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Hallituksen esitys Eduskunnalle yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä teh-
dyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen 
annettavien selitysten hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöy-
täkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn 
Euroopan neuvoston yleissopimukseen teh-
dyn valvontaviranomaisia ja maan rajan yli 
tapahtuvaa tietojen siirtoa koskevan lisäpöy-
täkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen 
toimivaltaan.  

Lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä tie-
tosuojan valvontaviranomaisista, joiden teh-
tävänä on valvoa niiden kansallisten toimen-
piteiden noudattamista, joilla lisäpöytäkirjan 
määräykset, yleissopimuksen tietosuojan pe-
rusperiaatteet ja yleissopimuksen kansainvä-
listä tietojen siirtoa koskevat määräykset on 
saatettu voimaan. Lisäpöytäkirja sisältää 
määräyksiä myös henkilötietojen siirrosta 
yleissopimuksen ulkopuolisen valtion tai jär-
jestön lainkäyttövaltaan kuuluvalle vastaan-
ottajalle.  

Esityksessä ehdotetaan myös, että eduskun-
ta hyväksyisi yleissopimukseen annettavat 
kaksi selitystä. Ensimmäisen selityksen mu-
kaan Suomi ei sovella yleissopimusta henki-

lötietojen käsittelyyn, jonka luonnollinen 
henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtai-
siin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksi-
tyisiin tarkoituksiinsa. Toisen selityksen mu-
kaan Suomi soveltaa yleissopimusta henkilö-
tietojen automaattisen käsittelyn ohella myös 
muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, 
kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on 
tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen 
osa. Selityksillä saatetaan yleissopimuksen 
soveltamisala Suomen osalta vastaamaan 
henkilötietodirektiivin ja henkilötietolain so-
veltamisalasäännöksiä. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus lisäpöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-
ysten voimaansaattamisesta. 

Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä 
sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta 
hyväksymiskirjan tallettamisesta. Laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan pre-
sidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana 
samaan aikaan kun pöytäkirja tulee Suomen 
osalta voimaan.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Henkilötietojen suojan valvonta nii-
den automaattisessa käsittelyssä ja 
henkilötietojen kansainvälinen siirto 

Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöi-
den suojelusta henkilötietojen automaattises-
sa tietojenkäsittelyssä (ETS nro 108, 
SopS 36/1992), jäljempänä tietosuojasopi-
mus, tehtiin Strasbourgissa 28 päivänä tam-
mikuuta 1981. Tietosuojasopimuksen tarkoi-
tuksena on turvata henkilötietojen automaat-
tisessa tietojenkäsittelyssä jokaisen osapuo-
len alueella jokaiselle yksilölle hänen oikeu-
tensa ja perusvapautensa ja erityisesti hänen 
oikeutensa yksityisyyteen. Tietosuojasopi-
mus sisältää tietosuojan perusperiaatteiden li-
säksi määräykset osapuolten väliset rajat ylit-
tävästä henkilötietojen siirrosta ja keskinäi-
sestä avunannosta, mutta ei määräyksiä val-
vontaviranomaisista tai kattavia määräyksiä 
henkilötietojen siirrosta kolmansiin valtioi-
hin. Tietosuojasopimus tuli kansainvälisesti 
voimaan 1 päivänä lokakuuta 1985 ja Suo-
men osalta 1 päivänä huhtikuuta 1992. 

Euroopan unionissa henkilötietojen suojas-
ta ja henkilötietojen kansainvälisestä siirrosta 
säädetään Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä yksilöiden suojelusta henki-
lötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta (95/46/EY), jäljempä-
nä henkilötietodirektiivi. Henkilötietodirek-
tiivi sisältää muun ohella säännökset valvon-
taviranomaisista ja henkilötietojen siirrosta 
kolmansiin maihin ja on näiltä osin tie-
tosuojasopimusta kattavampi.  

Henkilötietojen suojasta säädetään perus-
tuslain 10 §:n 1 momentin mukaan tarkem-
min lailla. Yleiset säännökset henkilötietojen 
käsittelystä sisältyvät henkilötietolakiin 
(523/1999), jolla on saatettu henkilötietojen 
käsittelyä koskeva kansallinen lainsäädäntö 
vastaamaan tietosuojasopimuksen määräyk-
siä ja henkilötietodirektiivin säännöksiä. 

Euroopan neuvoston ja sen jäsenvaltioiden 
on tullut tehostaa tietosuojasopimuksessa 
turvattujen oikeuksien suojaa. Tehokkaan 
suojan turvaaminen on puolestaan edellyttä-

nyt tietosuojan perusperiaatteiden harmo-
nisoinnin lisäksi myös periaatteiden toi-
meenpanokeinojen ja henkilötietojen rajat 
ylittävää siirtoa koskevien edellytysten har-
monisointia. Kun Euroopan neuvostossa ar-
vioitiin vuosituhannen vaihteessa tietosuoja-
sopimuksen ajantasaistamisen tarvetta, huo-
miota kiinnitettiin Euroopan unionin lainsää-
dännön kehitykseen ja erityisesti henkilötie-
todirektiivin säännöksiin valvontaviranomai-
sista ja henkilötietojen siirrosta kolmansiin 
maihin. Neuvostossa katsottiin, että tarvitta-
vat uudistukset voitiin toteuttaa parhaiten tie-
tosuojasopimukseen tehtävällä lisäpöytäkir-
jalla.  

Valvontaviranomaisista ja maan rajan yli 
tapahtuvasta tietojen siirrosta tehty lisäpöy-
täkirja (ETS nro 181), jäljempänä lisäpöytä-
kirja, avattiin allekirjoitettavaksi 8 päivänä 
marraskuuta 2001, jolloin myös Suomi alle-
kirjoitti sen. Lisäpöytäkirjaan on marraskuun 
2011 loppuun mennessä sitoutunut 31 valtio-
ta mukaan lukien 19 Euroopan unionin jä-
senvaltiota. 

Vain tietosuojasopimuksen osapuolet voi-
vat sitoutua lisäpöytäkirjaan. Tietosuojaso-
pimusta muutettiin 15 päivänä kesäkuuta 
1999, jotta Euroopan unioni voisi liittyä sii-
hen. Muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun 
kaikki tietosuojasopimuksen osapuolet ovat 
hyväksyneet sen. Marraskuun 2011 loppuun 
mennessä tietosuojasopimuksen 43 osapuo-
lesta 12 ei ollut hyväksynyt muutosta. Muu-
toksen voimaantulon jälkeen Euroopan unio-
ni voi liittyä lisäpöytäkirjaan.  

 
1.2 Tietosuojasopimuksen soveltamisala 

Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mu-
kaan osapuolet katsovat, että lisäpöytäkirjan 
aineelliset määräykset täydentävät yleisso-
pimusta, ja kaikkia tietosuojasopimuksen 
määräyksiä sovelletaan sen mukaisesti. Näin 
ollen lisäpöytäkirjan soveltamisala määräy-
tyy tietosuojasopimuksen määräysten mu-
kaan. Tietosuojasopimuksen 3 artiklan 
1 kappaleessa osapuolet sitoutuvat sovelta-
maan sopimusta automaattisesti käsiteltäviin 
henkilörekistereihin ja henkilötietojen auto-
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maattiseen tietojenkäsittelyyn julkisella ja 
yksityisellä sektorilla. Sopimuksen 3 artiklan 
2 kappaleessa osapuolelle annetaan oikeus 
antaa selitys, jonka mukaan se ei sovella so-
pimusta tiettyihin automaattisesti käsiteltä-
viin henkilörekistereiden ryhmiin tai jonka 
mukaan se soveltaa sopimusta tiettyihin tie-
toihin tai henkilörekistereihin. Suomi ei ole 
antanut tällaista selitystä. Yleissopimuksen 
soveltamisalaa Suomessa ei ole näin ollen ra-
joitettu henkilörekisterin sisällön mukaan tai 
sen mukaan, minkälaisessa toiminnassa hen-
kilötietoja käsitellään.  

Henkilötietodirektiiviä sovelletaan osittain 
tai kokonaan automatisoituun tietojenkäsitte-
lyyn sekä sellaisten henkilötietojen manuaa-
liseen käsittelyyn, jotka muodostavat rekiste-
rin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa 
rekisterin osa. Henkilötietodirektiiviä ei so-
velleta sen 3 artiklan 2 kohdan mukaan hen-
kilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan 
unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuoli-
sessa toiminnassa, kuten direktiiviä tehtäessä 
voimassa olleen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V (yhteinen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikka) ja VI (poliisiyhteistyö ja oi-
keudellinen yhteistyö rikosasioissa) osastossa 
tarkoitetussa toiminnassa, ja kaikissa tapauk-
sissa käsittelyyn, joka koskee yleistä turvalli-
suutta, puolustusta, valtion turvallisuutta ja 
rikosoikeuden alalla tapahtuvaa valtion toi-
mintaa. Direktiiviä ei niin ikään sovelleta 
henkilötietojen käsittelyyn, jonka luonnolli-
nen henkilö suorittaa yksinomaan henkilö-
kohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa 
toiminnassa.  

Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 
27 päivänä marraskuuta 2008 puitepäätöksen 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudelli-
sessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötieto-
jen suojaamisesta (2008/977/YOS), jäljem-
pänä tietosuojapuitepäätös. Tietosuojapuite-
päätöstä sovelletaan sen 1 artiklan 2 kohdan 
mukaan ainoastaan tietoihin, joita toimival-
taiset viranomaiset keräävät tai käsittelevät 
rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittä-
miseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoi-
keudellisten seuraamusten täytäntöönpane-
miseksi. Soveltamisala ei kata henkilötieto-
jen siirtoa unionin ulkopuolelle. Tietosuoja-
puitepäätöksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan 
puitepäätöstä sovelletaan henkilötietojen 

osittain tai kokonaan automatisoituun tieto-
jenkäsittelyyn sekä sellaisten henkilötietojen 
manuaaliseen käsittelyyn, jotka muodostavat 
rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muo-
dostaa rekisterin osa. Puitepäätös ei sen 1 ar-
tiklan 4 kohdan mukaan vaikuta olennaisiin 
kansallisiin turvallisuusetuihin eikä kansalli-
sen turvallisuuden alan erityisiin tiedustelu-
toimiin. Puitepäätöksen kansallisen täytän-
töönpanon valmistelu on parhaillaan käyn-
nissä.  

