

arvo-osuuksien todellisen omistajan tai asiamiehen nimi, salassapitovelvollisuus, tiedonan-

tovelvollisuus viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada tietoja salassapitosäännös-

ten estämättä, oikeus antaa tietoja ei koske henkilötietolain 11§:n mukaisten arkaluonteisten 

tietojen luovuttamista. 3) asianomaisia rekisteröityä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa. 
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8:11§: Salassapitovelvollisuuden rikkominen rikoslain 38:1§ ja 2§:n salassapitorikoksena tai 

-rikkomuksena,  

Laki arvo-osuustileistä 17.5.1991/827 

35 § 

HE 104/1990 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2§: Arvo-osuustilin tietosisältö, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

3§: Oikeudenhaltijaluettelo, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

13§: Ulosmittauksen yms. kirjaaminen asianomaisen viranomaisen ilmoituksesta 

15§: Tunnistetietojen siirto muista rekistereistä arvo-osuusjärjestelmään 

19§: Varmistustallenne, 6) säilytysaikoja, säilytettävä päätöksen perusteita koskevat asiakir-

jat kymmenen vuotta. 

33§: Tietojen antaminen arvo-osuustilistä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötie-

toja voidaan luovuttaa. 

34§: Jäljennösten luovuttaminen 

35§: Viittaus henkilötietolakiin: Tämä laki ei rajoita henkilötietolaissa säädettyä oikeutta tar-

kastaa rekisterin henkilötietoja ja vaatia tietojen oikaisemista. 

Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta 19.12.2008/879 

11 § 

HE 66/2008 

HE 28/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-

minnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 46/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle 

joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Finanssivalvonnan tietojensaantioikeus valvontamaksun määräämiseksi 

Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 

3 c §, 16 §, 16 a §, 18 - 21§, 23 - 25 §, 52 - 54 §, 60 - 67 §, 71 §, 71 a §, 72 § 

HE 66/2008 

HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskun-

nalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 65/2016 vp Hallituksen 

esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi; HE 70/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3 c § koskee rikoksen torjuntaa, eli ei kuulu asetuksen soveltamisalaan,  

16 § 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä: lista tiedoista jotka virkamiehellä velvollisuus antaa 

ennen virkaan nimittämistä,  

16 a § 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus  

18- 21 §,23 - 25 § 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 

pykälät koskevat FIVA:n tietojensaantivaltuuksia,  

52 - 54 § 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, koskevat 

tietojenvaihtoa,  

60 - 67 § 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, kansainvä-

listä valvontayhteistyötä koskevat säännökset  

71 § 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, FIVA:n velvolli-

suus luovuttaa tietoja muille viranomaisille  

71 a § 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 6) säilytysaikoja,  

72 § 9)toimenpiteet muita IX luvussa tarkoitettuja tietojenkäsittelytilanteita varten, Vakuutus- 

ja eläkelaitoksia ja vakuutusedustajia koskevien tilastotietojen julkisuus 
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Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 14.12.2012/748 

2:3, 2:15, 2:42 - 43; 3:3; 8:3, 11:3 

HE 32/2012 

HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 65/2016 vp Hallituksen esitys eduskun-

nalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:3§: Toimilupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä 

2:15§: Johdon luotettavuuden arviointi, ja rikosoikeudelliset rangaistukset, 4) yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

2:42 - 43§: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä, 6) säilytysaikoja, 

pörssin toimitettava Finanssivalvonnalle selvitys, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin hen-

kilötietoja voidaan luovuttaa. 

3:3§: Kolmannen maan pörssin lupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä 

8:3§: Salassapitovelvollisuus, tiedon ilmaiseminen, 1) yleisiä edellytyksiä, 5) käyttötarkoitus-

sidonnaisuutta, viittaus lakiin finanssivalvonnasta 

11:3§: Salassapitovelvollisuuden rikkominen, viittaus rikoslaki 38:1-2§ 

Laki luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen kriisinratkaisusta 

19.12.2014/1194 

2:4, 2:7, 14:8, 14:10, 17:1 - 5 

HE 175/2014 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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2:4§: Kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset, 1) yleisiä edel-

lytyksiä 

2:7§: Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmaan liittyvä menettely, konsernin emoyrityksen on 

toimitettava 4_§:n mukaiset tiedot, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voi-

daan luovuttaa. 

14:8§: Viraston velvollisuus ilmoittaa kriisinratkaisun edellytysten täyttymisestä, ilmoitettava 

kriisinratkaisukollegion muille jäsenille ja Finanssivalvonnalle päätöksestä ja kriisinratkaisu-

toimenpiteistä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

14:10§: Viraston ilmoitusvelvollisuus ja tehtävät ryhmäkriisinratkaisuviranomaisena laitoksen 

kriisinratkaisun edellytysten arvioinnissa. Kriisinratkaisun edellytysten todennäköisesti täyt-

tyessä viraston on laadittava ryhmäkriisinratkaisukehys ja toimitettava se kriisinratkaisukol-

legion muille jäsenille yhteisen päätöksen aikaansaamiseksi kehyksestä. 

17:1-2§: Salassapitovelvoite, viittaus julkisuuslakiin, lakiin luottolaitostoiminnasta ja sijoitus-

palvelulakiin. Oikeus luovuttaa tietoja, salassapitosäännösten estämättä, 4) yhteisöjä joille ja 

tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. 

Laki luottolaitostoiminnasta 8.8.2014/610 

5:15, 7:4 - 7, 8:15 - 16, 10:12, 11:1, 11:5 a, 11:10, 11:10 a, 11:10 b, 11:12, 11:14 - 15, 15:13 

- 19, 18:4, 18:7, 21:4 

HE 39/2014 

HE 65/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 70/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilin-

tarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Henkilötietojen käsittelyn kannalta en pitänyt relevantteina seuraavia listassa mainittuja 

säännöksiä: 10:12, 11:1, 11:5 a, 11:10, 11:12, 11:14 - 15, 21:4. Muista säännöksistä poike-

ten henkilötietojen käsittelyn peruste 15:14.1:ssä on suostumus. 

5:15: Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle (Fiva) liiketoimista, joissa sen 

kanssa toisena osapuolena on säännöksessä tarkoitettu konserni- tai omistusoikeusyritys 

taikka eläkesäätiö tai eläkekassa, jonka toimintapiiriin kuuluvat henkilöt ovat työnantajayri-

tyksen palveluksessa. Fiva voi antaa ilmoittamisesta tarkempia määräyksiä. 

6:1: Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivuliikkeen muuhun ETA-valtioon, on ilmoitettava 

siitä Fivalle ja liitettävä mukaan tiedot mm. sivuliikkeen hallinnosta. 
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7:4: Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja toimivaan johtoon kuuluvien luotettavuus- ja 

pätevyysvaatimukset. Tämän arvioimiseksi voidaan käsitellä tietoja mm. liiketoimintakiellos-

ta ja rikostuomioista (käsittely 10 artiklan puitteissa) sekä muita tietoja henkilön aikaisem-

masta toiminnasta, jotka voivat indikoida sopimattomuutta tehtävään. Esitöiden mukaan 

sopimattomuutta voi merkitä vailla lainvoimaa oleva rikostuomio tai muu luottamusta heiken-

tävä seikka. Luottolaitoksen on ilmoitettava viipymättä Fivalle em. asioiden osalta johtoa 

koskevista muutoksista. 

