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Tietosuoja 
 
 
 
 

Usein kysyttyä 
Seuraavien tietojen tarkoituksena on selventää henkilötietojen suojan 
käsitteitä ja kyseiseen suojaan liittyvien periaatteiden soveltamista. 
Oikeudellisesti sitovana tekstinä on asetus (EU) 2018/1725. 

Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla? 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään luonnolliseen 
henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja. 
 
Henkilötietoja ovat esimerkiksi:  

- sukunimi, etunimi, kuva, henkilöstönumero, syntymäaika jne. 
- henkilön käyttäytyminen tai toiminta: verkkosivustoilla käyminen, asiakirjan 

laatijaa/muuttajaa koskevat asiakirjan metatiedot, suoritetut tehtävät, sellaisen oven 
avaaminen, jonka osalta sisäänpääsyä valvotaan ja tapahtumat rekisteröidään, 
sähköpostiviestien lähettäminen jne. 

- erityyppiset arvioinnit: tehtävän suorittamisen dokumentointi (esim. erinomaisesti, 
hyvin, keskinkertaisesti, huonosti, suoritus ei hyväksyttävä), arviointikertomus, 
tarkastustehtävään liittyvät työpaperit, joissa esitetään arvio henkilöstä tai tehtävästä 
jne. 

- dokumentaatio/raportti: todistajanlausunto hallinnollisessa tutkimuksessa, mahdollista 
petosta koskeva ilmiantokirje jne. 

Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti 
tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, 
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän 
perusteella. 
 
Asetuksen 2018/1725 10 artiklassa kielletään tietyin poikkeuksin 

- sellaisten erityisten tietoryhmien käsittely, jotka määritellään henkilötiedoiksi ja joista 
ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen 
vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, ja 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FI
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- geneettisten tietojen käsittely, biometristen tietojen käsittely luonnollisen henkilön 
yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveystietojen tai seksuaalista suuntautumista 
koskevien tietojen käsittely. 

Mitä tarkoitetaan käsittelyllä? 
Käsittely kattaa kaikki sellaiset toiminnot tai toimintojen kokonaisuudet, joita kohdistetaan 
henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten tietojen 
kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, kysely, käyttö, luovuttaminen 
siirtämällä, poistaminen tai tuhoaminen. 

Mitä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelijällä? 
Jos rekisterinpitäjät eivät itse käsittele henkilötietoja, sen tekee henkilötietojen käsittelijä 
heidän lukuunsa. Henkilötietojen käsittelijän on annettava riittävät takeet vaadittujen 
teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden osalta ja varmistettava, että kyseiset 
toimenpiteet toteutetaan. Henkilötietojen käsittelijä voi olla luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja 
rekisterinpitäjän lukuun ja ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Sekä 
rekisterinpitäjää että henkilötietojen käsittelijää sitoo henkilötietojen käsittelyä sääntelevä 
sopimus tai säädös. 

Mitä tarkoittaa lainmukainen käsittely? 
Asetuksen 5 artiklassa todetaan, että henkilötietojen käsittelyn on oltava joko tarpeen tai 
perustuttava suostumukseen. Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan, jos 

a) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi EU:n lainsäädännön 
perusteella tai unionille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

c) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 
rekisteröidyn pyynnöstä 

d) rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa (vapaaehtoinen, yksilöity, 
tietoinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn) 

e) käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi. 

Rekisterinpitäjä on vastuussa sen varmistamisesta, että henkilötietoja käsitellään 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti. 

Milloin asetusta (EU) 2018/1725 sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn? 
Asetusta (EU) 2018/1725 sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa käsittelyn kohteena olevat 
henkilötiedot muodostavat rekisterin osan tai niiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa ja 
joissa henkilötietojen käsittely tapahtuu kokonaan tai osittain automaattisesti tai kokonaan tai 
osittain manuaalisesti. 
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Rekisterin sijainnilla ei ole merkitystä. Se voi sijaita tilintarkastustuomioistuimen tasolla mutta 
myös toimielinten, kansallisella, alueellisella, paikallisella tai jopa ”yksityisellä” tasolla 
(tarkastettavassa yrityksessä).  

Mitä tarkoitetaan automaattisella käsittelyllä?  
Kun tietoja esimerkiksi kerätään, lasketaan, hävitetään tai kopioidaan ilman ihmisen toimintaa. 
Esimerkiksi palomuuritiedostot, jotka sisältävät tiedot vierailluista verkkosivuista ja joista 
ilmenee päivämäärä, kellonaika ja verkkosivuston luokka sekä se, sallittiinko sivuilla vierailu vai 
ei ja, vianetsintätukea silmällä pitäen, onnistuiko vierailu vai ei. 

Mikä on rekisteri? 
Rekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla 
tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai 
maantieteellisin perustein jaettu.  
Esimerkiksi tiedosto, joka sisältää kaikki loma-anomukset, jotka on lajiteltu henkilön tai 
yhteisön mukaan.  