Henkilötietolakia ei sovelleta sen 2 §:n 
3 momentin mukaan henkilötietojen käsitte-
lyyn, jonka luonnollinen henkilö suorittaa 
yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin ver-
rattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituk-
siinsa. Tietosuojasopimuksen soveltamisala 
on näiltä osin henkilötietolain ja henkilötie-
todirektiivin soveltamisalaa laajempi, koska 
Suomi ei ole antanut, toisin kuin monet muut 
osapuolet, tietosuojasopimuksen 3 artiklan 
2 kappaleen a kohdan mukaista selitystä.  

Henkilötietolakia sovelletaan sen 2 §:n 
2 momentin mukaan henkilötietojen auto-
maattiseen käsittelyyn. Lakia sovelletaan 
myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sil-
loin, kun henkilötiedot muodostavat tai nii-
den on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri 
tai sen osa. Tietosuojasopimuksen sovelta-
misala on näiltä osin henkilötietolain ja hen-
kilötietodirektiivin soveltamisalaa suppeam-
pi. Suomi ei ole antanut tietosuojasopimuk-
sen 3 artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaista 
selitystä, jolla tietosuojasopimuksen sovel-
tamisalaa laajennettaisiin näiltä osin vastaa-
maan henkilötietolain ja henkilötietodirektii-
vin soveltamisalaa.  

 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Lisäpöytäkirjan tavoitteena on parantaa tie-
tosuojasopimuksessa turvattujen oikeuksien 
suojaa lisäämällä sopimukseen määräykset 
valvontaviranomaisista, joilla on asianmukai-
set valtuudet ja oikeudet valvoa näiden oike-
uksien toteutumista sekä oikeus joko itse 
nostaa kanne toimivaltaisissa lainkäyttöeli-
missä tai muuten saattaa mahdolliset rikko-
mukset niiden tietoon.  

Lisäpöytäkirja sisältää myös määräykset 
maan rajan yli tapahtuvasta henkilötietojen 
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siirrosta sellaisiin valtioihin tai järjestöihin, 
jotka eivät ole tietosuojasopimuksen osapuo-
lia. Tarkoituksena on, että henkilötietoja siir-
retään vain sellaisiin valtioihin tai järjestöi-
hin, jotka pystyvät takaamaan riittävän tie-
tosuojan.  

Lisäpöytäkirjan määräykset vastaavat pit-
kälti henkilötietodirektiivin asiaa koskevia 
säännöksiä, jotka on Suomessa pantu täytän-
töön henkilötietolailla. Pöytäkirjan määräys-
ten hyväksyminen ja voimaansaattaminen ei-
vät edellytä muutoksia kansalliseen lainsää-
däntöön.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että edus-
kunta hyväksyisi tietojuojasopimukseen an-
nettavat kaksi selitystä. Ensimmäisen selityk-
sen mukaan Suomi ei sovella tietosuojasopi-
musta henkilötietojen käsittelyyn, jonka 
luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan 
henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin ta-
vanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Toi-
sen selityksen mukaan Suomi soveltaa tie-
tosuojasopimusta henkilötietojen automaatti-
sen käsittelyn ohella myös muuhun henkilö-
tietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot 
muodostavat tai niiden on tarkoitus muodos-
taa henkilörekisteri tai sen osa. Näillä seli-
tyksillä on tarkoitus saattaa tietosuojasopi-
muksen soveltamisala Suomen osalta vas-
taamaan henkilötietodirektiivin ja henkilötie-
tolain soveltamisalasäännöksiä. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia 
eikä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. 
Tietosuojasopimukseen annettavien selitys-
ten myötä lisäpöytäkirja ei laajenna tie-
tosuojaviranomaisten nykyisiä valvontateh-
täviä. Lisäpöytäkirjan määräykset vastaavat 
nykyistä lainsäädäntöä. 

Perustuslain 10 §:ssä säädetään perusoike-
uksiin kuuluvasta yksityiselämän suojasta. 
Pykälän mukaan lainsäädännöllä on varmis-
tettava yksilön oikeusturva ja yksityisyyden 
suoja henkilötietojen käsittelyssä. Hyväksy-
essään pöytäkirjan Suomi sitoutuu varmista-
maan, että kansalliset viranomaiset valvovat 
tietosuojasopimuksen ja lisäpöytäkirjan mää-
räysten noudattamista. Suomi sitoutuu myös 
siihen, että henkilötietoja ei siirretä Suomesta 
sellaisten valtioiden tai järjestöjen lainkäyt-

tövaltaan kuuluville alueille, jotka eivät takaa 
henkilötiedoille riittävää tietosuojaa.  

Pöytäkirjan hyväksyminen vahvistaisi siten 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa. 
Pöytäkirjan osapuolena Suomi sitoutuu kan-
sainvälisesti siihen, että se pitää lainsäädän-
tönsä pöytäkirjan määräysten mukaisena.  

 
 

4  Asian valmiste lu 

Tietosuojasopimuksen V luvussa määrä-
tään sopimuksen voimaantulon jälkeen pe-
rustettavasta neuvoa-antavasta komiteasta, 
jossa kaikki osapuolet ovat edustettuina. 
Komitean tehtävänä on muun ohella tehdä 
ehdotuksia yleissopimuksen muuttamiseksi 
sekä sen soveltamisen helpottamiseksi ja pa-
rantamiseksi. Komitea sai valmiiksi kesä-
kuussa 1999 ehdotuksensa uudeksi valvonta-
viranomaisia ja maan rajan yli tapahtuvaa 
tiedon siirtoa koskevaksi lisäpöytäkirjaksi.  

Luonnos toimitettiin Euroopan neuvoston 
ministerikomitealle, joka lähetti sen edelleen 
parlamentaariselle yleiskokoukselle. Saatu-
aan parlamentaarisen yleiskokouksen kannan 
neuvoa-antava komitea hyväksyi luonnoksen 
6—8 päivänä kesäkuuta 2000 pitämässään 
kokouksessa. Ministerikomitea hyväksyi li-
säpöytäkirjan 23 päivänä toukokuuta 2001. 
Pöytäkirja avattiin allekirjoitettavaksi 8 päi-
vänä marraskuuta 2001. 

Euroopan unionin neuvosto valtuutti hel-
mikuussa 1999 komission neuvottelemaan 
Euroopan neuvoston toimivaltaisten yksikkö-
jen kanssa tarkistuksista tietosuojasopimuk-
seen ja osapuolille mahdollisesti esitettävistä 
suosituksista tietosuojasopimuksen sovelta-
miseksi. Lisäpöytäkirjaa käsiteltiin sen val-
misteluvaiheessa myös unionin neuvoston ta-
loudellisten asioiden tietosuojatyöryhmässä, 
jossa muotoiltiin unionin yleisiä kantoja. Eu-
roopan unionin neuvosto valtuutti 24 päivänä 
huhtikuuta 2001 unionin jäsenvaltiot äänes-
tämään lisäpöytäkirjan hyväksymisen puoles-
ta Euroopan neuvoston toimivaltaisissa yksi-
köissä silloisen yhteisön puolesta siltä osin 
kuin kysymys oli yhteisön toimivaltaan kuu-
luvista asioista.  

Lisäpöytäkirjaan on laadittu selitysmuistio, 
jonka sisältöä on selostettu esityksen yksi-
tyiskohtaisissa perusteluissa. Selitysmuistios-
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sa esitetyt tulkintasuositukset eivät sido oi-
keudellisesti osapuolia.  

Tasavallan presidentti myönsi lisäpöytäkir-
jan allekirjoitusvaltuudet 26 päivänä loka-
kuuta 2001. Suomi allekirjoitti lisäpöytäkir-
jan 8 päivänä marraskuuta 2001. 

Hallituksen esitys on valmisteltu oikeusmi-
nisteriössä. Esityksestä on pyydetty lausun-
not sisäasiainministeriöltä, ulkoasiainminis-
teriöltä, valtiovarainministeriöltä, tietosuoja-
valtuutetulta sekä Ahvenanmaan maakunnan 
hallitukselta. Lausunnoissa esitetyt kannan-
otot on otettu huomioon esityksen jatkoval-
mistelussa.  

 
5  Muita  es i tykseen vaikuttavia  

se ikkoja 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 2 §:n 
mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin ta-
savallan presidentin asetuksella. Eduskunta 
hyväksyi lokakuussa 2011 lepäämässä olleen 

ehdotuksen laiksi Suomen perustuslain muut-
tamisesta (EK 16/2011 vp – LJL 3/2011 vp). 
Uudella 1 päivänä maaliskuuta 2012 voi-
maan tulevalla lailla (1112/2011) muutetaan 
perustuslain 95 §:n 1 momenttia siten, että 
valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen 
velvoitteen muut kuin lainsäädännön alaan 
kuuluvat määräykset saatetaan voimaan ase-
tuksella. Nykyisen 1 momentin mukaan kan-
sainvälisten velvoitteiden muut kuin lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan 
voimaan tasavallan presidentin asetuksella. 
Perustuslain muutoksen mukaan voimaan-
saattamisasetuksen antajaa ei enää yksilöidä 
pykälässä. Perusteet asetuksenantoa koske-
valle toimivallanjaolle tulevat näin ollen 
olemaan voimaansaattamisasetusten kohdalla 
samat kuin asetuksenantovallan jakautumi-
sessa yleisesti perustuslain 80 §:n mukaan. 
Perustuslain 80 §:stä johtuu, että jos asetuk-
sen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuk-
sen antaa valtioneuvosto.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lisäpöytäkirjan s isäl tö  ja  sen 
suhde Suomen lainsäädäntöön 

Johdanto. Lisäpöytäkirjan johdannossa 
osapuolet vahvistavat, että täysin riippumat-
tomasti tehtäviään hoitavat valvontaviran-
omaiset ovat osa yksilöiden tehokasta suoje-
lua henkilötietojen automaattisessa tietojen-
käsittelyssä. Osapuolet ottavat huomioon 
kansojen välisen tiedonvälityksen merkityk-
sen. Osapuolten mukaan kansallisten rajojen 
yli tapahtuvan henkilötietojen vaihdon li-
sääntyessä on tarpeen varmistaa, että ihmis-
oikeuksia ja perusvapauksia, sekä erityisesti 
oikeutta yksityiselämään, suojellaan tehok-
kaasti tällaisen henkilötietojen vaihdon yh-
teydessä. 

