
 
 
 
Henkilötietosuojan oikeusperusta 

 
Lainsäädäntöviite on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725", annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyväksyi 1. helmikuuta 2012 täytäntöönpanosäännöt, jotka perustuvat 
asetukseen (EY) 45/2001 (ks. 1 päivänä helmikuuta 2012 annettu päätös N:o°11/2012). 

Muut yksityisyyden suojan kannalta relevantit viitteet: 

• Sopimus Euroopan unionista 

• Euroopan unionin perusoikeuskirja 
Euroopan unioni tunnustaa perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet sekä tunnustaa 
ensimmäistä kertaa erityisen oikeuden henkilötietojen suojaan. 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 
(yleinen tietosuoja-asetus) 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) N:o 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 
luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 

• Asetus (EY) 45/2001 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (aikaisempi EU:n toimielimiin, virastoihin ja elimiin sovellettu asetus) 

• Direktiivi 95/46/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (aikaisempi direktiivi, jota sovellettiin 
EU:ssa ennen yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa) 

• Direktiivi 2002/58/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä 
ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 

• Direktiivi 1999/93/EY 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia 
koskevista yhteisön puitteista 

• Asetus (EU) 910/2014 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja 
direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 

• Asetus (EY) No 1049/2001 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi. Asetusta N:o 1049/2001 ei kuitenkaan 
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sovelleta tilintarkastustuomioistuimeen, ja näin ollen tilintarkastustuomioistuin teki seuraavan mainitun 
päätöksen, jota on sovellettu 1. maaliskuuta 1997 alkaen. 

• Tilintarkastustuomioistuimen päätös nro 18/1997 
sisäisistä säännöistä, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen hallussa oleviin asiakirjoihin liittyvien 
tiedonsaantipyyntöjen käsittelyä 

• Tilintarkastustuomioistuimen päätös nro 12/2005, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2005 
Päätöksessä määrätään tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen julkista saatavuutta koskevista ehdoista, 
rajoituksista ja menettelyistä sekä tilintarkastustuomioistuimen päätöksen nro 18/1997 kumoamisesta. 

• Päätös nro 14/2009, jolla muutetaan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen julkisesta saatavuudesta tehtyä 
tilintarkastustuomioistuimen päätöstä nro 12/2005. 

• Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 
annettu 1 päivänä helmikuuta 1983 Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten 
arkistojen avaamisesta yleisölle 

• Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1700/2003 
annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten 
arkistojen avaamisesta yleisölle annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta 

• Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskeva eurooppalainen yleissopimus 
Euroopan neuvoston päämääränä on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, kuten oikeus yksityiselämän 
kunnioittamiseen, tunnustaminen, ylläpito ja suojaaminen. 

• Euroopan neuvoston yleissopimus N:o 108 
Sopimus turvaa yksilön oikeudet ja perusvapaudet, muun muassa oikeuden yksityiselämään, kansainvälisten 
henkilötietojen siirtojen koko ajan lisääntyessä tietojen automaattisen käsittelyn yhteydessä. 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006 
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien 
tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 

• Direktiivi 2009/136/EY, jolla muutetaan direktiiviä 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla, direktiiviä 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla ja asetusta (EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/66/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (korvattu direktiivillä 
2002/58/EY) 

• Neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta, ei enää voimassa, korvattu direktiivillä 
(EU) 2016/680 

Muita relevantteja asiakirjoja 

• Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt 
• Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 
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