7:5: Luottolaitoksen johdon on käytettävä tehtäväänsä riittävästi aikaa. Hallituspaikkojen 

enimmäismäärän arvioinnissa saadaan käsitellä tietoja johtoon kuuluvien henkilökohtaisista 

olosuhteista. Esim. terveyttä koskevat tiedot ovat 9 artiklan mukaan arkaluonteisia, käsittely 

sallittu 9(2)(b) artiklan nojalla. Tarkempaa sääntelyä ja poikkeuksia koskien hallituspaikkojen 

määrää. Fiva voi myöntää luvan lisäjäsenyyteen, mistä sen on ilmoitettava Euroopan pank-

kiviranomaiselle. 

7:6 (uusi 2016): Finanssimarkkinasääntelyn rikkomuksista ilmoittaminen. Luottolaitoksilla on 

oltava menettelytavat, joilla finanssimarkkinasääntelyn epäillystä rikkomisesta voidaan teh-

dä ilmoitus. Ilmoitusmenettelyssä tulee varmistaa ilmoitusten asianmukainen käsittely sekä 

ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilötietojen suoja noudattaen HetiL:a. 

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys on suojattava menettelyyn sisältyvien ohjeiden mukaan, 

jollei toisin säädetä. 

Ilmoituksen sisältämien tietojen säilytysaika ja tarkempaa sääntelyä tietojen säilyttämisestä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta ilmoitusta koskeviin 

tietoihin, jos tietojen antaminen voisi haitata epäiltyjen rikkomisten selvittämistä. Ilmoituksen 

kohteena olevan rekisteröidyn oikeuksista säädetään HetiL:ssa. 23(1)(d)-(e) artiklat voivat 

mahdollistaa rekisteröidyn 15 artiklan mukaisten oikeuksien rajoittamisen. Fiva voi antaa 

tarkempia määräyksiä. 

7:7: Luottolaitoksen on pidettävä saatavilla internetsivustollaan selostus siitä, miten se nou-

dattaa tämän luvun 1–5 §:n säännöksiä. 

8:1: Luottolaitoksen on ylläpidettävä luetteloa säännöksen edellyttämistä henkilöistä, joiden 

ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus luottolaitoksen riskiasemaan. 

8:15: Luottolaitoksen on pidettävä saatavilla internetsivustollaan selostus siitä, miten se 

noudattaa (palkitsemista koskevia) tämän luvun säännöksiä. 

8:16: Finanssivalvonnan on seurattava luottolaitosten palkitsemisjärjestelmiä ja vaadittava 

valvottaviltaan asiaan liittyviä säännöksessä lueteltuja tietoja. Kyse on henkilötietojen käsit-

telystä sikäli kuin henkilöt voidaan yksilöidä heitä koskevien tietojen perusteella (maksetut 

palkat ja palkkiot, tehtävänkuva, liiketoiminta-alue). Fiva voi antaa tarkempia määräyksiä 

tietojen ilmoittamisesta. 

11:10 a: Luottolaitoksen asettaminen asiamiehen erityishallintoon. Fivan on ilmoitettava 

rekisteröitäväksi kaupparekisteriin asiamiehen henkilötiedot (ml. henkilötunnus) ja toimivalta 

noudattaen, mitä sen henkilötietojen rekisteröinnistä on säädetty, jolle kuuluvaa toimivaltaa 

asiamies käyttää. 
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15:7: Talletusta koskeva sopimus. Tilinavaajan henkilöllisyys on aina todettava ja sopimuk-

seen on merkittävä riittävät tiedot tilinavaajasta, omistajasta ja käyttöön oikeutetuista. 

15:13: Luottolaitoksen on pidettävä luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista luonnollisista henki-

löistä. Luettelon tiedot, muutokset sekä luettelossa mainituille myönnetyt luotot, takaukset ja 

muut vakuudet on ilmoitettava Fivalle. Fiva voi antaa tarkempia määräyksiä mm. luettelon 

pitämisestä ja tietojen ilmoittamisesta.  

15:14: Salassapitovelvollisuus koskien asiakkaan tai muun luottolaitoksen toimintaan liitty-

vän henkilön taloudellista asemaa, yksityisen henkilökohtaisia oloja koskevaa seikkaa ja 

liike- tai ammattisalaisuutta. Tiedon ilmaiseminen edellyttää suostumusta siltä, jonka hyväk-

si vaitiolovelvollisuus on säädetty.  

Luottolaitoksella ja samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on velvollisuus antaa 

säädetyissä tilanteissa em. tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämi-

seksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain mukaan oikeus saada sellaisia tietoja.  

Luottolaitoksella on oikeus antaa em. tietoja pörssille, jos tiedot ovat valvonnan kannalta 

välttämättömiä. Luottolaitoksella on sama oikeus antaa tietoja toisessa ETA-valtiossa toimi-

valle pörssiä vastaavalle markkinoiden ylläpitäjälle. 

15:15: Edellä 14 §:ssä mainittuja tietoja saa antaa määrätyille läheisille yrityksille ja yhtei-

söille mm. asiakassuhteen hoitamista ja tiettyjä muita tarkoituksia varten, jos tietojen vas-

taanottajaa koskee salassapitovelvollisuus. Kuitenkaan ei voida luovuttaa HetiL:n mukaan 

arkaluonteisia tietoja eikä tietoja, jotka perustuvat asiakkaan ja muun kuin ryhmittymään 

kuuluvan yrityksen välisten maksutietojen rekisteröintiin. 

Luottolaitoksella oikeus luovuttaa luottolaitosten yhteenliittymälle, jonka jäsen luottolaitos 

on, yhteenliittymän toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. 

15:16: Luottolaitos saa luovuttaa asiakkaan tietoja luottotietotoimintaa harjoittavalle rekiste-

rinpitäjälle luottotietorekisteriin merkitsemistä varten. 

15:17: 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja (mm. yksityisen henkilökohtaisista oloista) sisältävä 

asiakirja voidaan antaa tieteelliseen tutkimuskäyttöön, jos noudatetaan määrättyjä suojatoi-

mia. Tietosuoja-asetuksen 89 artikla edellyttää asianmukaisia suojatoimia, kun tietoja käsi-

tellään tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. 

15:18: Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen on tunnettava asiak-

kaansa. Esitöiden mukaan tässä ulotetaan tunnistamisvelvollisuus koskemaan myös luotto-

laitoksen muita palveluja käyttäviä asiakkaita. Asiakkaan tuntemista koskee myös L rahan-

pesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä. 

15:19: Tämän luvun luottolaitosta koskeva sääntely koskee myös samaan konsolidointiryh-

mään kuuluvaa yritystä. 