1 artikla. Valvontaviranomaiset. Artiklan 
1 kohdan mukaan kukin osapuoli varmistaa, 
että yksi tai useampi viranomainen valvoo 
niiden kansallisten lainsäädäntötoimenpitei-
den noudattamista, joilla tietosuojasopimuk-
sen II ja III luvun ja lisäpöytäkirjan periaat-
teet on saatettu voimaan. Lisäpöytäkirjan se-
litysmuistion mukaan pöytäkirjan 1 artiklan 
tarkoituksena on vahvistaa yksilön suojaa 
velvoittamalla osapuolet perustamaan yhden 
tai useamman valvontaviranomaisen. Muisti-
on mukaan artiklan tarkoituksena on myös 
harmonisoida osapuolten valvontaviranomai-
sia koskevia kansallisia säännöksiä.  

Tietosuojasopimuksen II luku (4—11 artik-
la) sisältää määräykset tietosuojan perusperi-
aatteista ja III luku (12 artikla) kansainväli-
sestä tietojen siirrosta. Sopimuksen 10 artikla 
velvoittaa osapuolia huolehtimaan siitä, että 
on olemassa tarpeelliset rangaistukset ja oi-
keuskeinot sen kansallisen lainsäädännön 
rikkomisesta, jolla sopimuksen II luvun tie-
tosuojan perusperiaatteet toteutetaan. Tie-
tosuojasopimus ei velvoita osapuolia perus-
tamaan tähän tarkoitukseen erityisiä valvon-
taviranomaisia.  

Henkilötietodirektiivin 28 artiklan 1 koh-
dan mukaan kunkin jäsenvaltion on säädettä-
vä siitä, että jäsenvaltioiden henkilötietodi-
rektiivin mukaisesti toteuttamien toimenpi-
teiden soveltamista sen alueella valvoo yksi 
tai useampi julkinen viranomainen.  

Tietosuojapuitepäätöksen 25 artiklan mu-
kaan kunkin jäsenvaltion on säädettävä siitä, 
että yhden tai useamman viranomaisen tehtä-
vänä on toimia neuvojana ja valvojana jäsen-
valtioiden puitepäätöksen nojalla antamien 
säännösten soveltamisessa sen alueella.  

Suomessa tietosuojaviranomaisina toimivat 
tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutettu, 
joista säädetään henkilötietolain 9 luvussa, 
laissa tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja-
valtuutetusta (389/1994) sekä asetuksessa tie-
tosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetus-
ta (432/1994). Henkilötietolain 38 §:n mu-
kaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötieto-
jen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa 
sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä henki-
lötietolain tavoitteiden toteuttamiseksi ja 
käyttää päätösvaltaa siten kuin henkilötieto-
laissa säädetään. Tietosuojalautakunta käsit-
telee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain 
soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tär-
keitä kysymyksiä ja käyttää päätösvaltaa tie-
tosuoja-asioissa siten kuin henkilötietolaissa 
säädetään. Tietosuojalautakunnasta ja tie-
tosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:ssä tie-
tosuojalautakunnan tehtäväksi on annettu kä-
sitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain 
mukaan kuuluvat sen päätettäväksi sekä seu-
rata henkilötietojen käsittelyä koskevan lain-
säädännön kehittämistarvetta ja tehdä tar-
peelliseksi katsomiaan aloitteita. Tietosuoja-
valtuutetun tehtävänä on lain 5 §:n mukaan 
käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luotto-
tietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin 
henkilötietolaissa ja luottotietolaissa 
(527/2007) säädetään sekä hoitaa muut mai-
nituista laeista johtuvat tehtävät, seurata hen-
kilötietojen ja luottotietojen käsittelyn yleistä 
kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan 
aloitteita, huolehtia toimialaansa kuuluvasta 
tiedotustoiminnasta, sekä huolehtia henkilö-
tietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälises-
tä yhteistyöstä.  

Lisäpöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan mukaan kyseisillä viranomaisilla tu-
lee olla artiklan 1 kohdassa mainittua valvon-
tatehtävää varten erityisesti tutkintavaltuudet 
ja väliintulo-oikeus, sekä valtuudet olla asi-
anosaisena oikeudenkäynnissä tai saattaa ar-
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tiklan 1 kohdan mukaisten periaatteiden täy-
täntöönpanosta annettujen kansallisten sään-
nösten rikkomukset toimivaltaisten lainkäyt-
töviranomaisten tietoon. 

Selitysmuistion mukaan osapuolilla on laa-
ja harkintavalta sen suhteen, mitä valtuuksia 
ja oikeuksia valvontaviranomaiselle anne-
taan. Valvontaviranomaisilla tulee kuitenkin 
olla vähintään kohdassa mainitut valtuudet ja 
oikeudet. Tutkintavaltuuksia käyttäessään 
valvontaviranomainen voi esimerkiksi pyytää 
ja saada rekisterinpitäjältä henkilötietojen kä-
sittelyyn liittyviä tietoja. Väliintulo-
oikeuteen voi kuulua esimerkiksi oikeus vaa-
tia rekisterinpitäjää korjaamaan, poistamaan 
ja tuhoamaan vääriä tai laittomasti kerättyjä 
henkilötietoja sekä oikeus määrätä kielto sel-
laiselle rekisterinpitäjille, joka ei kohtuulli-
sessa ajassa toimita pyydettyjä tietoja viran-
omaiselle.  

Henkilötietodirektiivin 28 artiklan 3 koh-
dan mukaan kullakin valvontaviranomaisella 
on erityisesti oltava tutkintavaltuudet, kuten 
valtuudet saada käsiteltäviä tietoja ja kerätä 
kaikki valvontatehtäväänsä suorittamiseksi 
tarvittavat tiedot. Valvontaviranomaisella on 
erityisesti oltava myös tehokkaat toimintaval-
tuudet, kuten esimerkiksi valtuudet direktii-
vin 20 artiklan mukaisesti antaa lausuntoja 
ennen käsittelyn toteuttamista ja varmistaa 
näiden lausuntojen asianmukainen julkista-
minen taikka valtuudet määrätä tietojen suo-
jaamisesta, poistamisesta tai tuhoamisesta tai 
kieltää käsittely väliaikaisesti tai lopullisesti 
taikka valtuudet antaa rekisterinpitäjälle 
huomautus tai varoitus taikka valtuudet saat-
taa asioita käsiteltäväksi kansalliselle parla-
mentille tai muille poliittisille elimille. Li-
säksi valvontaviranomaisella on erityisesti 
oltava valtuudet olla asianosaisena oikeuden-
käynnissä, jos direktiivin mukaisesti toteutet-
tuja kansallisia toimenpiteitä rikotaan, tai 
valtuudet saattaa nämä rikkomukset lainkäyt-
töviranomaisten tietoon. Tietosuojapuitepää-
töksen 25 artiklan 2 kohta sisältää vastaavat 
säännökset kansallisten valvontaviranomais-
ten valtuuksista.  

Henkilötietolain 39 §:ssä säädetään tie-
tosuojaviranomaisten tiedonsaanti- ja tarkas-
tusoikeudesta. Tietosuojavaltuutetulla on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada 
tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista sekä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen henkilötieto-
jen käsittelyn lainmukaisuuden valvonnassa. 
Tietosuojalautakunnalla on vastaava oikeus 
sen käsiteltävissä asioissa. Tietosuojavaltuu-
tetulla on oikeus tarkastaa henkilörekistereitä 
ja käyttää tarkastuksessa asiantuntijoita. Tar-
kastuksen toimittamista varten tietosuojaval-
tuutetulla ja asiantuntijalla on oikeus päästä 
sellaisiin rekisterinpitäjän ja hänen toimek-
siannostaan toimivan hallussa oleviin huo-
neistoihin, joissa henkilötietoja käsitellään tai 
henkilörekistereitä pidetään, sekä saada käy-
tettäväkseen tarkastuksen toimittamisessa 
tarvittavat tiedot ja laitteet. Kotirauhan piiriin 
kuuluvassa tilassa tarkastuksen saa toimittaa 
vain, jos esillä olevassa tapauksessa on ole-
massa yksilöity syy epäillä henkilötietojen 
käsittelyä koskevia säännöksiä rikotun tai ri-
kottavan. Tarkastus on toimitettava niin, että 
siitä ei aiheudu rekisterinpitäjälle tarpeetto-
masti haittaa ja kustannuksia. 

Henkilötietolain 40 §:n mukaan tietosuoja-
valtuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle mää-
räyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden to-
teuttamisesta tai tiedon korjaamisesta. Pykä-
lässä säädetään myös tietosuojavaltuutetun 
velvollisuudesta saattaa tarvittaessa asia tie-
tosuojalautakunnan päätettäväksi taikka il-
moitettava se syytteeseen panoa varten.  

Lain 41 §:ssä säädetään viranomaisen vel-
vollisuudesta kuulla tietosuojavaltuutettua 
valmisteltaessa lainsäädännöllisiä tai hallin-
nollisia uudistuksia, jotka koskevat henkilöi-
den oikeuksien ja vapauksien suojaamista 
henkilötietojen käsittelyssä. Pykälässä on li-
säksi säännös virallisen syyttäjän velvolli-
suudesta kuulla tietosuojavaltuutettua ennen 
henkilötietolain vastaista menettelyä koske-
van syytteen nostamista sekä tuomioistuimen 
velvollisuudesta varata tietosuojavaltuutetul-
le tilaisuus tulla kuulluksi tällaista asiaa käsi-
tellessään.  

Lain 44 § sisältää säännökset toimenpiteis-
tä, joihin tietosuojalautakunta voi ryhtyä tie-
tosuojavaltuutetun hakemuksesta. Lautakunta 
voi kieltää henkilötietojen käsittelyn, velvoit-
taa tietyissä asioissa asianomaisen oikaise-
maan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai 
laiminlyöty, määrätä rekisteritoiminnan lope-
tettavaksi sekä peruuttaa luvan henkilötieto-
jen käsittelyyn. Toisin kuin tietosuojavaltuu-
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tetulla, tietosuojalautakunnalla ei ole oikeutta 
ilmoittaa asiaa syytteeseen panoa varten.  

Lisäpöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdassa määrätään, että kunkin valvontavi-
ranomaisen tulee toimivaltansa mukaisesti 
käsitellä kenen tahansa esittämä vaade, joka 
koskee kyseisen henkilön oikeuksien ja pe-
rusvapauksien suojelua henkilötietojen käsit-
telyssä.  