Keitä ovat on rekisterinpitäjä ja rekisteröity? 
Rekisterinpitäjä on EU:n toimielin tai elin, pääjohtaja, pääsihteeri, johtaja, toimialapäällikkö tai 
muu taho, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset ja keinot.  
Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa rekisterinpitäjiä ovat tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenet, pääsihteeri, johtajat ja toimialapäälliköt. 
Jokaista käsittelytoimea varten on nimettävä rekisterinpitäjä, ja käsittelytoimesta on 
ilmoitettava ennakolta toimielimen tietosuojavastaavalle. 
Rekisteröidyllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja kerätään ja käsitellään.  

Keitä ovat Euroopan tietosuojavaltuutettu ja tietosuojavastaavat? 
Euroopan tietosuojavaltuutettu (www.edps.europa.eu) on EU:n tasolla toimiva riippumaton 
valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa, että EU:n toimielimet ja elimet 
kunnioittavat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti heidän 
oikeuttaan yksityisyyden suojaan. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on myös valvoa ja 
varmistaa, että EU:n toimielimet soveltavat tietosuojalainsäädäntöä, sekä antaa ohjeita 
toimielimille ja rekisteröidyille kaikista henkilötietojen käsittelyä koskevista seikoista. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto nimittävät tietosuojavaltuutetun viiden vuoden 
toimikaudeksi komission laatiman esivalintaluettelon perusteella.  

Rekisterinpitäjien on tehtävä yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa esimerkiksi 
siten, että tälle annetaan pääsy tietoihin. 
Jokaisessa toimielimessä on yksi tai useampia tietosuojavastaavia, jotka varmistavat 
riippumattomasti, että toimielin soveltaa henkilötietojen suojaamista koskevia periaatteita 
Kukin tietosuojavastaava pitää rekisteriä kaikista henkilötietojen käsittelytoimista 
toimielimessään. Lisäksi tietosuojavastaavat antavat neuvoja ja suosituksia oikeuksista ja 
velvollisuuksista. He ilmoittavat Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos henkilötietojen 
käsittelyyn liittyy riskitekijöitä (ks. jäljempänä), ja vastaavat tämän pyyntöihin.  
He voivat tutkia seikkoja ja tapauksia pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.  

http://www.edps.europa.eu/
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Mitkä ovat tietosuojaperiaatteet? 
Tietosuojaperiaatteet määrittävät ne perussäännöt, joita rekisterinpitäjien on noudatettava ja 
sovellettava käytännössä henkilötietoja käsitellessään. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että 
osoitusvelvollisuuden periaatetta on noudatettu ja että noudattamisesta voidaan esittää 
näyttöä. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän on oltava tietoinen seuraavista henkilötietoja 
koskevista perusperiaatteista: 
o tietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 

läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”) 

o niitä on käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 
(”käyttötarkoitussidonnaisuus”) 

o niiden on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”) 

o niiden on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä (”täsmällisyys”) 

o ne saa säilyttää ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen (”säilytyksen rajoittaminen”) 

o niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus 
(”eheys ja luottamuksellisuus”) 

o niitä ei siirretä kolmansille osapuolille ilman asianmukaisia varotoimia 

o niiden käsittelyssä on noudatettava rekisteröidyn oikeuksia. 

Mitä tarkoitetaan ilmoituksella (”seloste käsittelytoimista”)? 
Ilmoitus on rekisterinpitäjän toimielimensä tietosuojavastaavalle ennalta antama tiedoksianto 
mistä tahansa henkilötietoihin liittyvästä tietojenkäsittelytoimesta (manuaalisesta tai 
automaattisesta). Tiedoksiannossa ilmoitetaan tietojenkäsittelystä ja sen pääpiirteistä. 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa käsittelyn dokumentointiin tarkoitetussa ”selosteessa”, kuka on 
käsittelyssä mukana, miten tietojen keruu ja käsittely tapahtuu ja miten asianomaisten 
henkilöiden oikeudet taataan. Lisäksi hän kirjaa selosteeseen käsittelyä koskevan 
riskinarvioinnin, toteutetut turvatoimet ja tietosuojavastaavalta saadut arviointitulokset. 

Mikä on käsittelytoimista laadittujen selosteiden rekisteri? 
Asetuksen 31 artiklan mukaan kunkin rekisterinpitäjän on ylläpidettävä selostetta jokaisesta 
vastuullaan olevasta käsittelytoimesta. Jotta vältytään usean rekisterin pitämiseltä, 
tilintarkastustuomioistuimen tietosuojavastaavan vastuulla on pitää keskusrekisteriä, joka 
sisältää tilintarkastustuomioistuimen suorittamista käsittelytoimista laaditut selosteet. 
Rekisteri perustuu tietosuojavastaavalle toimitettuihin selosteisiin, ja se on julkisesti 
nähtävissä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla ja intranetissä 
tietosuojavastaavan sivustolla kohdassa ”Access register”.  