18:4: Ulkomaisen luottolaitoksen suomalaisella sivuliikkeellä on oltava toimintaansa nähden 

riittävät asiakastietojärjestelmät, jotta sivuliike voi jatkuvasti antaa asiakkailleen lain ja sopi-

muksen edellyttämät tiedot asiakassuhteesta. 
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18:7: Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen ja edustuston toimihenkilön vaitiolovelvollisuu-

teen, oikeuteen antaa tietoja ja salassapitovelvollisuuden rikkomiseen ym. sovelletaan 

15:14–18 §:ää ja 21:4 §:ää. Sivuliikkeellä on oikeus antaa tietoja edustamansa luottolaitok-

sen kotivaltion viranomaiselle tai valvonnasta vastaavalle yhteisölle sekä edustamansa luot-

tolaitoksen tilintarkastajalle tiedot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä 

määrätty ilmoitettaviksi. 

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 

33 - 34 § 

HE 69/2004 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: Muu (katso alla) 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste suurimmaksi osaksi on rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. luovutus syyttäjälle). 33 §:n 1 mom. sisältää 

salassapitovelvoitteen. 2 mom. tiedonluovutusvelvoite syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle 

rikoksen selvittämiseksi on perusteltu. (23 art. 1-kohta, d-alakohta). 3 momentin sisältämä 

oikeus luovuttaa tietoja saman ryhmittymän sisällä herättää kysymyksiä. Lainkohdassa on 

mainittu esim. markkinointitarkoitus, jonka suhteen rekisteröidyllä on asetuksen 21 artiklan 

mukainen vastustamisoikeus. Käsittelyn oikeudellinen peruste voisi tämän osalta olla ase-

tuksen 6 Art. 1-kohdan f-alakohta. Se tosin vaatii rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisten 

etujen tapauskohtaista vertailua. 

Laki rahoitusvakausviranomaisesta 19.12.2014/1195 

1:6 - 7, 5:9, 7:2 - 4 

HE 175/2014 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

laissa ei pykäliä 1:6-7 

2:6 ilmoitusvelvollisuus ylijohtajan ennen virkaan nimittämistä annettavista tiedoista, 2) käsi-

teltävien tietojen tyyppiä  
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2:7 viraston ylijohtajan ja virkamiehen sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuus, 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä  

5:9 maksuvelvollisuuden alkaminen sekä viraston ilmoitusvelvollisuus eri tahoille, 4) yhteisö-

jä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

7:2 viraston oikeus saada tietoa, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voi-

daan luovuttaa  

7:3 viraston velvollisuus antaa tietoa muille viranomaisille, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

7:4 rahoitusmarkkinoilla toimivan oikeushenkilön velvollisuus antaa tietoa, 4) yhteisöjä joille 

ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta 19.12.2014/1197 

10 § 

HE 175/2014 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovut-

taa 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: viranomaisen tietojensaantioikeus  

Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä 22.12.2009/1183 

10 § 

HE 159/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 10 §: Säästämissopimuksessa on mainittava määrätyt tiedot, mm. sopimuksen 

osapuolet. 
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Laki Suomen Pankin virkamiehistä 30.12.1998/1166 

6 - 7 §, 16 §, 30 §, 39 §, 58 a § 

HE 244/1998 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: 3 Ei mahdu kansalliseen liikkumavaraan 

6 §: Johtokunnan jäsenen, johtajan, osastopäällikön, yksikön päällikön ja johtokunnan neu-

vonantajan virkaan nimitettävän (sekä pankkivaltuuston määräämiin virkoihin nimitettävien) 

selvitysvelvollisuus listatuista tiedoista (taloudelliset toimet ja sidonnaisuudet). Tiedot salas-

sa pidettäviä.  

7 §: Virkaan nimittämisen edellytyksenä on tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä kos-

kevien tietojen antaminen sekä osallistuminen lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suo-

ritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Myös määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävän 

on annettava samat tiedot.  

HUOM! 16 §: Virkamies on velvollinen Suomen Pankin pyynnöstä antamaan pankille tehtä-

vän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä 

hänen terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tar-

peen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Soveltuvatko 7 ja 16 §:t tietosuoja-

asetuksen 9 artiklan 2 b- kohtaan. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  HE:ssä 

vedotaan vanhaan pankin tapaan vaatia terveystietoja.  

30 §: SP:n ilmoitettava lomautuksesta virkamiehelle, luottamusmiehelle sekä työvoimavi-

ranomaiselle.  

39 §: Virkamiehellä oikeus saada työtodistus. Työtodistukseen merkittävät tiedot.  

58 a §: Suomen Pankilla oikeus saada välttämättömiä tietoja eläketurvan toteuttamiseksi. 

Viittauksen valtion eläkelakiin (26 §, 26 a §, 26 d §, 26 e §).  

Asiantuntijapaneelin johtopäätös: Ei ongelmaa 

Asiantuntijapaneelin perustelu: Säännös vastaa yleistä virkamiesoikeudellista käytäntöä 

terveydentilatietojen tarkastamiseksi virkaan nimitettäessä. 

Laki Suomen Pankista 27.3.1998/214 

11 §, 26 - 28 § 

HE 6/1998 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 11 § (käyttötarkoitussidonnaisuutta). 26 - 28 § (yhteisöjä joille ja tarkoituksia 

joihin tietoja voidaan luovuttaa sekä käyttötarkoitussidonnaisuutta).  

Laki talletuspankkien yhteenliittymästä 24.6.2010/599 

20 §, 21 b §, 38 § 

HE 243/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

20 §: Yhteenliittymään kuuluva yritys on velvollinen antamaan keskusyhteisölle kaikki sen 

vaatimat tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen keskusyhteisön tässä laissa säädettyjen 

tehtävien suorittamiseksi. Tietoihin voinee sisältyä henkilötietoja, esim. tieto asiamiehestä. 

Fivalla on oikeus salassapidon estämättä antaa keskusyhteisölle tietoja, jos keskusyhteisö 

ei saa tietoja yhteenliittymään kuuluvalta yritykseltä asettamassaan määräajassa. 

38 §: Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään salassapi-

tovelvollisuudesta ja oikeudesta luovuttaa tietoja luottolaitoksesta, sovelletaan myös kes-

kusyhteisössä. Yhteenliittymään kuuluvat yritykset, vakuusrahasto, johon keskusyhteisön 

jäsenluottolaitokset kuuluvat, sekä jäsenluottolaitosten keskinäinen vakuutusyhtiö saavat 

antaa tietoja toisilleen. Tietoja saa luovuttaa vain sille, jota koskee salassapitovelvollisuus. 

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 7.3.2014/2014 

4:1 §; 4:4 §; 6:5 §; 7:11 §; 14:8 §; 14:9 §; 18:2 §; 18:3 §; 18:8 §; 21:14 §; 21:15 §; 22:6 § 

HE 94/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

4:1§: Toimilupahakemus, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 
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4:3§: Toimiluvan myöntämisen edellytykset, lupaharkinta ja läheisten sidosten arvioiminen. 