Henkilötietodirektiivin 28 artiklan 4 koh-
dan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
että kuka tahansa henkilö tai häntä edustava 
yhdistys voi esittää valvontaviranomaiselle 
oikeuksiensa ja vapauksiensa suojelua henki-
lötietojen käsittelyn osalta koskevan vaateen. 
Rekisteröidylle ilmoitetaan vaateen seurauk-
sista. Kohdan toisessa alakohdassa säädetään, 
että kuka tahansa henkilö voi erityisesti esit-
tää valvontaviranomaiselle vaateen käsittelyn 
laillisuuden tarkastamisesta sovellettaessa 
henkilötietodirektiivin 13 artiklan mukaisesti 
toteutettuja kansallisia toimenpiteitä.  

Tietosuojapuitepäätöksen 25 artiklan 
3 kohta sisältää henkilötietodirektiivin 28 ar-
tiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa vas-
taavan säännöksen. 

Henkilötietolain 40 §:n 2 momentissa sää-
detään tietosuojavaltuutetun velvollisuudesta 
ratkaista asia, jonka rekisteröity on saattanut 
hänen käsiteltäväkseen lain 28 §:n (tarkas-
tusoikeuden toteuttaminen) ja 29 §:n (tiedon 
korjaaminen) nojalla.  

Lisäpöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdassa mää-
rätään, että valvontaviranomaiset hoitavat 
tehtävänsä täysin riippumattomasti. Artiklan 
4 kohdassa määrätään valvontaviranomaisen 
päätökseen tyytymättömän oikeudesta valit-
taa tuomioistuimeen. 

Henkilötietodirektiivin 28 artiklan 1 koh-
dan toisen alakohdan mukaan valvontaviran-
omaisten on hoidettava tehtäviään itsenäises-
ti. Artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mu-
kaan valvontaviranomaisten päätöksistä voi 
valittaa tuomioistuimeen. Tietosuojapuite-
päätöksen 25 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan 
c alakohta sisältävät henkilötietodirektiivin 
edellä mainittuja säännöksiä vastaavat sään-
nökset.  

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojaval-
tuutetusta annetun lain 1 §:n mukaan henki-
lötietolaissa ja luottotietolaissa tarkoitettujen 
asioiden käsittelemistä varten oikeusministe-

riön yhteydessä on tietosuojalautakunta ja 
tietosuojavaltuutetun virka. Lain 6 §:ssä sää-
detään, että tietosuojavaltuutetun nimittää 
valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamat-
ta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi 
kerrallaan. Tietosuojalautakunnasta ja tie-
tosuojavaltuutetusta annetun asetuksen 1 §:n 
mukaan valtioneuvosto määrää tietosuojalau-
takunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan sekä jäsenet kolmeksi vuodeksi kerral-
laan.  

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oi-
keus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. Asianmukaista viranomaiskäsittelyä ja 
oikeusturvan saatavuutta täsmentävät perus-
tuslain 21 §:n 2 momentissa luetellut menet-
telylliset perusoikeudet: käsittelyn julkisuus 
sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu 
päätös sekä oikeus hakea muutosta. Nämä 
menettelyoikeudet samoin kuin muut oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hal-
linnon takeet turvataan lailla. Hallintolain 
(434/2003) 1 §:n mukaan hallintolain tarkoi-
tuksena on muun ohella toteuttaa ja edistää 
hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallinto-
asioissa. Lain 6 §:ssä säädetään hallinnon oi-
keusperiaatteista. Pykälän mukaan viran-
omaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia 
tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa 
yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tar-
koituksiin. Viranomaisen toimien on oltava 
puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoitel-
tuun päämäärään nähden. Niiden on suojatta-
va oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja 
odotuksia.  

Muutoksenhausta tietosuojavaltuutetun ja 
tietosuojalautakunnan päätöksiin säädetään 
henkilötietolain 45 §:ssä. Pykälän 1 momen-
tin mukaan tietosuojavaltuutetun 40 §:n 
2 momentin ja tietosuojalautakunnan 43 (lu-
pa-asiat) ja 44 §:n (määräykset) nojalla te-
kemään päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla noudattaen, mitä hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Tietosuojaval-
tuutettu voi hakea muutosta tietosuojalauta-
kunnan 43 §:n nojalla tekemään päätökseen. 
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Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalauta-
kunnan päätöksessä voidaan määrätä, että 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Lisäpöytäkirjan 1 artiklan 5 kohdan mu-
kaan valvontaviranomaiset toimivat yhteis-
työssä toistensa kanssa tietosuojasopimuksen 
IV luvun määräysten mukaisesti siinä määrin 
kuin se on tarpeen tehtäviensä hoitamiseksi, 
erityisesti vaihtamalla kaikkia tarvittavia tie-
toja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tie-
tosuojasopimuksen 13 artiklan määräysten 
soveltamista. Tietosuojasopimuksen IV lu-
vussa määrätään muun ohella osapuolten vä-
lisestä yhteistyöstä (13 artikla) ja ulkomailla 
asuvien rekisteröityjen avustamisesta (14 ar-
tikla).  

Henkilötietodirektiivin 28 artiklan 6 koh-
dan toisessa alakohdassa säädetään, että val-
vontaviranomaisten on oltava yhteistyössä 
keskenään siinä määrin kuin on tarpeen teh-
täviensä suorittamiseksi, erityisesti vaihta-
malla hyödyllisiä tietoja. Tietosuojapuitepää-
tös ei sisällä vastaavaa säännöstä. 

Tietosuojasopimuksen voimaansaattamista 
koskevassa asetuksessa (270/1992) tie-
tosuojavaltuutettu on nimetty 13 artiklassa 
tarkoitetuksi viranomaiseksi, joka huolehtii 
osapuolten välisestä yhteistyöstä. Henkilötie-
tolain 38 §:n 3 momentin mukaan tietosuoja-
viranomaiset toimivat yhteistyössä muiden 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietosuoja-
viranomaisten kanssa ja antavat tarvittaessa 
virka-apua. Tietosuojalautakunnasta ja tie-
tosuojavaltuutetusta annetun lain 5 §:n 
4 kohdan mukaan tietosuojavaltuutetun teh-
tävänä on huolehtia henkilötietojen käsitte-
lyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. 

2 artikla. Henkilötietojen siirto maan ra-
jan yli vastaanottajalle, joka ei kuulu yleis-
sopimuksen osapuolen lainkäyttövaltaan. Ar-
tiklan 1 kohdan mukaan kukin osapuoli sallii 
henkilötietojen siirron tietosuojasopimuksen 
osapuoliin kuulumattoman valtion tai järjes-
tön lainkäyttövaltaan kuuluvalle vastaanotta-
jalle ainoastaan, jos kyseinen valtio tai järjes-
tö takaa aiotulle tietojen siirrolle riittävän 
suojan tason. 

Tietosuojasopimuksessa määrätään vain 
välillisesti tiedonsiirrosta sellaisen valtion 
alueelle, joka ei ole sopimuksen osapuoli. 

Sopimuksen 12 artiklan 2 kappaleen mukaan 
osapuoli ei saa yksinomaan yksityisyyden 
suojelemiseksi kieltää henkilötietojen siirtoa 
toisen osapuolen alueelle tai vaatia erityistä 
valtuutusta tähän. Artiklan 3 kappaleen 
b kohdan mukaan osapuolella on kuitenkin 
oikeus poiketa 2 kappaleen määräyksistä, jos 
siirto tehdään sen alueelta toisen osapuolen 
alueen kautta sellaisen valtion alueelle, joka 
ei ole liittynyt sopimukseen. Poikkeamisen 
tarkoituksen on välttää tiedon alkuperämaan 
lainsäädännön kiertäminen tällaisten siirtojen 
avulla. Selitysmuistiossa todetaan, että lisä-
pöytäkirjan laatimisaikana jotkut osapuolet 
olivat säätäneet henkilötietojen siirrosta kol-
mansiin valtioihin. Sääntelyn erilaisuus oli 
vaarassa rajoittaa osapuolten välistä tiedon-
siirtoa, mikä olisi vastoin tietosuojasopimuk-
sen tarkoitusta.  

Lisäpöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa edel-
lytetään, että kohdevaltio tai järjestö takaa 
aiotulle tiedonsiirrolle riittävän suojan tason. 
Selitysmuistion mukaan tason riittävyys ar-
vioidaan kaikkien siirtoa koskevien olosuh-
teiden valossa ja tapauskohtaisesti jokaisen 
siirron tai siirtoluokan osalta. Arvioinnissa 
tulisi ottaa huomioon erityisesti tiedon tyyp-
pi, käsittelyn tarkoitus ja kesto, alkuperämaa 
ja lopullinen kohdevaltio, kohdevaltiossa tai 
järjestössä voimassa olevat yleiset ja alakoh-
taiset säännökset sekä käytännesäännöt ja 
noudatettavat turvatoimet. Arvio voidaan 
tehdä myös järjestö- tai valtiokohtaisesti. Ar-
viossa tulee selvittää, miten tietosuojasopi-
muksen II luvun ja käsillä olevan lisäpöytä-
kirjan periaatteet toteutuvat kohdevaltiossa 
tai -järjestössä ja miten tietojen kohteena 
oleva henkilö voi puolustaa etujaan rikko-
mustapauksessa.  

Artiklan 2 kohdassa määrätään siitä, mil-
loin osapuoli voi sallia henkilötietojen siir-
ron, vaikka artiklan 1 kohdan edellytykset 
eivät olisi täyttyneet. Kohdan a ja b alakoh-
dan mukaan siirto on sallittu, jos siirto on ky-
seisen osapuolen kansallisessa lainsäädän-
nössä sallittu tietojen kohteena olevan henki-
lön erityisen edun perusteella tai oikeutetun 
ja erityisesti merkittävän yleisen edun perus-
teella, taikka jos toimivaltaiset viranomaiset 
katsovat, että siirron valvonnasta vastaavan 
tahon asettamat, erityisesti sopimusmääräyk-
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sistä johtuvat takeet, ovat kansallisen lain-
säädännön mukaan riittävät. 

Henkilötietodirektiivin IV luvussa sääde-
tään henkilötietojen siirrosta kolmansiin 
maihin. Direktiivin 25 artiklan 1 kohdan mu-
kaan jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että 
käsiteltävien tai siirron jälkeen käsiteltäviksi 
tarkoitettujen henkilötietojen siirto kolman-
teen maahan voidaan suorittaa ainoastaan, jos 
kyseisessä kolmannessa maassa taataan tie-
tosuojan riittävä taso, jollei direktiivin mui-
den säännösten mukaisesti säädetyistä kan-
sallisista säännöksistä muuta johdu. Artiklan 
2 kohdassa säädetään tietosuojan tason riittä-
vyyden arvioinnissa käytetyistä kriteereistä ja 
3—6 kohdassa noudatettavasta menettelystä 
tilanteissa, joissa jäsenvaltio tai komissio ar-
vioi, että kolmannessa maassa ei taata riittä-
vää tietosuojan tasoa.  

