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tietosuoja- asetus Verohallinnossa

 lainsäädäntötilanne

 projektit

 mitä kokemuksia 

 mitä jatkossa



 soveltamisala: sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn 

 suoraan: alv ja EU/ valmisteverotus (56 art. ja VII luku)

 palkka.fi, HTSY, työelämän tietosuoja

tuloverotus, kiinteistöverotus ja muut verolajit 

 verotuksen tilanne 25.5. lukien

lainsäädäntötilanne 25.5. 2018 lukien  

EU:n tietosuoja-asetus

tietosuojalaki

tietosuojalaki ei vielä voimassa, joten verotuksessa sovelletaan tietosuoja-

asetusta ja henkilötietolakia siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa asetuksen 

kanssa > käytännössä toimitaan asetuksen mukaisesti



 2 § soveltamisala  

 tietosuoja-asetusta sovelletaan myös sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan 

sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei kuulu unionin lainsäädännön alaan, jollei muualla 

laissa toisin säädetä

 34 § rajoitukset rekisteröidyn oikeuteen tutustua hänestä kerättyihin tietoihin

 rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua hänestä

kerättyihin tietoihin, jos henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon

antamatta jättäminen on välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai

rahoituksellisen edun turvaamiseksi.

tietosuojalaki HE 9/2018 vp – keskeiset   



 palkka.fi: esitys VM:lle rekisterinpitäjä -sääntelystä

 YTJ –laki: yhteisrekisterinpito PRH ja Vero (HE 132/2018 vp) 

 Tulorekisterilaki: eläkkeet ja etuudet/ HE-luonnos lausunnolla – poikkeus oikeuteen 

rajoittaa käsittelyä

Verohallintoa koskeva lainsäädäntö 



 rekisterinpitäjän velvoitteet

 vaikutustenarviointi kehitetty oma malli 

 henkilötietojen siirto 3 maihin toimeksiannot – huomioon suunnitteluvaiheessa

 rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen pääsy omiin tietoihin -projekti 

 käsittelytoimia koskeva selostemalli laadittu informointi ja selostemalli (vero.fi ja intra)

 turvallisuus ja tietoturvaloukkaukset erilliset projektit

 sopimusten uudistaminen hyvä tilanne 

 osoitusvelvollisuus tietotilinpäätös + arkkitehtuurikuvaus -projekti

 ohjeistus infot ja koulutus 

 lainsäädäntö 

 automaattinen päätöksenteko ja profilointi ei tarpeen säännellä 

tietosuojaprojekti: 1 raportti ja 2 raportti 



 Tulli - Vero valmiste- ja autoverotus -rekisterinpito

 PRH – Vero ytj -rekisterinpito

tietosuojavastaavien yhteistyö  



mitä kokemuksia

 informointi 

 verotus: vero.fi, OmaVero, lomakkeet 

 tulorekisteri, palkka.fi, ytj.fi: nettisivuilla

 pääsy omiin tietoihin

 verotus: erillinen projekti – lomake vero.fi:ssä

 tulorekisteri: sähköinen asiointipalvelu

 palkka.fi: työntekijäliittymä

 vaikutustenarviointi

 kehitetty oma malli  



mitä jatkossa  

 lainsäädäntötarpeet – tulkintojen myötä 

 infot, koulutus ja ohjeet

 verohallintojen kansainvälinen yhteistyö  



kiitos!


