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Tiivistelmä 
Biometrinen tunnistaminen, ihmisen automatisoitu tunnistaminen fyysisen tai fysiologisen ominaispiirteen avulla, on viime vuosina 
yleistynyt myös työelämässä. Kyseessä on teknologia, joka voi aiheuttaa merkittäviä riskejä henkilötietojen suojan kannalta.  Eu-
roopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (”tietosuoja-asetus”)  vaikuttaa olennaisesti biometrisen tunnistamisen käytön edellytyk-
siin työelämässä luokittelemalla biometriset tiedot tunnistamistarkoituksessa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi. 
        Tutkielman tutkimuskysymys on seuraava: ”Mitkä ovat edellytykset biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämässä, jotta se 
olisi tietosuojalainsäädännön näkökulmasta hyväksyttävää?”, ja tarkentavana lisäkysymyksenä on seuraava ”Mikä tietosuoja-artik-
lan 9 artiklan 2 kohdan poikkeusperusteista todennäköisimmin soveltuu biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämän konteks-
tissa, ja millä edellytyksin?”. Koska biometriset tiedot tunnistamistarkoituksessa kuuluvat tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiin 
erityisiin henkilötietoryhmiin, koskevat niitä tiukemmat vaatimukset kuin ”tavallisten” henkilötietojen käsittelyä. Jotta biometrisen 
tunnistamisen käyttö työelämässä on ylipäätään mahdollista, on jonkin 9 artiklan 2 kohdan poikkeusperusteista sovelluttava. Koska 
Suomessa ei työlainsäädännössä erikseen säädetä biometrisen tunnistamisen käytöstä työelämässä, jää ”tavanomaisen” työsuh-
teen kontekstissa ainoaksi mahdolliseksi poikkeusperusteeksi rekisteröidyn nimenomainen suostumus.  
        Suostumuksen asema työsuhteen kontekstissa on lähtökohtaisesti heikko työntekijän työnantajalle alisteisen aseman vuoksi, 
minkä takia sen käyttöä tulisi välttää. Suostumusta voidaan kuitenkin käyttää, kun mikään muu käsittelyn oikeusperusta tai poik-
keusperuste erityisten henkilötietoryhmien käsittelylle ei sovellu, edellyttäen, että suostumuksen pätevyyden edellytykset täyttyvät. 
Näistä ongelmallisimmaksi työsuhteen kontekstissa nousee suostumuksen vapaaehtoisuus. Jotta suostumus biometriseen tunnis-
tamiseen voidaan nähdä vapaaehtoisena, tulee työnantajan tarjota käytettäväksi vaihtoehtoinen tunnistamismenetelmä, jotta työn-
tekijällä on todellinen mahdollisuus valita, suostuuko tämä biometrisen tunnistamisen käyttöön vai ei. Toinen keskeinen vaatimus 
pätevälle suostumukselle on riittävien tietojen antaminen rekisteröidylle – vaatimus, jonka merkitys korostuu nimenomaisen suostu-
muksen tapauksessa. Riittävien tietojen antamista edellyttää suostumuksen ohella myös erityisesti tietosuoja-asetuksen 5 artik-
lassa säädetty henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaate. Työnantajan onkin erityisen 
tärkeätä varmistaa, että työntekijä saa riittävät tiedot biometrisen tunnistamisen käytöstä, mukaan lukien siihen liittyvistä riskeistä, 
ennen suostumuksen antamista.  
        Biometristä tunnistamista käyttöönotettaessa työnantajan tulee lähtökohtaisesti tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukai-
nen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, ja tämän osana suunnitella toimenpiteet käsittelyn riskien hallitsemiseksi. Vaikutus-
tenarvioinnissa työnantajan on arvioitava, onko biometrinen tunnistaminen tarpeellista ja oikeasuhtaista, ottaen huomioon tietyn 
käyttötapauksen yksityiskohdat – ja tämän perusteella päättää, tarjotaanko mahdollisuutta biometriseen tunnistamiseen vai ei. 
Huomionarvoista on, että mikäli biometriseen tunnistamiseen päädytään, johtaa rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen vaati-
mus siihen, että työntekijällä itsellään on viimekädessä mahdollisuus arvioida, kokeeko hän biometrisen tunnistamisen tarpeel-
liseksi ja oikeasuhtaiseksi.  
        Biometrisen tunnistamisen riskien hallitsemiseksi on tutkielmassa tunnistettu tiettyjä toimia, joista työnantajan tulee biomet-
ristä tunnistamista käyttöönotettaessa huolehtia. Biometrisen järjestelmän toimintaperiaatteen osalta tulisi pyrkiä todentamiseen 
identifioinnin sijaan, jolloin myös paikallisen tallennuspaikan käyttäminen mahdollistetaan. Tallennuspaikkojen osalta tulisikin suo-
sia paikallisia tallennuspaikkoja keskitettyjen tietokantojen sijaan, ja tallentaa tulisi mallinne varsinaisen biometrisen tunnisteen 
sijaan. Järjestelmän vaatimustenmäärittely tulee tehdä huolella, ja hyödyntää tietoturva-asiantuntijoita riittävien tietoturvatoimenpi-
teiden suunnittelussa. Suuntaa-antavana ohjeistuksena voitaisiin hyödyntää Ranskan tietosuojavaltuutetun CNIL:n mallisääntöjä 
biometrisen tunnistamisen käytöstä työelämässä.  
        Biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämässä liittyy tällä hetkellä kuitenkin oikeusvarmuuden kannalta tiettyä epävar-
muutta johtuen juuri suostumuksen käytön lähtökohtaisesta heikkoudesta työsuhteen kontekstissa. Tilanne biometristä tunnista-
mista työelämässä koskevan erityislainsäädännön puuttuessa ei ole ideaali, ja toivottavaa olisikin, että Suomessa tultaisiin säätä-
mään biometrisestä tunnistamisesta työelämässä esimerkiksi Ranskan mallin mukaisesti. Biometristä tunnistamisen käyttö työelä-
mässä tulee tuskin ainakaan vähenemään tulevaisuudessa alati kehittyvän, myös biometristä tunnistamista hyödyntävän teknolo-
gian myötä. Tämän vuoksi olisi tärkeätä, että aihetta säänneltäisiin tarkemmin, ja työnantajien olisi näin helpompaa varmistua vaa-
timustenmukaisuudestaan. Myös rekisteröidyn näkökulmasta olisi toivottavaa, että biometristä tunnistamista työelämässä koskisi-
vat selkeät säännökset, joita työnantajat tulkitsisivat yhdenmukaisesti. 
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Abstract 
Over the recent years, biometric verification and identification (“biometrics”), automated identification of a person by physical or 