4:4§: Merkittävien omistajien luotettavuus, rikos josta seuraa ilmeinen sopimattomuus 

6:5§: Johtaminen ja luotettavuus, rikos josta seuraa ilmeinen sopimattomuus 

7:11§: Salassapitovelvollisuus, 1) yleisiä edellytyksiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa,  

14:8§: Johtaminen ja luotettavuus, rikos josta seuraa ilmeinen sopimattomuus, 10 artiklan 

mukaisia rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä.  

14:9§: Merkittävien omistajien luotettavuus, rikos josta seuraa ilmeinen sopimattomuus, 

ilmoitus säilytysyhteisön osakkeiden hankinnasta, 10 artiklan mukaisia rikostuomioihin ja 

rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä.  

18:2§: Määräysvaltaan liittyvät ilmoitukset, jossa määräysvallan hankkimista koskevat eh-

dot, mukaan luettuina tiedot asiaan liittyvistä osakkeenomistajista, luonnollisista henkilöistä, 

2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityä 

18:3§: Tiedonantovelvollisuus hankittaessa määräysvalta, muun muassa tiedot niille osak-

keenomistajille, joiden tiedot ja osoitteet ovat kyseisen hoitajan saatavilla.  

18:8§: Henkilöstön edustajan salassapitovelvollisuus, viittaus lakiin yhteistoiminnasta yrityk-

sissä 57§ 

21:14§: Henkilötietojen käsittely, säilyttäminen ja siirtäminen, Finanssivalvonnan on nouda-

tettava henkilötietojen käsittelyssä, säilyttämisessä ja siirtämisessä henkilötietolakia, 4) yh-

teisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa, 6) säilytysaikoja. 

21:15§: Finanssivalvonnan saamat tiedot, salassapitovelvollisuus, viittaus lakiin viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta ja lakiin finanssivalvonnasta 71§ 

Maksulaitoslaki 30.4.2010/297 

8 §, 13 a §, 16 §, 17 §, 20 §, 21 a §, 24 §, 37 §, 38 §, 39 §, 42 §, 45 §, 50 § 

HE 172/2009 

Vireillä olevat HE:t: HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi 

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Huomioita: (Käsiteltävien tietojen tyyppiä, säilytysaikoja, yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin 

henkilötietoja voidaan luovuttaa, laillisen ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseen 

tarkoitetut toimenpiteet), Huom! 38 §:ssä säädetty arkaluonteiset tiedot ulkopuolelle. Tulisi 

olla 9 artiklan mukainen. 

Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747 

3:1; 3:4; 4:1; 5:1; 7:11, 7:16 - 19, 10:4, 12:1 - 4; 13:2; 16:3 

HE 32/2012 

HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskun-

nalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 65/2016 vp Hallituksen 

esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi; HE 70/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

3:1: Sijoituspalvelun toimilupahakemus Finanssivalvonnalle (tietojen tyyppi).  

3:4: Omistajien luotettavuus (rikostuomio).  

4:1: Ilmoitus Finanssivalvonnalle (tietojen tyyppi).  

5:1: Finanssivalvonnalle tehtävä hakemus (tietojen tyyppi).  

7:11: Selvitys henkilökohtaisista liiketoimista Finanssivalvonnalle (tietojen tyyppi).  

7:16: Selvitys hallituksen jäsenestä ja toimivaan johtoon kuuluvasta henkilöstä (tietojen 

tyyppi).  

7:17-18 : Sisäpiiri-ilmoitus Fivalle (tietojen tyyppi).  

7:19: Sisäpiirirekisteri sisäpiiri-ilmoituksista (yrityksen oma, tietojen tyyppi, menettely).  

10:4: Yrityksen kerättävä asiakkaasta tarpeelliset tiedot, jotta se voi tarjota palvelua (tietojen 

tyyppi).  

12:1: Salassapitovelvollisuus.  

12:2: Yrityksen velvollisuus luovuttaa tietoja esitutkintaan ja syyttäjälle. Oikeus luovuttaa 

samaan konserniin tai yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle tietoja asiakkaasta (ei kuiten-
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kaan arkaluontoisia tietoja eikä maksutietoihin liittyviä tietoja). Tietojen luovutus myös mark-

kinointiin (ei arkaluontoisia tietoja).  

12:3: Asiakkaan tunteminen (järjestelmä).  

12:4: 1-3 §:n ulottuvuus myös ulkomaiseen yritykseen. Tietoja saa luovuttaa kotivaltion vi-

ranomaisille samassa laajuudessa kuin Suomessa.  

13:2: Hakemus Finanssivalvonnalle (tietojen tyyppi).  

16:3: Rangaistussäännös salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.  

HE 65/2016 tekninen muutos 7:11, ei vaikutusta tähän. 

Sijoitusrahastolaki 29.1.1999/48 

5 a §; 5 b §; 5 e §, 5 f §; 9 a §; 9 d §, 9 e §; 100 §; 101 a §; 115 h §; 115 i §; 126 a §; 132 i §; 

133 §; 133 a §; 147 § 

HE 202/1998 

HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskun-

nalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; HE 65/2016 vp Hallituksen 

esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi; HE 70/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502 

20 §, 21 § 

HE 180/2001 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Säästöpankin hallituksen pidettävä luetteloa kaikista pankin kantarahasto-osuuksista. 

20 §: Kantarahasto-osuusluetteloon merkittävät tiedot (tietojen tyyppi).  

21 §: Kantarahasto-osuusluetteloon päivitettävä muutokset ja merkintöjen poisto on tehtävä 

heti, kun muutos ilmennyt (menettely). 
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Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luotto-

laitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, 

erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryh-

mittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta 

ilmoituksesta 13.3.2014/208 

2-5 § 

HE 32/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 - 5 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyitä). 

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3 - 5 luvussa tarkoite-

tuista esitteistä 20.12.2012/1019 

2:2; 2:4- 5, 2: 12; 3:2 - 3, 3:11 

HE 32/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2:2; 2:4- 5, 2: 12; 3:2 - 3, 3:11 (käsiteltävien tietojen tyyppiä, laillisen ja asianmukaisen tieto-

jenkäsittelyn varmistamiseen tarkoitetut toimenpiteet) 

Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien il-

moittamisesta 20.12.2012/1021 

6 § 

HE 32/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 
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Arvopaperimarkkinalaki, ilmoituksen kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle. 

6 §: Liputusilmoitus (tietojen tyyppi). 

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen el-

vytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista 19.12.2014/1286 

2 § 

HE 175/2014 

Oikeusperuste sisältää: 0) ei mitään näistä 

Huomioita: 2 §: Yrityksen elvytyssuunnitelmassa vaaditut tiedot. Ei henkilötietoja. 

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen 

Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyh-

teisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille kos-

kevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä 28.8.2014/697 

2 §, 4 §, 6 - 7§, 9 §, 12 - 13 §, 16 - 17 §, 19 - 20 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Tiedot annetaan Finanssivalvonnalle. 

2 §: Tietojen tyyppi.  