Henkilötietodirektiivin 26 artiklassa sääde-
tään edellytyksistä, joiden täyttyessä henkilö-
tietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan 
25 artiklan säännöksistä poiketen. Artiklan 1 
kohdan mukaan henkilötietoja voidaan siirtää 
muun ohella silloin, jos siirto on tarpeen tai 
lain vaatima tärkeän yleisen edun turvaami-
seksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämi-
seksi tai puolustamiseksi (d alakohta) tai siir-
to on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun 
suojaamiseksi (e alakohta). Jäsenvaltio voi 
hyväksyä henkilötietojen siirron tai siirtojen 
sarjan sellaiseen kolmanteen maahan, jossa ei 
taata 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tie-
tosuojan riittävää tasoa, jos rekisterinpitäjä 
antaa riittävät takeet henkilöiden yksityisyy-
den suojasta ja perusoikeuksien ja -
vapauksien suojasta sekä vastaavien oikeuk-
sien soveltamisesta, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta 1 kohdan soveltamista; nämä ta-
keet voivat erityisesti johtua soveltuvista so-
pimuslausekkeista (26 artiklan 2 kohta). 

Henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin 
ulkopuolelle säädetään henkilötietolain 5 lu-
vussa. Lain 22 §:n mukaan henkilötietoja 
voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvalti-
oiden alueen tai Euroopan talousalueen ulko-
puolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa 
taataan tietosuojan riittävä taso. Tietosuojan 
tason riittävyys on arvioitava ottaen huomi-
oon tietojen luonne, suunnitellun käsittelyn 
tarkoitus ja kestoaika, alkuperämaa ja lopul-
linen kohde, asianomaisessa maassa voimas-

sa olevat yleiset ja alakohtaiset oikeussään-
nöt sekä käytännesäännöt ja noudatettavat 
turvatoimet.  

Säännöksiä henkilötietojen siirrosta Euroo-
pan unionin ulkopuolelle täydennettiin vuon-
na 2000 tehdyllä henkilötietolain muutoksel-
la (986/2000). Henkilötietolakiin sisällytet-
tiin säännökset henkilötietodirektiivin nojalla 
tapahtuvasta komission päätöksenteosta. Uu-
den 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötie-
toja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsen-
valtioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle siltä osin kuin Euroopan unio-
nin komissio on henkilötietodirektiivin 3 ar-
tiklan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti to-
dennut, että kyseisessä maassa taataan tie-
tosuojan riittävä taso. Toteaminen tapahtuu 
siten, että komissio tekee päätöksen tie-
tosuojan riittävästä tasosta. 

Edelleen lain 22 a §:n 2 momentin mukaan 
henkilötietoja ei voida siirtää Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle siltä osin kuin ko-
missio on henkilötietodirektiivin 3 artiklan ja 
25 artiklan 4 kohdan mukaisesti todennut, et-
tä kyseisessä maassa ei taata tietosuojan riit-
tävää tasoa. Lain 23 §:n poikkeusperusteita 
muutettiin ja täydennettiin henkilötietodirek-
tiivin vaatimusten mukaisesti.  

Poliisin henkilörekisterin tietojen luovut-
tamisesta ulkomaille on erityissäännöksiä 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain (761/2003), jäljempänä poliisin 
henkilötietolaki, 6 luvussa. Tietojen muuta 
ulkomaille luovuttamista koskevassa 40 §:n 
2 momentissa säädetään siitä, mille viran-
omaiselle sekä mihin käyttötarkoituksiin tie-
toja saadaan luovuttaa. Momentissa ei ole 
luovutuksen kohteen ja käyttötarkoituksen 
määrittelyn lisäksi erityisiä säännöksiä niistä 
edellytyksistä, joiden täyttyessä tietoja saa-
daan luovuttaa ulkomaille. Poliisin henkilö-
tietolain soveltamisalaa koskevassa 1 §:ssä 
todetaan kuitenkin muun ohella, että henkilö-
tietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötieto-
lakia siltä osin kuin poliisin henkilötietolais-
sa tai muussa laissa ei toisin säädetä.  

Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annettu laki (579/2005), jäljempänä 
rajavartiolaitoksen henkilötietolaki, sisältää 
erityissäännöksiä rajavartiolaitoksen henkilö-
tietorekisterin tietojen luovuttamisesta ulko-
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maille. Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 
39 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta 
muulle ulkomaiselle viranomaiselle. Pykäläs-
sä säädetään siitä, mille viranomaiselle ja 
mihin käyttötarkoituksiin tietoja saadaan 
luovuttaa, mutta ei tiedonluovutuksen edelly-
tyksistä. Rajavartiolaitoksen henkilötietolain 
1 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyyn ra-
javartiolaitoksessa sovelletaan henkilötieto-
lakia siltä osin kuin rajavartiolaitoksen hen-
kilötietolaissa tai muussa laissa ei toisin sää-
detä.  

3 artikla. Loppumääräykset. Artiklan 
1 kohdan mukaan osapuolet katsovat, että li-
säpöytäkirjan 1 ja 2 artiklan määräykset täy-
dentävät tietosuojasopimusta ja kaikkia tie-
tosuojasopimuksen määräyksiä sovelletaan 
sen mukaisesti. Näin ollen lisäpöytäkirjan 
soveltamisala määräytyy tietosuojasopimuk-
sen määräysten mukaan. Tietosuojasopimuk-
sen 3 artiklan 1 kappaleen mukaan osapuolet 
sitoutuvat soveltamaan sopimusta automaat-
tisesti käsiteltäviin henkilörekistereihin ja 
henkilötietojen automaattiseen tietojenkäsit-
telyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. So-
pimuksen 3 artiklan 2 kappaleessa määrätään 
siitä, miten osapuoli voi selityksellään laajen-
taa ja rajoittaa edellä mainittua yleistä sovel-
tamisvelvoitettaan. Lisäpöytäkirjan sovelta-
misalaa on käsitelty edellä yleisperustelujen 
1.2 jaksossa.  

Lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta, ratifi-
oinnista ja hyväksymisestä määrätään artik-
lan 2 kohdassa. Pöytäkirja on avoinna alle-
kirjoittamista varten tietosuojasopimuksen 
allekirjoittajavaltioille. Euroopan yhteisöt 
(unioni) voivat allekirjoittaa pöytäkirjan sen 
jälkeen, kun ne ovat liittyneet tietosuojaso-
pimukseen sen määräysten mukaisesti. Lisä-
pöytäkirja tulee ratifioida tai hyväksyä. Pöy-
täkirjan allekirjoittaja ei voi ratifioida tai hy-
väksyä sitä, jollei se ole aiemmin tai saman-
aikaisesti ratifioinut tai hyväksynyt tie-
tosuojasopimusta tai liittynyt siihen. Pöytä-
kirjan ratifioimis- ja hyväksymiskirjat tallete-
taan Euroopan neuvoston pääsihteerin huos-
taan. 

Pöytäkirja tulee voimaan artiklan 3 kohdan 
mukaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta sii-
tä päivästä, jona viisi pöytäkirjan allekirjoit-
tajaa on ilmaissut suostumuksensa tulla sen 

sitomaksi artiklan 2 kohdan määräysten mu-
kaisesti. 

Sellaisen pöytäkirjan allekirjoittajan osalta, 
joka myöhemmin ilmaisee suostumuksensa 
tulla sen sitomaksi, pöytäkirja tulee voimaan 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
kun on kulunut kolme kuukautta siitä päiväs-
tä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirja on 
talletettu.  

Liittymisestä määrätään artiklan 4 kohdas-
sa. Lisäpöytäkirjan voimaantulon jälkeen 
valtio, joka on liittynyt tietosuojasopimuk-
seen, voi liittyä myös pöytäkirjaan. Lisäpöy-
täkirjaan liitytään tallettamalla liittymiskirja 
Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. 
Liittyminen tulee voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulu-
nut kolme kuukautta liittymiskirjan talletta-
misesta. 

Lisäpöytäkirjan irtisanomisesta on määrä-
yksiä artiklan 5 kohdassa. Osapuoli voi mil-
loin tahansa irtisanoa pöytäkirjan Euroopan 
neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituk-
sella. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on 
kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona 
pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 

Artiklan 6 kohdan mukaan Euroopan neu-
voston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neu-
voston jäsenvaltioille, Euroopan yhteisöille 
ja muille pöytäkirjaan liittyneille valtioille: a) 
jokaisesta allekirjoituksesta; b) jokaisen rati-
fioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta; 
c) jokaisesta pöytäkirjan 3 artiklan mukaises-
ta voimaantulopäivästä; d) jokaisesta muusta 
pöytäkirjaan liittyvästä toimesta, ilmoitukses-
ta tai tiedonannosta. 

 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanketti-
lain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lail-
la lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vat määräykset. Lainsäädännön alaan kuulu-
via määräyksiä selostetaan jäljempänä edus-
kunnan suostumuksen tarpeellisuutta koske-
vassa jaksossa.  

2 §. Pykälä sisältää tavanomaisen voimaan-
tulosäännöksen, jonka mukaan lain voimaan-
tulosta säädettäisiin tasavallan presidentin 
asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan samanaikaisesti kuin lisäpöytäkirja 
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tulee Suomen osalta kansainvälisesti voi-
maan. 

 
3  Voimaantulo  

Lisäpöytäkirja tulee Suomen osalta kan-
sainvälisesti voimaan sen 3 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan nojalla seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kol-
me kuukautta siitä päivästä, jona hyväksy-
miskirja on talletettu. Lisäpöytäkirjan voi-
maansaattamislaki on tarkoitettu saatettavak-
si voimaan samana ajankohtana kuin pöytä-
kirja tulee voimaan.  

Tietosuojasopimukseen annettavat selityk-
set tulevat sopimuksen 3 artiklan 6 kappaleen 
mukaan voimaan kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun Euroopan neuvoston pääsihteeri on 
ne vastaanottanut.  

