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Tietosuoja - missä mennään?
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Kullakin valtiolla oma sääntely

”Muodollisuudet kuntoon” 
(rekisteriselosteet ja joskus 
ilmoitukset viranomaiselle esim. 
ulkoistuksista)

”Juristien hommaa”

Sanktiona lähinnä huomautukset

OBA-itsesääntely

Samaan aikaan reaalimaailmassa:

Digitalisaatio

Big Data

Globaali 
kuluttajapalveluliiketoiminta 

NSA urkinta, Snowden

-> Sääntely ei enää suojaa 
rekisteröityjä riittävästi
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Ensimmäinen luonnos GDPR:stä
tammikuussa 2012

Pitkä prosessi, eikä vieläkään 
valmista…

Tietosuoja perusoikeutena?

Lainsäätäjän ymmärrys 
liiketoiminnasta?

Kuluttajan ymmärrys ja kiinnostus 
tietosuojaan?

-> Toimintamallit tulevat 
muuttumaan

U
us
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el

y Rekisteröidyn oikeudet lisääntyvät 

Rekisterinpitäjän ja käsittelijän 
vastuut kasvavat

Tietosuoja osaksi käytännön 
tekemistä aiempaa vahvemmin

Juristit tai ulkopuoliset konsultit 
eivät voi tehdä tätä yksin

Laajempi soveltamisala

Harmonisoitu EU:n tasolla

Tiukemmin sanktioitu

Sääntelyä on aina tulkittava 
muuttuvassa ympäristössä



Yleinen tietosuojasääntely

Henkilötietodirektiivi 1995

- implementoitu eri jäsenvaltioissa eri tavoin 

- jättää kansallista liikkumatilaa

Henkilötietolaki 1999

- implementoi yleisenä tietosuojalakina tietosuojadirektiivin

- eroja muihin EU:n jäsenvaltioihin (esim. Suomessa oikeutettu etu voi olla 
käsittelyperuste vain tietosuojalautakunnan luvalla, kun monissa muissa maissa se on 
käsittelyperuste ilman lupaprosessia) 

- valvova viranomainen tietosuojavaltuutettu antaa suosituksia ja ohjeita

Yleinen tietosuoja-asetus ”GDPR” toukokuu 2018

- sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, ei vaadi erillistä implementointia

- tiettyjä asioita voidaan kuitenkin kansallisesti tarkentaa esim. lasten suojaikäraja 13-16 vuotta

- kansallinen työryhmä arvioi parhaillaan miten vaikuttaa voimassaoleviin kansallisiin säännöksiin 
(satoja lakeja esim. työelämän tietosuojalaki)

- viranomaistoiminta ja suositukset yhä tiiviimmässä kansainvälisessä yhteistyössä (WP29 
lausuntojen merkitys)



ePrivacy

ePrivacy direktiivi 2002

- ”evästedirektiivi” / ”sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi”

- implementoitu eri jäsenvaltioissa eri tavoin

- jättää kansallista liikkumavaraa

- säännöt evästeille ja sähköiselle suoramarkkinoinnille, sijaintitiedot

Tietoyhteiskuntakaari 2014

- implementoi ePrivacy direktiviin

- eroja muihin EU:n jäsenvaltioihin mm. evästesuostumuksen tulkinta

- edeltäjä sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

- tietoyhteiskuntakaari sisältää monia muitakin osa-alueita  

- valvova viranomainen evästeiden osalta viestintävirasto

ePrivacy asetus

- ehdotus olemassa tammikuulta 2017

- sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, ei vaadi erillistä implementointia

- alkuperäinen tavoite saada voimaan yhtä aikaa GDPR:n kanssa



KIITOS
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