4 §: Selvitys perustajista ja tärkeimmistä omistajista (tietojen tyyppi).  

6 §: Sopivuus- ja luovutettavuusselvitys (tietojen tyyppi).  

7 §: Selvitys sidonnaisuuksista.  

9 §: Selvitys toimintaedellytyksistä.  

12 §: Selvitys riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta.  

13 §: Kuvaukset luottoriskeistä.  

16 §: Selvitys asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä (menetelmät).  

17 §: Tietojärjestelmäkuvaus (turvallisuus).  

19 §: Lupahakemuksessa vaaditut tiedot (tietojen tyyppi).  
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20 §: Lupahakemuksessa vaaditut tiedot (tietojen tyyppi). 

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen 

Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyh-

teisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille kos-

kevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä 9.11.2011/1128 

2 §, 4 - 6 §; 8-9 §; 19- 20 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 §, 4 -6 §, 8 -9 §, 19-20 (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – me-

nettelyitä) Asetuksen nimen mukaisesti lista hakemukseen liitettävistä selvityksistä 

Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitet-

tävistä selvityksistä 24.5.2011/554 

2 §, 5 -7 §, 9 - 10 § 

HE 172/2009 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 § hakemukseen sisällytettävät tiedot 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

5 § selvitys perustajista ym. 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

6 § maksulaitoksen johto, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

7 § sopivuus ja luotettavuusselvitys 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

9 § tilintarkastajan tiedot 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

10 § taloudelliset toimintaedellytykset 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  
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Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupaha-

kemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahake-

mukseen liitettävistä selvityksistä 20.3.2014/232 

2 §; 5-7 §; 13-15 § 

HE 94/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 2 §, 5-7 §, 13 - 15 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä, käsittelytoimia ja – menettelyi-

tä). Huom! Sisältää harvinaisen paljon selvitysvelvollisuuksia verrattuna muihin käsittelemiini 

säädöksiin. 

Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuk-

seen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahake-

mukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen 

maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 20.3.2014/234 

2 §; 4-8 §; 14-15 § 

HE 32/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

2 §; 4-8 §; 14-15 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja -menettelyjä). Sisäl-

tää säännökset hakemukseen liitettävistä tiedoista. 

Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta 

sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hy-

väksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 20.12.2012/1022 

4 §; 7 §; 11 § 

HE 32/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 11 §:n 1 momentin ja 30 §:n 1 momentin mukaiset tarjous-

asiakirjat. Finanssivalvonta hyväksyy tarjousasiakirjat. 

4 §: Tarjousasiakirjan sisältö (tietojen tyyppi). 

7 §: Ostotarjouksesta annettavat tiedot (tietojen tyyppi). 

11 §: Ostotarjouksen tekijästä annettavat tiedot (tietojen tyyppi). 

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen 

säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 

20.3.2014/227 

2 §; 7-9 §; 14 § 

HE 94/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: Käsittelyn oikeudellisesta perusteesta säädetään laissa vaihtoehtorahastojen 

hoitajista 162/2014. Asetus sisältää vain tarkennuksia käsittelyyn. 2 § (käsiteltävien tietojen 

tyyppiä), 7-9 § ja 14§ (käsiteltävien tietojen tyyppiä sekä käsittelytoimia ja – menettelyitä 

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 

26.11.1999/1984 

13 a § 

HE 99/1999 

Vireillä olevat HE:t: HE 28/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Vireillä oleva HE ei vaikuta voimassa olevaan sääntelyyn. 
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13 a §: Henkilötietojen käsittelyyn selvitysjärjestelmässä toteutettavien maksujen selvittämi-

sessä sovelletaan HetiL:a. 

Selvitysjärjestelmän osapuoli saa HetiL 11 §:n ja salassapitosäännösten estämättä luovut-

taa toiselle osapuolelle ja muuten käsitellä tietoja maksunvälitystoimintaan kohdistuneista 

epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä maksujenvälitykseen 

liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. Rikosta koskevan tiedon rekisteröinti tai 

luovutus on sallittua vasta, kun rikoksesta on ilmoitettu poliisille tai muulle esitutkintaviran-

omaiselle taikka syyttäjälle. Tiedon saa kuitenkin rekisteröidä ja luovuttaa jo ennen ilmoituk-

sen tekemistä, jos se on välttämätöntä maksujenvälitystoimintaan kohdistuvan vakavan tai 

laaja-alaisen uhkan torjumiseksi. 

Rikosta koskevien tietojen säilytysaika. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava vähin-

tään viiden vuoden välein. 

Rikostuomioita koskevien henkilötietojen käsittely 10 artiklan puitteissa. 

Valtiovarainministeriö/Tulli 

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (ns. TURE-laki, 639/2015)  

Tuli voimaan 1.6.2015. Laki on Tullin henkilötietojen käsittelyä koskeva erityslaki, jonka 

lisäksi Tullissa sovelletaan myös yleistä henkilötietolakia (523/1999 sekä viranomaistoimin-

nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Sisäministeriössä on käynnistetty hanke henki-

lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) uudistamiseksi. Hankkeen 

yhteydessä tullaan viemään läpi myös TURE-lain muuttamishanke, jossa vastaavat ja tar-

peelliset muutokset tehdään myös Tullin henkilötietolakiin (TURE-laki). Lisäksi Tullin rikos-

torjuntaa koskeva uusi laki, laki rikostorjunnasta Tullissa tuli voimaan (623/2015). Lain 2 

luvun 15 §:ssä, 3 luvun 40 §:ssä ja 4 luvun 6 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelystä. 

Kyseisissä lainkohdissa viitataan näiltä osin edellä mainittuun lakiin henkilötietojen käsitte-

lystä Tullissa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Huomioita: kokonaisuudistus tulossa  

Valtiovarainministeriö/Vero-os/valmisteverotus 

Jäteverolaki 17.12.2010/1126 

9 §, 11 §-13 § 

HE 159/2010 

Vireillä olevat HE:t: lisätty 12 § 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

9 § kaatopaikan pitäjän rekisteröitymisvelvollisuus  

11 § kirjanpitovelvollisuus 

12 § viranomaisten tietojenvaihto  

13 § viittaus valmisteverolakiin  

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta 3.12.2004/1037 

7 - 9 §, 

HE 139/2004 

Vireillä olevat HE:t: Uusi laki 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

7 § Rekisteriin hyväksyminen: 0) ei mitään näistä  

8 § viranomaisten tietojenvaihto:4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa  

9 § viittaus valmisteverotuslakiin  

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29.12.1994/1472 

9 a §, 11 a §, 12 § 

HE 237/1994 

Vireillä olevat HE:t: Uusi laki 

9 a § 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä  

11 a § ilmoitusvelvollisuus tullille, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoi-

tuksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  
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12 § ilmoitusvelvollisuus tullille, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoi-

tuksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa  

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30.12.1996/1260 

8a §, 9 §, 14 §, 17 §, 21 a §, 22 § 

HE 225/1996 

Vireillä olevat HE:t: Uusi laki 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Sääntelyä koskien energiaverovelvollisrekistereitä. 