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
18 §:n 1 ja 4 kohdan mukaan maakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat 
maakunnan hallitusta ja sen alaisia viran-
omaisia ja laitoksia sekä kuntien hallintoa. 
Maakuntalakien itsehallintolain 19 §:ssä tar-
koitetussa lainsäädäntövalvonnassa on näi-
den lainkohtien nojalla katsottu, että maa-
kunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat asiat, 
jotka koskevat edellä mainittujen viranomais-
tahojen hallussa olevien henkilötietojen suo-
jaa. Ahvenanmaan maakuntapäivät antoi 
vuonna 1991 suostumuksensa tietosuojaso-
pimuksen voimaansaattamislain voimaantu-
lolle maakunnassa. Myös lisäpöytäkirjan 
henkilötietojen suojaa koskevat määräykset 
kuuluvat ainakin osittain maakunnan lainsää-
däntövaltaan. Näin ollen lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamislain voimaantulolle Ahvenan-
maan maakunnassa on saatava Ahvenanmaan 
maakuntapäivien hyväksyntä itsehallintolain 
59 §:n 1 momentin mukaisesti. 

 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te lyjärjestys  

Arvion lähtökohdat. Eduskunta hyväksyy 
perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan sel-
laiset valtiosopimukset ja muut kansainväli-
set velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin 
merkitykseltään huomattavia taikka vaativat 

perustuslain mukaan muusta syystä eduskun-
nan hyväksymisen.  

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen 
velvoitteen määräykset on luettava lainsää-
dännön alaan, jos määräys koskee jonkin pe-
rustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttä-
mistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin 
koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksi-
en perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla taikka jos määräyksen tarkoittamasta 
asiasta on voimassa lain säännöksiä tai jos 
siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mu-
kaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei vai-
kuta se, onko jokin määräys ristiriidassa vai 
sopusoinnussa Suomessa lailla annetun sään-
nöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 
12/2000 vp ja PeVL 19/2010 vp). 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on 
lähdetty myös siitä, että eduskunta antaa ni-
menomaisella päätöksellä suostumuksen sel-
laisten lainsäädännön alaan kuuluvia sopi-
musmääräyksiä koskevien varaumien, seli-
tysten ja julistusten antamiseen, jotka vaikut-
tavat Suomen kansainvälisten velvoitteiden 
sisältöön tai laajuuteen itse sopimuksiin ver-
rattuna (PeVL 16/2005 vp, PeVM 2/2008 vp, 
PeVL 19/2010 vp ja PeVL 29/2010 vp).  

Sekasopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, 
joissa osapuolena on sekä Euroopan unioni 
että yksi tai useampi unionin jäsenvaltio. Se-
kasopimuksiin rinnastetaan myös ne sopi-
mukset, joissa unioni ei voi olla osapuolena, 
mutta joissa osapuolena olevat jäsenvaltiot 
käyttävät unionin puolesta sen toimivaltaa 
(PeVL 16/2004 vp). Eduskunta hyväksyy va-
kiintuneen käytännön mukaan tällaisen seka-
sopimuksen vain siltä osin kuin se kuuluu 
Suomen toimivaltaan (PeVL 16/2004 vp, 
PeVL 6/2005 vp, PeVL 56/2010 vp ja PeVL 
62/2010 vp). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, 
että toimivallan jakautumiseen kiinnitetään 
riittävästi huomiota laadittaessa hallituksen 
esityksiä sopimuksista, joiden määräysten 
osalta sekä unionilla että jäsenvaltioilla on 
toimivaltaa. Esityksistä tulee ilmetä, miltä 
osin sopimukset kuuluvat Suomen toimival-
taan (PeVL 6/2001 vp, PeVL 6/2005 vp ja 
PeVL 62/2010 vp). 

Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
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muksen, jäljempänä EUT-sopimus, SEUT, 
2—6 artiklassa määrätään unionin ja jäsen-
valtioiden välisestä toimivallanjaosta. SEUT 
4 artiklan mukaan unionilla on jäsenvaltioi-
den kanssa jaettu toimivalta, kun unionille 
annetaan perussopimuksissa toimivaltaa, joka 
ei koske 3 ja 6 artiklassa tarkoitettuja aloja. 
SEUT 3 artiklassa luetellaan alat, joilla 
unionilla on yksinomainen toimivalta ja 6 ar-
tiklassa alat, joilla unionilla on toimivalta to-
teuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tuke-
miseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämi-
seksi. Henkilötietojen suoja ei kuulu 3 ja 
6 artiklassa mainittuihin aloihin. SEUT 2 ar-
tiklan 2 kohdan mukaan kun perussopimuk-
sissa annetaan unionille jäsenvaltioiden kans-
sa jaettu toimivalta tietyllä alalla, unioni ja 
jäsenvaltiot voivat toimia lainsäätäjänä ja an-
taa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä ky-
seisellä alalla. Jäsenvaltiot käyttävät toimi-
valtaansa siltä osin kuin unioni ei ole käyttä-
nyt omaansa.  

Unionin sisäisestä toimivallasta henkilötie-
tojen suojaa koskevissa asioissa on määräyk-
siä unionin perussopimuksissa. SEUT 16 ar-
tiklan 1 kohdassa taataan jokaiselle oikeus 
henkilötietojensa suojaan. Artiklan 2 kohdan 
mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä nou-
dattaen luonnollisten henkilöiden suojaa kos-
kevat säännöt, jotka koskevat unionin toimie-
linten, elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioi-
den, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat 
unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa 
toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsit-
telyä, sekä säännöt, jotka koskevat näiden 
tietojen vapaata liikkuvuutta. Artiklan 2 koh-
dassa määrätään edelleen, että näiden sääntö-
jen noudattamista valvoo riippumaton viran-
omainen. Artiklan 2 kohdassa määrätään li-
säksi, että sen nojalla annetut säännöt eivät 
vaikuta Euroopan unionista tehdyn sopimuk-
sen, jäljempänä EU-sopimus, SEU, 39 artik-
lassa tarkoitettuihin erityisiin sääntöihin.  

SEU 39 artikla koskee henkilötietojen suo-
jaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla. Artikla sisältää uuden oikeusperustan 
neuvoston päätökselle, jolla vahvistetaan 
luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat 
säännöt, jotka koskevat henkilötietojen käsit-
telyä jäsenvaltioiden viranomaisissa yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Artik-

lassa edelleen määrätään, että näiden sääntö-
jen noudattamista valvoo riippumaton viran-
omainen, jolla tarkoitetaan henkilötietoja kä-
sittelevää kansallista viranomaista. Jäsenval-
tioiden toimivaltaan järjestää näiden sääntö-
jen noudattamisen laillisuusvalvonta ei artik-
lalla puututa (HE 23/2008 vp). Artikla sisäl-
tää myös oikeusperustan päätökselle, jolla 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat näiden 
tietojen vapaata liikkuvuutta. Päätösten on 
oltava SEUT 16 artiklan mukaiset. 

Lissabonin sopimuksen hyväksyneen halli-
tustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan 
liitettiin julistus nro 21, jossa konferenssi 
tunnustaa, että SEUT 16 artiklan mukaiset 
erityissäännöt henkilötietojen suojasta ja näi-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta saattavat 
osoittautua tarpeellisiksi rikosoikeuden alalla 
tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja polii-
siyhteistyön aloilla näiden alojen erityisluon-
teen vuoksi.  

Edellä esitetyistä perussopimusten määrä-
yksistä seuraa, että toimivalta Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä on lisä-
pöytäkirjan kattamalla alalla luonteeltaan ja-
ettua. 

Unionin sisäisen toimivallan suhteesta sen 
ulkoiseen sopimuksentekotoimivaltaan on 
määräyksiä SEUT 3 ja 216 artiklassa. SEUT 
216 artiklan 1 kohdan mukaan unioni voi 
tehdä sopimuksen yhden tai useamman kol-
mannen valtion tai kansainvälisen järjestön 
kanssa muun ohella silloin, kun sopimuksen 
tekeminen voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin 
tai muuttaa niiden ulottuvuutta. Unionilla on 
SEUT 3 artiklan 2 kohdan mukaan yksin-
omainen toimivalta tehdä tällainen sopimus 
siltä osin kuin se voi vaikuttaa yhteisiin sään-
töihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta. Artik-
lan 2 kohdan määräykset unionin yksinomai-
sesta sopimustoimivallasta perustuvat unio-
nin tuomioistuimen unionin ulkoista toimi-
valtaa koskevaan oikeuskäytäntöön (HE 
23/2008 vp). Unionin tuomioistuimen käy-
tännön mukaan aina kun unioni antaa perus-
sopimuksissa määrätyn yhteisen politiikan 
toteuttamiseksi yhteisiä sääntöjä, olivatpa ne 
missä muodossa tahansa, jäsenvaltioilla ei 
ole enää yksittäistä tai edes yhteistä oikeutta 
sopia kolmansien valtioiden kanssa näihin 
sääntöihin vaikuttavista tai niiden sisältöä 
muuttavista velvoitteista (asia 22/70, komis-
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sio v. neuvosto). Unioni saavuttaa ulkoisen 
toimivallan sen vuoksi, että se on käyttänyt 
sisäistä toimivaltaansa silloin, kun kansain-
väliset sitoumukset kuuluvat yhteisten sään-
töjen soveltamisalaan tai joka tapauksessa 
alaan, jota tällaiset säännöt jo suurelta osin 
kattavat (asia C-469/98, komissio v. Suomi).  

Unioni on käyttänyt sisäistä toimivaltaansa 
antamalla henkilötietodirektiivin. Vuonna 
1995 annetun direktiivin oikeusperustana oli 
Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 
100a artikla, nykyinen SEUT 114 artikla. Di-
rektiivin mukaan henkilötietojen käsittelyä 
koskevat jäsenvaltioiden erot yksilöiden oi-
keuksien ja vapauksien suojassa, erityisesti 
oikeudessa yksityisyyteen, voivat estää ky-
seisten tietojen siirron jäsenvaltioiden välillä. 
Sen vuoksi erot voivat muodostua esteeksi 
monelle yhteisön taloudelliselle toiminnalle 
ja vääristää kilpailua. Henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten katsottiin näin ollen 
olevan välttämättömiä perustamissopimuk-
sessa tarkoitettujen sisämarkkinoiden toteu-
tumisen ja toiminnan kannalta.  

Perussopimuksiin jaetun toimivallan käy-
töstä tehty pöytäkirja nro 25 koskee SEUT 
2 artiklan 2 kohtaa. Pöytäkirjan mukaan 
unionin toteuttaessa toimintaa tietyllä alalla 
tämä toimivallan käytön soveltamisala ei ka-
ta kuin kyseessä olevassa unionin säädökses-
sä säädellyt asiat eikä se siten koske asian-
omaista alaa kokonaisuudessaan.  

