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1. MISTÄ INFORMOINTIVELVOITTEESSA ON KYSYMYS
Henkilötietolaki (523/1999) säätää rekisterinpitäjälle velvollisuuden informoida rekisteröityä
hänen tietojensa käsittelystä. Lain perusajatuksena on, että jokaisen tulee voida tietää
itseään koskevien tietojen käsittelystä. Henkilötietolain1 mukaan rekisterinpitäjän tulee
huolehtia siitä, että rekisteröity voi, eräin laissa säädetyin poikkeuksin, saada tiedon
oikeuksiensa kannalta keskeisistä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista.
Käytännössä rekisterinpitäjä voi toteuttaa informointivelvoitetta laatimalla
tietosuojaselosteen. Se on asiakirja, joka yhdistää henkilötietolain 24 §:ssä säädetyn
informointivelvoitteen edellyttämät tiedot ja henkilötietolain 10 §:n mukaisen
rekisteriselosteen edellyttämät tiedot.
Tietosuojaselostetta voidaan hyödyntää linkittämällä se verkkopalvelun yhteyteen, jossa
henkilötietoja kerätään, pitämällä se saatavilla toimipaikassa tai muutoin toimittaa
rekisteröityjen käyttöön.
Lisätietoja tietosuojaselosteesta saat tietosuojavaltuutetun sivuilta Tietosuojaseloste –
oppaasta.

2. KETÄ INFORMOINTIVELVOITE KOSKEE
Informointivelvoite koskee kaikkia rekisterinpitäjiä
Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä, laitosta tai
säätiötä, jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä
henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.
Informointivelvoite koskee siten kaikkia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä jne, jotka
henkilötietolain soveltamisalaan kuuluen käsittelevät henkilötietoja.
Informointivelvoitetta on noudatettava pääsääntöisesti aina kun käsitellään henkilötietoja
eli
-

kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään

-

kerättäessä henkilötietoja muulta kuin rekisteröidyiltä.

Informointivelvoitteesta voidaan kuitenkin eräissä lain sääntelemissä tilanteissa poiketa.
Poikkeaminen tulee kysymykseen mm. silloin, jos rekisteröity on jo saanut lain 24 §:ssä
tarkoitetut käsittelyä koskevat tiedot.
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3. MISTÄ ON INFORMOITAVA
Informoitavista tiedoista säädetään henkilötietolain 24 §:ssä. Säännöksen mukaan
rekisteröidyille tulee henkilötietoja kerättäessä antaa
-

tiedot rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta,

-

tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta

-

tiedot säännönmukaisista tietojen luovutuksista sekä

-

ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi asian-omaisessa
henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee,
minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään2.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset voidaan kuvata ilmoittamalla yksilöidysti ne
luovutuksensaajat, joille tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä kuvaamalla ne
luovutuksensaajaryhmät, joille tietoja esimerkiksi muun lain tai lakien nojalla voidaan
luovuttaa.
Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröidyn on saatava tieto oikeudestaan saada
tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeudestaan vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistaan.3. Rekisteröidyn oikeuksien
käyttöön liittyvistä menettelytavoista on myös kerrottava. Rekisteröityä on syytä informoida
myös siitä, kenelle tarkastus- tai virheenoikaisupyyntö esitetään sekä, millä tavalla pyyntö
tehdään.
3.1 Informointi muualta hankittavista tiedoista
Voidakseen arvioida henkilötietojensa käsittelyä, rekisteröidyn tulee tietää, mitä häntä
koskevia tietoja käsitellään. Tämä on mahdollista vain, jos hänelle kerrotaan, hankitaanko
hänestä muualta tietoja ja mitä nämä tiedot ovat.
Jos tietojen hankkiminen muualta on vielä epävarmaa tai riippuu asian myöhemmästä
käsittelystä, on yleensä tarkoituksenmukaista kertoa ko. mahdollisuudesta, kun tietoja
kerätään. Henkilötietolain4 mukaan käsittelyä koskevat tiedot on annettava pääsääntöisesti
myös hankittaessa tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja käytettäessä tietoja
päätöksentekoon.
Muualta hankittavat tiedot on tarkoituksenmukaista yksilöidä tietolähteittäin ja määritellä
tietojenluovuttajaryhmät.
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Henkilötietolaki 6 §
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Kuten henkilötietolaissa tai muussa laissa säädetystä kielto-oikeudesta ja rekisteriselosteen nähtävillä
pidosta
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Henkilötietolain 24 §:n 2 momentti.
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Rekisteröidyn informointi muualta hankittavista tiedoista myös ennalta ehkäisee
mahdollisia väärinkäytöksiä (esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien väärinkäytökset).
Informointi muualta hankittavista tiedoista on tärkeää myös rekisteröityjen oikeusturvan
vuoksi.
3.2 Tietojen antaminen ja rekisteröidyn informointi
Oikeuksiensa turvaamiseksi rekisteröidyn tulee voida tietää, onko tietojen
antaminen pakollista vai vapaaehtoista, sekä vastaamatta jättämisen mahdolliset
seuraamukset. Rekisterinpitäjän on siten tarpeen arvioida etukäteen tilanteet,
milloin tietojen antaminen on pakollista ja milloin ei.
Kun tietoja pyydetään esimerkiksi suostumuksen perusteella, rekisteröidyn tulee tietää
mihin suostuu. Henkilötietolain mukaan suostumus on vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen
tahdon ilmaisu, jolla henkilö hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Arkaluonteisten tietojen
osalta suostumuksen tulee lisäksi olla nimenomainen (käytännössä useimmiten
kirjallinen).
Hänelle tulee tällöin kertoa kaikki hänen yksityisyytensä sekä oikeuksiensa ja etujensa
turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tiedonkeruussa
(kyselyissä, haastatteluissa)on tärkeää kertoa, voidaanko asianomaisesta hankkia ja
hankitaanko hänestä tietoja muualta, millä perusteella tämä tapahtuu ja mitä nämä tiedot
ovat.
Erityisesti, kun käsitellään arkaluonteisia ja henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja
rekisteröityjen on tärkeää tietää, ovatko häntä koskevat tiedot salassa pidettäviä vai eivät.

INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ
Henkilötietolaki 24 §
Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi
saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne
tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa
henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa
tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus
luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.
Edellä 1 momentissa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa;
1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot
2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai
julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi; tai
3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, jos tietojen antaminen
rekisteröidylle on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka aiheuttaa rekisteröidylle
tai tietojenkäsittelyn tarkoitukselle olennaista vahinkoa tai haittaa eikä talletettavia tietoja
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käytetä rekisteröityjä koskevaan päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä,
tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaisesti säädetty.

4. POIKKEUKSET INFORMOINTIVELVOITTEESTA
Tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa yllä olevin henkilötietolain perustein.
Arvioitaessa, milloin rekisteröity on kohdassa 1 tarkoitetulla tavalla jo saanut tiedot, on
muistettava, että rekisteröidyn tulee saada tieto kaikista lain 24 §:ssä tarkoitetuista
seikoista. Niissäkään tilanteissa, joissa tietojen kerääminen perustuu asialliseen yhteyteen
rekisteröidyn ei aina voida olettaa täsmällisesti tietävän, kuka tietoja keräävä
rekisterinpitäjä (yritys, yhteisö, henkilö) on.
Esimerkki
Jos rekisteröidylle on tietoja kerättäessä kerrottu, että hänen tietojaan voidaan
luovuttaa/luovutetaan nimetylle rekisterinpitäjälle, luovutettavien tietojen käyttötarkoitus
sekä rekisteröityjen niihin liittyvät oikeudet, ei luovutuksensaajan enää tarvitse ko. tietojen
käsittelystä kertoa.

Kohdassa 2 tarkoitetut tilanteet syntyvät lähinnä poliisin ja puolustusvoimien
henkilötietojen käsittelyssä sekä verohallinnon ja esimerkiksi eri viranomaisille
nimenomaisesti säädetyn tarkastusoikeuden sisältävän valvontatehtävän yhteydessä. Ne
tilanteet, joissa poikkeamiselle arvioitaisiin olevan syytä, on etukäteen syytä arvioida ja
selvittää ja ohjeistaa. Poikkeaminen on myös aina syytä perustella ja dokumentoida.
Kohdassa 3 tarkoitetut epäämisperusteet voivat tulla kysymykseen lähinnä silloin kun
tietoja kerätään pelkästään muualta kuin rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi historiallista,
tieteellistä tai tilastollista tarkoitusta varten. Arvioitaessa sitä, onko rekisteröityjen
informointi mahdotonta tai vaatiiko se kohtuutonta vaivaa, voidaan ottaa huomioon muuan
muassa käsiteltävien tietojen määrä ja tietojen ikä. Tietojen antaminen rekisteröidyille voi
aiheuttaa tälle tai tietojen käsittelyn tarkoituksella olennaista vahinkoa tai haittaa
esimerkiksi sellaisessa lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa käsitellään perinnöllisiä
sairauksia.
Olennaista on huomata, että informointivelvoitteesta voidaan edellä mainituissa 2
momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa poiketa vain edellytyksellä, ettei tällaisia
tietoja käytetä rekisteröityjä koskevaan päätöksentekoon.
Muualta hankittavista tiedoista ei lain5 mukaan tarvitse informoida, jos tietojen
keräämisestä, tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomaisesti säädetty.
Nimenomaisesta sääntelystä on kysymys vain silloin kun sääntelystä ilmenee esimerkiksi
yksiselitteisesti, miltä viranomaiselta tietoja voidaan hankkia ja mitä nämä tiedot ovat.
Rekisteröidyn kannalta voidaan katsoa, että hänen tulee voida sääntelyn perusteella
tietää, mitä ja mistä tietoja voidaan hankkia tai mihin niitä voidaan luovuttaa. Silloin, kun
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tietoja kerätään lain 24 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla henkilöltä itseltään, hänelle
on kerrottava, jos hänestä voidaan hankkia muun lainsäädännön perusteella tietoja
muualta.
5. SANKTIOT INFORMOINTIVELVOITTEEN RIKKOMISESTA
Henkilötietolain6 mukaan henkilötietojen käsittelystä ja informoimisesta säädetyn lain
vastaisesta tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti vaarantaa
rekisteröityjen yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Laiminlyönti johtaa lievimmillään
henkilörekisteririkkomuksena sakkorangaistukseen.
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Henkilötietolaki 48 §