8 a.5 §: Energiaintensiivisten yhtiöiden veronpalautus. Jollei tässä laissa toisin säädetä, 

sovelletaan mm. tietojen tarkastamiseen ja tietojenantovelvollisuuteen valmisteverotuslakia 

ja sen nojalla säädettyä. 

9 §: Sähköverovelvollisen rekisteröityminen. Verkonhaltijan, sähköntuottajan ja pientuottajan 

on tehtävä Tullille kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten. Ilmoitettavat 

tiedot ja ilmoituksen määräaika. Rekisterinpitäjänä Tulli. 

14.2 §: Kivihiilen valmistusveron veronpalautus. Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-

taan mm. tietojen tarkastamiseen ja tietojenantovelvollisuuteen valmisteverotuslakia ja sen 

nojalla säädettyä. 

17 §: Polttoturvetta yli määrätyn rajan käyttävän ja mäntyöljyn käyttäjän on tehtävä Tullille 

kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten. Jokainen laitos on ilmoitettava 

erikseen. Rekisterinpitäjänä Tulli. 

21 a §: Maakaasuverkonhaltijan on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Tullille kirjallisesti. 

Maakaasun veroton käyttö oikeuttaa rekisteröitymään kunkin käyttöpaikan osalta erikseen. 

Tulli saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa rekisteröityjen käyttäjien nimet ja yh-

teystiedot maakaasuverkonhaltijalle ja maakaasun valtuutetulle varastonpitäjälle. Tulli voi 

antaa tarkempia määräyksiä rekisteröintimenettelystä. 

22 §: Hiilidioksidiveron alennuksen ja maakaasun verottomuuden toteuttaminen. Jollei tässä 

laissa toisin säädetä, sovelletaan mm. tietojen tarkastamiseen ja tietojenantovelvollisuuteen 

valmisteverotuslakia ja sen nojalla säädettyä. 

Valmisteverotuslaki 19.3.2010/182 

26 §, 30 §, 98 §, 98 a §, 98 b §, 100 § 
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HE 263/2009 

Vireillä olevat HE:t: lisätty 98 a§ ja 98 b § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita  

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

26§: Hakijan luotettavuuden arviointi, tulliviranomaisen tiedonsaantioikeus lupaharkintaa 

varten salassapitosäännösten estämättä, tietojen saamisesta rikosrekisteristä, 1) yleisiä 

edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

29§: luvan peruuttaminen, kirjallinen varoitus 

30§: Valmisteverotuksen rekisterit, tietojen luovuttaminen toisten jäsenvaltioiden valmisteve-

rotusta hoitaville viranomaisille, 1)yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) 

asianomaisia rekisteröityjä, 4) yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan 

luovuttaa. Viittaus julkisuuslakiin ja henkilötietolakiin. 

41§: Päätöksen tiedoksianto valtion edunvalvojalle ja verovelvolliselle 

98§: Muu tietojenantovelvollisuus valvontaa varten tarpeellisista tiedoista, salassapitosään-

nösten estämättä, 1) yleisiä edellytyksiä. 

98a§: Tuensaajan ilmoittamisvelvollisuus julkaisuvelvollisuuden toteuttamiseksi, (tuensaaja-

na ilmoitettavissa tiedoissa mainittu yritys, voiko olla myös henkilö. Ministeriön tulisi vielä 

kiinnittää tähän huomiota.) 1) yleisiä edellytyksiä, 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä, 3) asian-

omaisia rekisteröityjä. 

98b§: Tietojen ilmoittamismenettely, tiedot tukiviranomaisen ylläpitämään rekisteriin, ilmoi-

tus tietojen muuttumisesta, (tuensaajana ilmoitettavissa tiedoissa mainittu yritys, voiko olla 

myös henkilö. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.) 2) käsiteltävien tietojen 

tyyppiä, 3) asianomaisia rekisteröityjä. 

100§: Sivullisen tietojenantovelvollisuus tulliviranomaisen kirjallisesta kehotuksesta, jokai-

sella salassapitosäännösten estämättä, paitsi jos lain mukaan oikeus kieltäytyä todistamas-

ta. 

Valtioneuvoston kanslia 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 20.12.2012/855 

41 §, Liite 2, Liite 5 - 7 
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Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää: 2) käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

Huomioita: 41 § (käsiteltävien tietojen tyyppiä), Liite 2 (käsiteltävien tietojen tyyppiä ), Liite 5 

- 7 (käsiteltävien tietojen tyyppiä). 

Ympäristöministeriö 

Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta 13.2.1998/122 

2 §, 4 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Perustuu lakiin Etelämantereen ympäristönsuojelusta (28/1998). Lupaviranomaisena Lapin 

ELY-keskus. 

2 §: Lain 9 §:ssä tarkoitettuun arviointiin sisältävät tiedot lain (tietojen tyyppi [nimi ja yhteys-

tiedot]).  

4 §: Lupamenettelyssä tarvittavat tiedot (tietojen tyyppi [nimi, kotikunta tai kotipaikka, kansa-

laisuus]). 

Aravarajoituslaki 17.12.1993/1190 

4 d § 

Ks. asetus 904/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

4 d §: Kunnalla on oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. 
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Jätelaki 17.6.2011/646 

63 §, 69 §, 142 §, 143 §, 146 § 

HE 199/2010 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

39 §: Jätteen kuljettajan on pyynnöstä annettava kiinteistön haltijan nähtäväksi voimassa 

oleva ote jätehuoltorekisteristä (98 § tarkennus). Kuljettajan on vuosittain annettava tiedot 

kunnan jätehuoltoviranomaiselle (tietojen tyyppi), jätehuoltoviranomaisen on merkittävä 

tiedot 143 §:n mukaiseen rekisteriin.  

63 §: Tuottajayhteisön on ylläpidettävä julkista ajantasaista luetteloa tuottajistaan, myös 

tietoverkossa. 

69 §: Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on pidettävä julkista ajantasaista 

luetteloa jäsenistään, myös tietoverkossa.  

94 §: Hakemus jätehuoltorekisteriin (tietojen tyyppi).  

96 §: ELY-keskuksen merkittävä hakemuksen ja päätöksen olennaiset tiedot jätehuoltore-

kisteriin.  

97 §: Viranomaisen on merkittävä muuttuneet tiedot rekisteriin.  

100 §: Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (tietojen tyyppi). 

103 §: Pirkanmaan ELY-keskuksen on merkittävä hakemuksen ja päätöksen olennaiset 

tiedot tuottajarekisteriin. Asetuksessa lisätiedot.  

142 §: Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset ylläpitävät ympäristönsuojelulain 27 §:n 

mukaisia rekistereitä (lueteltu). Pirkanmaan ELY-keskus pitää julkista luetteloa tuottajarekis-

teriin hyväksytyistä tuottajista ja tuottajayhteisöistä (tietojen tyyppi). Luettelo oltava saatavil-

la tietoverkossa.  