Henkilötietodirektiiviä ei sovelleta sen 
3 artiklan 2 kohdan mukaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joka suoritetaan unionin oikeu-
den soveltamisalan ulkopuolisessa toimin-
nassa, kuten direktiivin tekohetkellä voimas-
sa olleen Euroopan unionista tehdyn sopi-
muksen V (yhteinen ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikka) ja VI (poliisiyhteistyö ja oikeudelli-
nen yhteistyö rikosasioissa) osastossa määrä-
tyssä toiminnassa, ja kaikissa tapauksissa kä-
sittelyyn, joka koskee yleistä turvallisuutta, 
puolustusta, valtion turvallisuutta ja rikosoi-
keuden alalla tapahtuvaa valtion toimintaa. 
Direktiiviä ei niin ikään sovelleta henkilötie-
tojen käsittelyyn, jonka luonnollinen henkilö 
suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai 
kotitalouttaan koskevassa toiminnassa.  

Tietosuojapuitepäätöstä sovelletaan sen 
1 artiklan 2 kohdan mukaan ainoastaan tie-
toihin, joita toimivaltaiset viranomaiset ke-

räävät tai käsittelevät rikosten torjumiseksi, 
tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyt-
tämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamus-
ten täytäntöön panemiseksi. Puitepäätöksen 
soveltamisala rajoittuu jäsenvaltioiden kes-
kenään siirtämien tai saataville asettamien 
henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojapuite-
päätöksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan puite-
päätöstä sovelletaan henkilötietojen osittain 
tai kokonaan automatisoituun tietojenkäsitte-
lyyn sekä sellaisten henkilötietojen manuaa-
liseen käsittelyyn, jotka muodostavat rekiste-
rin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa 
rekisterin osa. Puitepäätös ei sen 1 artiklan 
4 kohdan mukaan vaikuta olennaisiin kansal-
lisiin turvallisuusetuihin eikä kansallisen tur-
vallisuuden alan erityisiin tiedustelutoimiin.  

Neuvosto ei ole toistaiseksi tehnyt SEU 
39 artiklassa tarkoitettuja henkilötietojen 
suojaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla koskevia päätöksiä. Yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan alalla unionilla ei ole 
yksinomaista tai jaettua toimivaltaa jäsenval-
tioiden kanssa.  

Unionilla on edellä selostetun perusteella 
yksinomainen toimivalta hyväksyä ne lisä-
pöytäkirjan määräykset, joissa tarkoitetuissa 
asioissa se on käyttänyt sisäistä toimivaltaan-
sa. Muilta osin lisäpöytäkirjan määräykset 
kuuluvat Suomen toimivaltaan. Unioni ei voi 
toistaiseksi olla lisäpöytäkirjan osapuoli, ja 
sen vuoksi neuvosto valtuutti jäsenvaltiot ää-
nestämään lisäpöytäkirjan hyväksymisen 
puolesta niiden määräysten osalta, jotka kuu-
luivat silloisen yhteisön toimivaltaan.  

Lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Henkilötietojen suojaa koskevat kan-
sainvälisten velvoitteiden määräykset kuulu-
vat näin ollen jo asian luonteen vuoksi lain-
säädännön alaan.  

Lisäpöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetuista tietosuojaviranomaisista sekä ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tutkintaval-
tuuksista ja väliintulo-oikeuksista, muista oi-
keuksista ja kanteluiden käsittelyvelvollisuu-
desta on säännöksiä henkilötietolain 9 luvus-
sa sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja-
valtuutetusta annetussa laissa. Artiklan 3 ja 
4 kohta koskee sellaisia hyvän hallinnon ja 
oikeusturvan takeita, jotka perustuslain 
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21 §:n mukaan edellyttävät lailla säätämistä. 
Muutoksenhausta tietosuojavaltuutetun ja tie-
tosuojalautakunnan tekemiin päätöksiin sää-
detään henkilötietolain 45 §:ssä. Artiklan 
5 kohdan mukaisesta yhteistyöstä huolehtii 
Suomessa tietosuojalautakunnasta ja tie-
tosuojavaltuutetusta annetun lain 5 §:n 
4 kohdan mukaan tietosuojavaltuutettu. Lisä-
pöytäkirjan 1 artiklan määräykset kuuluvat 
näin ollen lainsäädännön alaan.  

Lisäpöytäkirjan 2 artiklan mukaisesta hen-
kilötietojen siirrosta maan rajan yli sellaiselle 
vastaanottajalle, joka ei kuulu tietosuojaso-
pimuksen osapuolen lainkäyttövallan piiriin, 
säädetään henkilötietolain 5 luvussa. Pöytä-
kirjan 2 artiklan määräykset kuuluvat siten 
lainsäädännön alaan.  

Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa mää-
rätään, että pöytäkirjan määräykset täydentä-
vät tietosuojasopimusta ja että kaikkia tie-
tosuojasopimuksen määräyksiä sovelletaan 
sen mukaisesti. Artiklan 1 kohdasta seuraa, 
että esimerkiksi pöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvassa 1 ja 2 artiklassa käytetty 
henkilötiedon käsite määritellään tietosuoja-
sopimuksen määritelmää noudattaen. Lisä-
pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan määräykset 
vaikuttavat näin ollen välillisesti lisäpöytä-
kirjan aineellisten sopimusmääräysten tulkin-
taan ja soveltamiseen ja kuuluvat itsekin 
lainsäädännön alaan (PeVL 6/2001 vp). 

Tietosuojasopimukseen ehdotetut sopimuk-
sen soveltamisalaa koskevat selitykset kuu-
luvat lainsäädännön alaan, koska ne vaikut-
tavat lainsäädännön alaan kuuluvien Suomen 
kansainvälisten velvoitteiden sisältöön tai 
laajuuteen itse sopimuksiin verrattuna. 

Lisäpöytäkirja ja tietosuojasopimukseen 
annettavaksi ehdotetut selitykset eivät sisällä 
velvoitteita, jotka koskisivat perustuslakia 
sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Lisäpöytäkirja ja 
selitykset voidaan hallituksen käsityksen 
mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja 
ehdotus lisäpöytäkirjan voimaansaattamis-

laiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain sää-
tämisjärjestyksessä.  

 
Edellä olevan perusteella ja perustuslain 

94 §:n mukaisesti esitetään, että 
 

Eduskunta hyväksyisi yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä tehtyyn yleissopi-
mukseen valvontaviranomaisia ja 
maan rajan yli tapahtuvaa tietojen 
siirtoa koskevan Strasbourgissa 
8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn li-
säpöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu 
Suomen toimivaltaan, 

 
Eduskunta hyväksyisi annettavaksi 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä 
Strasbourgissa 28 päivänä tammikuuta 
1981 tehdyn yleissopimuksen 3 artik-
lan 2 kappaleen a kohdassa tarkoite-
tun selityksen, jonka mukaan Suomi ei 
sovella yleissopimusta sellaiseen hen-
kilötietojen käsittelyyn, jonka luonnol-
linen henkilö suorittaa yksinomaan 
henkilökohtaisiin tai niihin verratta-
viin tavanomaisiin yksityisiin tarkoi-
tuksiinsa, 

 
ja että Eduskunta hyväksyisi annet-

tavaksi yleissopimuksen 3 artiklan 
2 kappaleen c kohdassa tarkoitetun se-
lityksen, jonka mukaan Suomi soveltaa 
yleissopimusta henkilötietojen auto-
maattisen käsittelyn ohella myös muu-
hun henkilötietojen käsittelyyn silloin, 
kun henkilötiedot muodostavat tai nii-
den on tarkoitus muodostaa henkilöre-
kisteri tai sen osa.  

 
Koska lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä, 

jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan 
samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraa-
va lakiehdotus: 

 
 



 HE 149/2011 vp  
  

 

17

Lakiehdotus 
 
 

Laki 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan 
neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määrä-

ysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Yksilöiden suojelusta henkilötietojen auto-
maattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn yleis-
sopimukseen valvontaviranomaisia ja maan 
rajan yli tapahtuvaa tietojen siirtoa koskevan 
Strasbourgissa 8 päivänä marraskuuta 2001 
tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan 

kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa 
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 

 
 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
————— 

 
Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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Sopimusteksti 

 
 
VALVONTAVIRANOMAISIA JA MAAN 
RAJAN YLI TAPAHTUVAA TIETOJEN 

SIIRTOA KOSKEVA LISÄPÖYTÄKIRJA 
YLEISSOPIMUKSEEN YKSILÖIDEN 

SUOJELUSTA HENKILÖTIETOJEN AU-
TOMAATTISESSA TIETOJENKÄSITTE-

LYSSÄ 

Johdanto 

Tämän, Strasbourgissa 28 päivänä tammi-
kuuta 1981 allekirjoitettavaksi avatun, yksi-
löiden suojelusta henkilötietojen automaatti-
sessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopi-
muksen (yleissopimus) pöytäkirjan osapuolet, 
jotka 

ovat vakuuttuneita siitä, että valvontaviran-
omaiset, jotka hoitavat tehtäviään täysin riip-
pumattomasti, ovat osa yksilöiden tehokasta 
suojelua henkilötietojen automaattisessa tieto-
jenkäsittelyssä; 

ottavat huomioon kansojen välisen tiedon-
välityksen merkityksen; 

katsovat, että kansallisten rajojen yli tapah-
tuvan henkilötietojen vaihdon lisääntyessä on 
tarpeen varmistaa, että ihmisoikeuksia ja pe-
rusvapauksia, sekä erityisesti oikeutta yksi-
tyiselämään, suojellaan tehokkaasti tällaisen 
henkilötietojen vaihdon yhteydessä; 

 
 
ovat sopineet seuraavasta: 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 
CONVENTION FOR THE PROTECTION 
OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO 
AUTOMATIC PROCESSING OF PER-

SONAL DATA, REGARDING SUPERVI-
SORY AUTHORITIES AND TRANSBOR-

DER DATA FLOWS 

Preamble 

The Parties to this additional Protocol to 
the Convention for the Protection of Indi-
viduals with regard to Automatic Processing 
of Personal Data, opened for signature in 
Strasbourg on 28 January 1981 (hereafter re-
ferred to as "the Convention"); 

Convinced that supervisory authorities, ex-
ercising their functions in complete inde-
pendence, are an element of the effective 
protection of individuals with regard to the 
processing of personal data;  

Considering the importance of the flow of 
information between peoples; 

Considering that, with the increase in ex-
changes of personal data across national bor-
ders, it is necessary to ensure the effective 
protection of human rights and fundamental 
freedoms, and in particular the right to pri-
vacy, in relation to such exchanges of per-
sonal data, 

 
Have agreed as follows: 

 
1 artikla 

Valvontaviranomaiset 

1. Kukin osapuoli varmistaa, että yksi tai 
useampi viranomainen valvoo niiden kansal-
listen lainsäädäntötoimenpiteiden noudatta-
mista, joilla yleissopimuksen II ja III luvun ja 
tämän pöytäkirjan periaatteet on saatettu 
voimaan. 

