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Ajankohtaista 

Euroopan unionin tuomioistuin kumosi 16 päivänä heinäkuuta 2020 antamassaan tuomiossa 
Euroopan komission päätöksen, jonka mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy 
Shield -järjestely tarjosi riittävän tietosuojan siirrettäessä henkilötietoja EU:sta Yhdysvaltoihin 
(tuomio asiassa C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland ja Maximillian 
Schrems (Schrems II)). Privacy Shield -järjestely on omaehtoiseen vakuutukseen perustuva 
järjestelmä, johon yhdysvaltalaiset oikeushenkilöt voivat liittyä siten, että ne ilmoittavat 
noudattavansa tiettyjä tarkkaan määritettyjä vaatimuksia, jotka perustuvat yksityisyydensuojaa 
koskeviin periaatteisiin. Organisaatiot pystyivät käyttämään kyseistä välinettä siirtäessään 
henkilötietoja sellaisiin yhteisöihin Yhdysvalloissa, jotka olivat antaneet omaehtoisen 
vakuutuksen Privacy Shield -järjestelyssä. Elleivät ne voineet käyttää Privacy Shield -järjestelyä, 
niiden oli turvauduttava muihin, raskaampiin siirtomekanismeihin, kuten tietosuojaa koskeviin 
vakiolausekkeisiin. Sen jälkeen kun Privacy Shield -järjestelmän tietosuojan tason riittävyyttä 
koskeva päätös kumottiin Schrems II -tuomiossa, EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy 
Shield -järjestely ei ole enää voimassa oleva mekanismi, jolla taataan EU:n 
tietosuojavaatimusten noudattaminen siirrettäessä henkilötietoja Yhdysvaltoihin.  

Unionin tuomioistuin kyseenalaisti tuomiossaan myös sen, missä määrin komission 
vakiosopimuslausekkeiden (“yleistä tietosuoja-asetusta edeltävien 
vakiosopimuslausekkeiden”) avulla voitaisiin oikeuttaa henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin ja 
maailmanlaajuisesti. Unionin tuomioistuimen mukaan yleistä tietosuoja-asetusta edeltävät 
vakiosopimuslausekkeet olivat periaatteessa edelleen voimassa siirtomekanismina, mutta ne 
edellyttivät lisätyötä (esimerkiksi kolmannen maan lainsäädännön arviointia, jossa selvitetään, 
onko olemassa tekijöitä, jotka voivat rajoittaa vakiosopimuslausekkeiden vaikuttavuutta, tai 
sellaisten lisätoimenpiteiden täytäntöönpanoa, joilla tarvittaessa varmistetaan, että siirrettyjen 
tietojen suoja on EU:n standardien mukainen). Vakiosopimuslausekkeet ovat eräänlainen 
”asianmukainen suojatoimi”, jota voidaan käyttää, kun yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 
mukainen tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös puuttuu. Komissio tekee niitä koskevan 
päätöksen yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti, ja organisaatiot voivat käyttää 
niitä siirtääkseen tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, joita komissio ei ole tunnustanut 
tietosuojaltaan riittäviksi.  

Koska yleistä tietosuoja-asetusta edeltävät vakiosopimuslausekkeet ovat vanhentuneita ja oli 
todellinen ja kiireellinen tarve tarkistaa niitä yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon ja 
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erityisesti Schrems II -tuomion jälkeen, komissio on jo jonkin aikaa työskennellyt uusien 
vakiosopimuslausekkeiden luonnosten parissa. Se julkaisi lopulta 4. kesäkuuta 2021 uudet 
vakiosopimuslausekkeet henkilötietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaisesti. Uudet lausekkeet ovat nähtävissä täällä. Uudet vakiosopimuslausekkeet 
tulevat voimaan 27. kesäkuuta 2021, mutta organisaatiot voivat jatkaa jo käytössä olevien 
yleistä tietosuoja-asetusta edeltävien vakiosopimuslausekkeiden käyttöä 27. joulukuuta 2022 
saakka. Täydentäviä toimenpiteitä saatetaan tosin tarvita sen varmistamiseksi, että Schrems 
II -järjestelyä noudatetaan. Yleistä tietosuoja-asetusta edeltävät vakiosopimuslausekkeet 
kumotaan ja ne muuttuvat pätemättömiksi 27. syyskuuta 2021.  

Komissio hyväksyi 4. kesäkuuta 2021 myös sellaisia vakiosopimuslausekkeita (nähtävissä täällä), 
joita rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät voivat käyttää noudattaakseen yleisen 
tietosuoja-asetuksen 28 artiklaa ja EUDPR-asetuksen 29 artiklaa (asetus (EU) 2018/1725, jossa 
säädetään EU:n toimielinten ja elinten tietosuojavelvoitteista niiden käsitellessä henkilötietoja).  

Komission lehdistötiedote mainituista kahdenlaisista vakiosopimuslausekkeista on luettavissa 
tästä.  
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