143 §: Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteri jätteen kuljetuksista (39 §: 2 mom: 

). Henkilötiedot säilytetään 5 vuotta rekisteriin merkitsemisen jälkeen. Viittaus julkisuuslakiin 

ja henkilötietolakiin. 

146 §: Tietojen luovuttaminen listatuille tahoille. 

Laki asumisoikeusasunnoista 16.7.1990/650 

4 a §, 4 c § 
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HE 59/1990 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

4 a §: Onko tässä henkilötietojen käsittelyä. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Lähinnä valintakriteereitä.  

4 c §: Asumisoikeutta hakiessa ilmoitettavat tiedot (tietojen tyyppi [henkilötunnus]) 

Laki asumisoikeusyhdistyksistä 28.11.1994/1072 

10 §, 66 § 

HE 16/1994 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

10 §: Asumisoikeusyhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistysten jäsenistä (tie-

tojen tyyppi). Jokaisella oikeus saada jäsenluettelo nähtäväkseen ja jäljennös (voi olla mak-

sullinen). 

66 §: Valtiokonttorilla on oikeus saada rahastolta ja tilintarkastajilta valvontaa varten tarvit-

semansa asiakirjat, tiedot ja selvitykset. Myös lunastustakuurahaston on annettava tiedot 

rahaston nimenkirjoittajien henkilötiedot. 

Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 

20.8.1982/639 

12 § 

HE 87/1982 

YM:n puolelta ei täysin selvää kuuluuko lain 12 § kansallisen liikkumavaran piiriin. Ministeri-

ön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 
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Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

12 §: Rahalaitos ja korkotukilainan saada ovat velvollisia antamaan valtiokonttorille ja kun-

nalle tietoja korkotukilainan hyväksyttävän käytön toteamiseksi. 

Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta 28.3.1996/204 

15 § 

YM:n puolelta ei täysin selvää kuuluuko lain 15 § kansallisen liikkumavaran piiriin. Ministeri-

ön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

15 §: Lainanmyöntäjän on ilmoitettava valtiokonttorille lainansaajan maksuviivästyksistä ja 

niiden aiheuttamista perintätoimista. Lainanmyöntäjä ja lainansaajan ovat velvollisia anta-

maan valtiokonttorille valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.1.2013/50 

12 §, 19 §, 21 § - 23 § 

HE 161/2012 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: asetuksen mukainen 

12 §: Energiatodistusten pätevistä laatijoista pidettävä rekisteri.  

19 §: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella tai sen määräämällä virkamiehellä tai 

viranhaltijalla on salassapitosäännöstä estämättä oikeus saada rakennuksen omistajalta tai 

muulta tarvittavia tietoja ja asiakirjoja valvontaa varten (tietojen luovutus). 

Huom! 21–22 § on kumottu L:lla 20.2.2015/148 

23 §: Energiatodistuksen laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tie-

dot, jotka laatija on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten. Lisäksi laadituista 

todistuksista on pidettävä arkistoa. Asiakirjoja, tietoja ja todistuksia on säilytettävä vähintään 

12 vuotta. 
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Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalait-

teissa 7.6.2013/387 

20 - 21 § 

HE 6/2013 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yhteisöjä joille ja tarkoituksia joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

20 §: Elinkeinonharjoittajan on annettava pyynnöstä valvontaviranomaiselle tarpeelliset tie-

dot (valvontatyön kannalta). Valvontaviranomaisella on kymmenen vuoden ajan tuotteen 

markkinoille saattamisesta oikeus saada pyynnöstä elinkeinonharjoittajalta tiedot kaikista 

elinkeinoharjoittajista, jotka ovat toimittaneet sille tai joille elinkeinonharjoittaja on toimittanut 

laitteita.  

21 §: Valvontaviranomaisella on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada tämän 

lain mukaista valvontaa varten välttämättömiä tietoja. Viittaus julkisuuslakiin ja tietojen luo-

vuttaminen myös listatuille tahoille. 

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 

29.6.2001/604 

11 § 

Ks. asetus 904/2006 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tieto-

jenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

11 §: Asukkaiden valinta suoritetaan sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen 

tarpeen perusteella. Asetuksessa (904/2006) valintaperusteet. (Yleiset edellytykset henkilö-

tietojen käsittelylle) 

Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160 

24 a § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
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Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty luonnonsuojelulain ja julkisuuslain nojalla. 

24 a §: Luonnonsuojelulain 65 b §:n mukaisesta toimenpiteestä tehtävän ilmoituksen tiedot 

(tietojen tyyppi). 

Ilmoitus tehdään ELY-keskukselle. 

Maa-aineslaki 24.7.1981/555 

23 b § 

HE 88/1980 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

23 b §: Tietojärjestelmä (yleiset periaatteet, tietojen tyyppi, tietojen kerääminen ja luovutta-

minen lupa- ja valvontaviranomaiselle). Viittaus henkilötietolakiin. Tietojärjestelmää ylläpitä-

vät ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus, mahdollisesti myös muu asiantuntijalaitos 

ympäristöministeriön sopimuksella. 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 14.3.2013/190 

Liite 4 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty ympäristönsuojelulain (kumotun, vuoden 2000) ja jätelain nojalla. 

Liite 4: Sisäisen pelastussuunnitelman sisältö (tietojen tyyppi [nimi ja tehtävä]). 

Pelastussuunnitelma hyväksytetään ympäristölupaviranomaisella ja pelastusviranomainen 

ja patoturvallisuusviranomainen voivat tarvittaessa antaa lausunnot. 
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Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 

27.6.2013/528 

7 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain nojalla.  

7 §: Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi (tietojen tyyppi). 

8 §: Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi (tietojen tyyppi). 

Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja 

hyödyntämisestä 27.6.2013/527 

6 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain nojalla. 

6 §: Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi (tietojen tyyppi). 

7 §: Tuottajayhteisön hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi (tietojen tyyppi). 

Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja 

lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 20.10.2005/837 

8 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 
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Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty ympäristönsuojelulain (kumotun, vuoden 2000) nojalla. 

8 §: Poikkeushakemus Suomen ympäristökeskukselle asetuksessa mainittuihin eri toimenpi-

teisiin (tietojen tyyppi). 

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja 

kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta 18.6.2009/452 

7 §, 10 - 12 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty ympäristönsuojelulain (kumotun, vuoden 2000) nojalla. 

7 §: Asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisen todistuksen antaa esikäsittelylaitoksen luvan 

haltija. (vaatimukset liitteessä 8). 

10 §: Asetuksessa määriteltyjä toimenpiteitä suorittavan henkilön on tehtävä ilmoitus Turva-

tekniikan keskukselle pätevyytensä todistamista varten. Ym. todistus liitettävä ilmoitukseen. 

Turvatekniikan keskuksella rekisteri pätevöidyistä henkilöistä.  

11 §: Toiminnanharjoittajan tehtävä Turvatekniikan keskukselle ilmoitus ennen toimintansa 

aloittamista (tietojen tyyppi). Ilmoitus myös toiminnan lopettamisesta. Turvatekniikan keskus 

voi myöntää todistuksen pätevyydestä. Turvatekniikan keskus pitää rekisteriä pätevistä yri-

tyksistä ja niiden vastuuhenkilöistä. 