2. a) Tätä tarkoitusta varten kyseisillä vi-
ranomaisilla tulee olla erityisesti tutkintaval-
tuudet ja väliintulo-oikeus, sekä valtuudet ol-
la asianosaisena oikeudenkäynnissä tai saat-
taa tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan 

Article 1 

Supervisory authorities  

1 Each Party shall provide for one or more 
authorities to be responsible for ensuring 
compliance with the measures in its domestic 
law giving effect to the principles stated in 
Chapters II and III of the Convention and in 
this Protocol.  

2 a To this end, the said authorities shall 
have, in particular, powers of investigation 
and intervention, as well as the power to en-
gage in legal proceedings or bring to the at-
tention of the competent judicial authorities 
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mukaisten periaatteiden täytäntöönpanosta 
annettujen kansallisten säännösten rikkomuk-
set toimivaltaisten lainkäyttöviranomaisten 
tietoon. 

b) Kunkin valvontaviranomaisen tulee toi-
mivaltansa mukaisesti käsitellä kenen tahansa 
esittämä vaade, joka koskee kyseisen henki-
lön oikeuksien ja perusvapauksien suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä. 

3. Valvontaviranomaiset hoitavat tehtävän-
sä täysin riippumattomasti. 

4. Valvontaviranomaisen päätökseen tyy-
tymätön voi hakea siihen muutosta oikeusteit-
se. 

5. Valvontaviranomaiset toimivat yhteis-
työssä toistensa kanssa yleissopimuksen IV 
luvun määräysten mukaisesti siinä määrin 
kuin se on tarpeen tehtäviensä hoitamiseksi, 
erityisesti vaihtamalla kaikkia tarvittavia tie-
toja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleis-
sopimuksen 13 artiklan määräysten sovelta-
mista. 

violations of provisions of domestic law giv-
ing effect to the principles mentioned in 
paragraph 1 of Article 1 of this Protocol. 

 
b Each supervisory authority shall hear 

claims lodged by any person concerning the 
protection of his/her rights and fundamental 
freedoms with regard to the processing of 
personal data within its competence. 

3 The supervisory authorities shall exercise 
their functions in complete independence. 

4 Decisions of the supervisory authorities, 
which give rise to complaints, may be ap-
pealed against through the courts.  

5 In accordance with the provisions of 
Chapter IV, and without prejudice to the pro-
visions of Article 13 of the Convention, the 
supervisory authorities shall co-operate with 
one another to the extent necessary for the 
performance of their duties, in particular by 
exchanging all useful information. 

 
2 artikla 

Henkilötietojen siirto maan rajan yli vas-
taanottajalle, joka ei kuulu yleissopimuk-

sen osapuolen lainkäyttövaltaan 

1. Kukin osapuoli sallii henkilötietojen siir-
ron yleissopimuksen osapuoliin kuulumatto-
man valtion tai järjestön lainkäyttövaltaan 
kuuluvalle vastaanottajalle ainoastaan, jos ky-
seinen valtio tai järjestö takaa aiotulle tietojen 
siirrolle riittävän suojan tason. 

 
2. Poiketen siitä, mitä tämän pöytäkirjan 

2 artiklan 1 kohdassa määrätään, kukin osa-
puoli voi sallia henkilötietojen siirron: 

a) jos siirto on kyseisen osapuolen kansalli-
sessa lainsäädännössä sallittu: 

- tietojen kohteena olevan henkilön erityi-
sen edun perusteella, tai 

- oikeutetun ja erityisesti merkittävän ylei-
sen edun perusteella, tai 

b) jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 
että siirron valvonnasta vastaavan tahon aset-
tamat, erityisesti sopimusmääräyksistä johtu-
vat takeet, ovat kansallisen lainsäädännön 
mukaan riittävät. 

Article 2 

Transborder flows of personal data to a 
recipient which is not subject to the juris-

diction of a Party to the Convention  

1 Each Party shall provide for the transfer 
of personal data to a recipient that is subject 
to the jurisdiction of a State or organisation 
that is not Party to the Convention only if 
that State or organisation ensures an adequate 
level of protection for the intended data 
transfer.  

2 By way of derogation from paragraph 1 
of Article 2 of this Protocol, each Party may 
allow for the transfer of personal data: 

a if domestic law provides for it because 
of: 

- specific interests of the data subject, or 
 
- legitimate prevailing interests, especially 

important public interests, or  
b if safeguards, which can in particular re-

sult from contractual clauses, are provided by 
the controller responsible for the transfer and 
are found adequate by the competent authori-
ties according to domestic law. 
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3 artikla 

Loppumääräykset 

1. Osapuolet katsovat, että tämän pöytäkir-
jan 1 ja 2 artiklan määräykset täydentävät 
yleissopimusta, ja kaikkia yleissopimuksen 
määräyksiä sovelletaan sen mukaisesti. 

 
2. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-

tamista varten yleissopimuksen allekirjoitta-
javaltioille. Euroopan yhteisöt voivat allekir-
joittaa tämän pöytäkirjan sen jälkeen, kun ne 
ovat liittyneet yleissopimukseen sen määräys-
ten mukaisesti. Tämä pöytäkirja tulee ratifi-
oida tai hyväksyä. Tämän pöytäkirjan allekir-
joittaja ei voi ratifioida tai hyväksyä sitä, joll-
ei se ole aiemmin tai samanaikaisesti ratifioi-
nut tai hyväksynyt yleissopimusta tai liittynyt 
siihen. Tämän pöytäkirjan ratifioimis- ja hy-
väksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvos-
ton pääsihteerin huostaan. 

 
3. a) Tämä pöytäkirja tulee voimaan seu-

raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
kun on kulunut kolme kuukautta siitä päiväs-
tä, jona viisi pöytäkirjan allekirjoittajaa on 
ilmaissut suostumuksensa tulla sen sitomaksi 
3 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. 
 

b) Sellaisen tämän pöytäkirjan allekirjoitta-
jan osalta, joka myöhemmin ilmaisee suos-
tumuksensa tulla sen sitomaksi, pöytäkirja tu-
lee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäi-
senä päivänä, kun on kulunut kolme kuukaut-
ta siitä päivästä, jona ratifioimis- tai hyväk-
symiskirja on talletettu. 

4. a) Tämän pöytäkirjan voimaantulon jäl-
keen valtio, joka on liittynyt yleissopimuk-
seen, voi liittyä myös pöytäkirjaan. 

b) Liittyminen tapahtuu tallettamalla liitty-
miskirja Euroopan neuvoston pääsihteerin 
huostaan, ja liittyminen tulee voimaan seu-
raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
kun on kulunut kolme kuukautta liittymiskir-
jan tallettamisesta. 

5. a) Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa 
tämän pöytäkirjan Euroopan neuvoston pää-
sihteerille osoitetulla ilmoituksella. 

 
b) Irtisanominen tulee voimaan seuraavan 

kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on

Article 3 

Final provisions  

1 The provisions of Articles 1 and 2 of this 
Protocol shall be regarded by the Parties as 
additional articles to the Convention and all 
the provisions of the Convention shall apply 
accordingly. 

2 This Protocol shall be open for signature 
by States Signatories to the Convention. Af-
ter acceding to the Convention under the 
conditions provided by it, the European 
Communities may sign this Protocol. This 
Protocol is subject to ratification, acceptance 
or approval. A Signatory to this Protocol may 
not ratify, accept or approve it unless it has 
previously or simultaneously ratified, ac-
cepted or approved the Convention or has ac-
ceded to it. Instruments of ratification, accep-
tance or approval of this Protocol shall be 
deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe. 

3 a This Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the ex-
piry of a period of three months after the date 
on which five of its Signatories have ex-
pressed their consent to be bound by the Pro-
tocol in accordance with the provisions of 
paragraph 2 of Article 3. 

b In respect of any Signatory to this Proto-
col which subsequently expresses its consent 
to be bound by it, the Protocol shall enter 
into force on the first day of the month fol-
lowing the expiry of a period of three months 
after the date of deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval. 

4 a After the entry into force of this Proto-
col, any State which has acceded to the Con-
vention may also accede to the Protocol. 

b Accession shall be effected by the deposit 
with the Secretary General of the Council of 
Europe of an instrument of accession, which 
shall take effect on the first day of the month 
following the expiry of a period of three 
months after the date of its deposit. 

5 a Any Party may at any time denounce 
this Protocol by means of a notification ad-
dressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. 

b Such denunciation shall become effective 
on the first day of the month following the 
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kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona 
pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 

 
6. Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 

Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, Euroo-
pan yhteisöille ja muille tähän pöytäkirjaan 
liittyneille valtioille: 

 
a) jokaisesta allekirjoituksesta; 
b) jokaisen ratifioimis- tai hyväksymiskir-

jan tallettamisesta; 
c) jokaisesta tämän pöytäkirjan 3 artiklan 

mukaisesta voimaantulopäivästä; 
d) jokaisesta muusta tähän pöytäkirjaan liit-

tyvästä toimesta, ilmoituksesta tai tiedonan-
nosta. 
 

expiry of a period of three months after the 
date of receipt of such notification by the 
Secretary General. 

6 The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, the European Communi-
ties and any other State which has acceded to 
this Protocol of: 

a any signature; 
b the deposit of any instrument of ratifica-

tion, acceptance or approval; 
c any date of entry into force of this Proto-

col in accordance with Article 3; 
d any other act, notification or communica-

tion relating to this Protocol. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen 

asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän pöytäkirjan. 

Tehty Strasbourgissa 8 päivänä marraskuu-
ta 2001 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
alkuperäiskappaleena, jonka molemmat teks-
tit ovat yhtä todistusvoimaiset, ja joka tallete-
taan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroo-
pan neuvoston pääsihteeri toimittaa sen oike-
aksi todistetun jäljennöksen kullekin Euroo-
pan neuvoston jäsenvaltiolle, Euroopan yhtei-
söille ja yleissopimukseen liittymään kutsu-
tulle valtiolle. 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Pro-
tocol. 

Done at Strasbourg, this 8th day of No-
vember 2001, in English and in French, both 
texts being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary Gen-
eral of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the 
Council of Europe, the European Communi-
ties and any State invited to accede to the 
Convention. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