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä, jos haluaa tietoja tietystä käsittelytoimesta? 
Rekisterinpitäjällä on parhaat tiedot alaisuudessaan suoritettujen käsittelytoimien 
olosuhteista. Sen vuoksi on suositeltavaa ottaa ensin yhteyttä kyseisen käsittelytoimen 
rekisterinpitäjään, jonka on varmistettava, että rekisteröidyt voivat tosiasiallisesti käyttää 
oikeuksiaan. Rekisterinpitäjä antaa sinulle tarvittavat tiedot. Voit myös kääntyä 
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tietosuojavastaavan puoleen avun saamiseksi ja pyytää häntä tutkimaan välittömästi 
tehtäviinsä liittyviä seikkoja ja tapauksia (ks. myös kohta ”lainsäädäntö”).  

Miten saan selville rekisterinpitäjän? 
Rekisterinpitäjät ovat yleensä tarkastuksesta vastaavia tilintarkastustuomioistuimen jäseniä tai 
käsittelytoimen suorittavan hallinnollisen yksikön päälliköitä. Rekisterinpitäjän saa selville 
helpoiten rekisterin avulla, sillä se sisältää rekisterinpitäjän tehtävän tai aseman kunkin 
käsittelytoimen osalta. Ongelmatapauksissa myös tietosuojavastaava voi auttaa sinua 
saamaan yhteyden asianomaiseen rekisterinpitäjään tai hankkia tarvittavat tiedot. 

Mitkä ovat oikeuteni rekisteröitynä? 
Rekisteröidyillä on ennen kaikkea oikeus saada tietoa heitä koskevasta tietojenkäsittelystä ja 
sen pääpiirteistä. Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus siihen, että heille ilmoitetaan, mitkä tiedot 
ovat tietojenkäsittelyn kohteena, ja siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee viipymättä virheelliset 
tai puutteelliset henkilötiedot. 
Tietyissä olosuhteissa rekisteröidyt voivat myös käyttää erityisoikeuksia, kuten pyytää 
rekisterinpitäjää suojaamaan tai poistamaan tietoja. 

Tiettyjä oikeuksia voidaan rajoittaa hyvin erityisistä syistä, kuten mahdollisen petoksen 
estämiseksi, tutkimiseksi ja havaitsemiseksi. Rajoitettavissa olevia oikeuksia on puolestaan 
rajallinen määrä. Niitä ovat esimerkiksi oikeus saada tieto siitä, että on aloitettu yhtä tai 
useampaa henkilöä koskeva tutkinta, jonka tarkoituksena on turvata asiakirjat ja tiedot sekä 
muu omaisuus sitä varten, että niitä käytetään todisteena tutkinnan aikana. Täydellinen 
luettelo rajoitusten perusteista ja rajoitettavissa olevista oikeuksista sisältyy asetuksen 
25 artiklaan. Tilintarkastustuomioistuimen päätöksessä 42/2021 täsmennetään, mitkä 
perusteet ja oikeudet on säilytetty ja mitä käsittelyä varten. 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, 
voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan puhelimitse (+ 352 4398 47 777), sähköpostilla 
osoitteeseen  

ECA-Data-Protection@eca.europa.eu tai kirjeitse osoitteeseen 

European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Mikä on tietosuojaseloste? 
Tietosuojaselosteen avulla selitetään henkilötietojen käsittelyä henkilöille (esimerkiksi 
verkkosivuston käyttäjille), joiden henkilötietoja Euroopan tilintarkastustuomioistuin tulee 
keräämään suoraan tai joiden henkilötietoja se on hankkinut (kerännyt välillisesti) 
jatkokäsittelyä varten.  

Mihin tietosuojaselostetta tarvitaan? 
Tietosuojaselostetta tarvitaan, jotta asianomaisille henkilöille voidaan tiedottaa heidän 
henkilötietojensa käsittelystä ja heidän siihen liittyvistä oikeuksistaan. Kyselytutkimusten 
yhteydessä tarvitaan tietosuojaseloste, jonka avulla osanottajille esimerkiksi ilmoitetaan 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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rekisterinpitäjän / tietosuojavastaavan / Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, 
tietojen säilytysaika sekä se, keneltä tiedot on saatu. Tietosuojaseloste tarvitaan myös silloin, 
kun kyselytutkimus toteutetaan nimettömänä, yleensä käyttäen pelkkää sähköpostiosoitetta, 
jonka avulla osanottajat kutsutaan mukaan tutkimukseen. 

Olen valintamenettelyn läpäissyt hakija. Onko minulla oikeus kieltää nimeni 
ilmoittaminen julkisesti saatavilla olevassa varallaololuettelossa? 
Kyllä, voit pyytää sähköpostitse EPSOa poistamaan nimesi julkisesti saatavilla olevasta 
varallaololuettelosta ennen luettelon julkaisua. 
Jos Euroopan tilintarkastustuomioistuin järjestää valintamenettelyn, voit myös pyytää 
henkilöstöosastoa olemaan julkaisematta nimeäsi julkisesti saatavilla olevassa luettelossa. 

Onko olemassa yksityisyyden suojaa kunnioittava hakukone, jota voin käyttää? 
Kyllä, niitä on useita, kuten Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com ja searX.me. Voit 
myös valita ne selaimellasi oletusarvoisiksi hakukoneiksi tai lisätä ne suosikit-palkkiin helpon 
pääsyn varmistamiseksi! 

 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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