12 §: Laitteen haltijan huolehdittava, että pätevä henkilö tarkastaa laitteet. Laitteista on pi-

dettävä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa (tietojen tyyppi). Päiväkirja näytettävä pyydettäessä 

valvontaviranomaiselle. 

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 3.7.2014/518 

14 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain nojalla. 
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14 §: Tuottajan hakemus tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja yhteystiedot]).  

15 §: Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja 

yhteystiedot]).  

Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 3.7.2014/520 

17 §- 18 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain ja ympäristönsuojelulain (kumotun, vuoden 2000) nojalla. 

17 §: Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja yhteys-

tiedot]).  

18 §: Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja 

yhteystiedot]).  

Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön 

rajoittamisesta ajoneuvoissa 12.2.2015/123 

10 §, 14 § - 15 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain ja ympäristönsuojelulain (2014) nojalla. 

10 §: Romutustodistus (tietojen tyyppi [nimi, yhteystiedot]). (Jätelain 59 §: kerääjä tai käsitte-

lijä antaa) 

14 §: Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja yhteys-

tiedot, yritys- ja yhteisötunnus]). 

15 §: Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja 

yhteystiedot]). 
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Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519 

15 § - 16 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat rekisterinpitäjän suorittaman tieto-

jenkäsittelyn lainmukaisuutta 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty jätelain ja ympäristönsuojelulain (kumotun, vuoden 2000) nojalla. 

15 §: Hakemus tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [mm. nimi ja yh-

teystiedot, yritys- tai yhteisötunnus ja verotunnistenumero]). 

16 §: Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin (tietojen tyyppi [nimet ja 

yhteystiedot]). 

Hakemus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemus-

lomakkeesta ja sen liitteistä 19.10.2006/904 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Muitakin kuin 6 art listattuja asioita, kansallinen liikkumavara ok 

Asetus hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä. Säädetty aravarajoituslain ja vuokra-

asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain nojalla. 

1 §: Hakemuksessa olevat tiedot (tietojen tyyppi [huoneistoon asumaan tulevien henkilötie-

dot: nimet, henkilötunnukset, yhteystiedot], tiedot asunnontarpeesta [asunnottomuus, muut-

tovelvoite], tulot ja varallisuus. 

HUOM! 2 §: Asuntohakemuksen liitteet (kaikkien muuttavien palkkatodistukset työnantajalta, 

verotodistukset yli 18-vuotiailta, todistus eläkkeen määrästä, selvitys omaisuuden käyvästä 

arvosta, muut mahdolliset todistukset [maininta raskaustodistuksesta]. 

Aravarajoituslain 4 a ja 4 b §: asukasvalinnan tavoitteena tarjota asuntoa eniten tarvitseville 

ruokakunnille, asukasvalintaperusteet perustuvat sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja 

taloudelliseen tarpeeseen. Etusijalla asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tar-

peessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.  
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5 §: Korkotukilainan saajat: 1) kunta tai muu julkisyhteisö, 2) vakuutustoimintaa harjoittava 

yhteisö, 3) yhteisö, joka täyttää 24 §:ssä tarkoitetut edellytykset (yleishyödyllinen yhteisö tai 

yhtiö, 8 vaatimusta) ja jonka valtion asuntorahasto on tämän nojalla nimennyt tai sellainen 

osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö, jossa jollakin tai joillakin 1-3 kohdassa tarkoitetuista yhtei-

söistä on välitön osakeyhtiölain (vanha, vuoden 1978)1 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettu määräysvalta (= enemmän kuin puolet äänimäärästä).  

-> korkotukilainan saajat valitsevat asukkaat, jolloin yksityiset käsittelevät henkilötietoja. 

Ministeriön tulisi vielä kiinnittää tähän huomiota.  Onko tällöin yleistä etua koskeva tehtävä 

tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Ministeriön tulisi vielä kiinnittää 

tähän huomiota.  

Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koske-

vista hakemuksista ja ilmoituksista 5.6.2014/419 

5 §, Liitteet 1, 2 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste sisältää käsiteltävien tietojen tyyppiä 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

Säädetty kemikaalilain (28.3 § ja 34.3 §) nojalla. 

5 §: Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tehtävä ilmoitus tuotannollisesta tutkimus- ja kehit-

tämistyöstä (tietojen tyyppi [tekijän nimi ja yhteystiedot]). Samat tiedot myös kirjanpitoa edel-

lyttävissä tieteellisistä kokeista tehtäviin ilmoituksiin.  

Liite 1: Vaadittavat tiedot (tietojen tyyppi [tehoaineen valmistajan nimi, osoite ja valmistuslai-

tosten sijainti]). 

Liite 2: Vaadittavat tiedot (tietojen tyyppi [hakijan nimi ja osoite, yhteyshenkilö, tehoaineen 

valmistajan ja formuloijan nimet, osoitteet ja tehtaiden sijainti]). 

Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527 

164 §, 210 §, 222 §, 240 § 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laki-

sääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

Oikeusperuste: useita 

Johtopäätös: Asetuksen mukainen 

164 §: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisteri 162.2 §:n mukaisista toiminnanharjoittajis-

ta (käsittelevät otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen mukaisia aineita). Lisäksi rekisteri 
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pätevyystodistuksista ja vastuuhenkilöistä (tietojen tyyppi, merkintöjen poistaminen pyydet-

täessä tai liiketoiminnan loppuessa tai pätevyystodistuksen tultua peruutetuksi, viittaus jul-

kisuuslakiin; rekisteristä saa antaa tietoja jäljennöksinä ja yleisen tietoverkon estämättä). 

210 §: salassapitovelvollisuus julkisuuslain mukaan, ei-salassapidettävät tiedot (tietojen 

tyyppi). Tietojen luovuttaminen salassapitovelvollisuuden estämättä (yksityisen tai yhteisön 

taloudellinen asema, liike- tai ammattisalaisuus, yksityisen henkilökohtaiset olot) ympäris-

töministeriölle tai valvontaviranomaiselle sekä poliisille, syyttäjälle ja tulliviranomaiselle ja 

kv-sopimuksen niin edellyttäessä. 

222 §: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä (tarkoitus, tahot, joilta tietoja kerätään [henkilö-

tietolain mukaiset rekisterinpitäjät], tekninen toteutus, tietojen luovutus [ylläpitäjät, kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset ja terveydensuojeluviran-

omaiset], tietojen luovutus julkisuuslain säädösten lisäksi, ympäristöministeriö vastaa sisäl-

löllisestä ja toiminnallisesta kehittämisestä ylläpitäjien kanssa.  

223 §: ympäristönsuojelun tietojärjestelmään talletettavat tiedot (tietojen tyyppi, myös Vaa-

san hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset). Tiedot vastaavat tahojen 

vastuulla olevien lupa-, tarkastus- ja valvontatehtäviä. 

240 §: kuntien ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten siirtymäaika tallentamisvelvolli-

suuteen.
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