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JulkICT-osasto

Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen
Tiedollinen itsemääräämisoikeus

Oikeus pitää salassa itseään koskevia tietoja

Oikeus saada itseään koskeva tieto
Oikeus vaikuttaa itseään koskevien
tietojen keräämiseen ja käsittelyyn
Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Oikeudesta julkistaa itseään koskevia tietoja

Oikeus tulla informoiduksi oikeiden tietojen
perusteella
Oikeus vaikuttaa itseään koskevien
tietojen luovuttamiseen
Oikeus korjauttaa itseään kohdistuvissa
tiedoissa olevat virheet
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Tiedollinen itsemääräämisoikeus suhteessa yhteiskuntaan
Sopimusperusteinen
tiedonantovelvollisuus

Sopimusperusteinen
tiedon tuottaminen

Tiedollinen
itsemääräämisoikeus

Lakiperusteinen
tiedon tuottaminen

Lakiperusteinen
tiedonantovelvollisuus
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Ymmärrettävyys ja selkeys – omien tietojen hallinnan
edellytys
Suostumus
-

-

Jos rekisteröidyn on annettava
suostumuksensa sähköisen pyynnön
perusteella, pyynnön on oltava
selkeä ja tiiviisti esitetty eikä se saa
tarpeettomasti häiritä sen palvelun
käyttöä, jota varten se annetaan.
Jos rekisteröity antaa
suostumuksensa kirjallisessa
ilmoituksessa, joka koskee myös
muita asioita, suostumuksen
antamista koskeva pyyntö on
esitettävä selvästi erillään muista
asioista helposti ymmärrettävässä ja
saatavilla olevassa muodossa
selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Informointi
Rekisterinpitäjän on toteutettava
asianmukaiset toimenpiteet
toimittaakseen rekisteröidylle 13
ja 14 artiklan mukaiset tiedot
tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä,
helposti ymmärrettävässä ja
saatavilla olevassa muodossa
selkeällä ja yksinkertaisella
kielellä

Käyttöehdot/
tietoja palvelusta
-

-

Tietoyhteiskunnan
palvelun tarjoajan on
ennen kuin palvelun
vastaanottaja tekee
tilauksen pidettävä tämän
saatavilla selkeät ja
ymmärrettävät tiedot …
Viranomaisen on
käytettävä asiallista,
selkeää ja ymmärrettävää
kieltä.

Läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti yleisölle tai rekisteröidylle tarkoitettujen tietojen on oltava tiiviisti
esitettyjä sekä helposti saatavilla ja ymmärrettäviä, ne on ilmaistava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä ja
lisäksi tarvittaessa ne on havainnollistettava.
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Suostumuksia

Suostumus käsittelyn
edellytyksenä

Suostumus
luovutuksen
edellytyksenä

TsA 6 (1) a artikla

JulkL 16.3 §,26 §, 29 §

Suostumus
menettelyn
edellytyksenä
SAL 18 § ja 19 §
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, TsA
‒

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja
oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle
henkilötiedot on toimitettu, jos
‒

a) käsittely perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla
tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja

‒

b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

‒

2. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on
teknisesti mahdollista.

‒

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden käyttäminen ei kuitenkaan saa rajoittaa
17 artiklan soveltamista. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä
etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämistä varten.

‒

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja
vapauksiin.

‒

Resitaali 68: Rekisteröidyn oikeus siirtää tai vastaanottaa häntä koskevia henkilötietoja ei saisi
luoda rekisterinpitäjille velvoitetta hyväksyä tai ylläpitää tietojenkäsittelyjärjestelmiä, jotka ovat
teknisesti yhteensopivia.
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Omien tietojen hallinta – riskit ja mahdollisuudet?
‒ Hajautuuko omien tietojen hallintaa koskeva sääntely
erityislakeihin?
‒ Miksi omien tietojen hallinnasta pitäisi säätää
erityislainsäädännössä?
‒ Eikö yleislain säännökset riitä omien tietojen hallintaan?
‒ Tiedonsaantioikeuksia koskevan sääntelyn pohjana on
julkisuusperiaate à pitäisikö lainsäädäntöä tarkastella
julkisuusperiaatteen pohjalta?
‒

JulkL 12 §: Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään
viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.
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