physiological characteristics, has become more common also in working life. It is a technology that may pose significant risks to the 
protection of personal data. The General Data Protection Regulation of the European Union ("GDPR") has a significant impact on 
the conditions for the use of biometrics in working life by classifying biometric data for identification purposes as specific categories 
of personal data. 
        The research question of the thesis is: "What are the conditions for the use of biometrics at workplace to be acceptable from a 
data protection legislation perspective?", with a clarifying additional question: “Which of the 9(2) GDPR exemptions is most proba-
ble to be applicable for the use of biometrics in workplace context, and with which conditions?” As biometric data for identification 
purposes belong to special categories of personal data under Article 9 GDPR, they are subject to stricter requirements than the 
processing of "regular" personal data. To enable the use of biometric identifiers at all at workplace, one of the exceptions of Article 
9(2) must apply. As the use of biometric identification at workplace is not specifically provided for in labor law in Finland, the only 
possible exception in a “typical” employment context is an explicit consent of the data subject. 
        The use of consent in the context of an employment relationship has its inherent weaknesses due to the employee's subordi-
nate position and should therefore be avoided. However, consent may be used when no other legal basis for processing or excep-
tion for the processing of special categories of personal data applies, provided that the conditions for the validity of the consent are 
met. The most problematic of these conditions in the context of employment relationship is the voluntary nature of consent. In order 
for consent to biometric identification to be seen as voluntary, the employer must provide an alternative means of identification so 
that the employee has an actual opportunity to choose whether or not to consent to the use of biometrics. Another key requirement 
for a valid consent is the provision of sufficient information to the data subject, a requirement which is emphasized in the case of an 
explicit consent. In addition to the validity of consent, the principle of lawfulness, fairness and transparency of processing, as set 
out in Article 5 GDPR, also require adequate information to be provided. It is therefore particularly important for the employer to 
ensure that the employee is adequately informed about the use of biometric identification, including of the risks involved, before 
giving consent. 
        When introducing biometrics, the employer should in principle carry out a data protection impact assessment pursuant to Arti-
cle 35 GDPR, and, as part of this, devise measures to control the risks of processing. In the impact assessment, the employer must 
assess whether biometric identification is necessary and proportionate, taking into account the details of the specific use case – 
and based on this, decide whether or not biometric identification is offered. It is noteworthy that, if biometric identification is taken 
into use, the requirement for the explicit consent of the data subject will ultimately give the employee an opportunity to assess 
whether he or she considers biometric identification to be necessary and proportionate. 
        To manage the risks of biometric identification, the thesis identifies certain actions an employer should take when implement-
ing biometrics. As regards the biometric system, verification rather than identification should be used, also allowing the use of a 
local storage media. For storage, local storage should be preferred over centralized databases, and a biometric template should be 
stored instead of the actual biometric sample. System requirements must be carefully defined, and security experts are to be uti-
lized to design adequate security measures. The model rules of the French Data Protection Supervisor, CNIL, on the use of bio-
metric identifiers at workplace could serve as guidance. 
        However, there is currently some uncertainty in the use of biometric identification in the workplace due to the inherent weak-
ness of the use of consent in the employment context. The situation in the absence of special legislation on biometrics at workplace 
is not ideal. it would be desirable for Finland to introduce legislation concerning biometric identification at workplace, for example in 
line with the French model. The use of biometrics at workplace is unlikely to diminish in the future due to the ever-evolving technol-
ogy. For this reason, it would be important to regulate the subject more precisely, thus making it easier for employers to ensure 
their compliance. From the perspective of the data subject, it would also be desirable for biometric identifiers in the workplace to be 
subject to clear provisions that are interpreted uniformly by employers. 
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I Johdanto 

Biometrinen tunnistaminen on viime vuosina käynyt yhä yleisemmäksi, niin julkisen kuin 

yksityisenkin sektorin toimijoiden parissa. Kyseessä on teknologia, jonka käytöllä voi 

olla merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen suojaan. Aihetta nimenomaisesti koskeva 

lainsäädäntö on kuitenkin vielä melko vähäistä, ja sitäkin vähäisempää on syvällinen ym-

märrys siitä.  Biometrisen tunnistamisen käyttöä perustellaan usein sen helppoudella 

käyttäjän näkökulmasta, mutta riskinä on henkilötietojen suojan heikkeneminen, varsin-

kin jos riittävistä tietoturvatoimenpiteistä ei huolehdita.1 Sitä pidetään yleisesti myös tie-

toturvaa parantavana menetelmänä.2 Biometrisen tunnistamisen käyttö on yleistynyt 

myös työelämässä, ja  toukokuussa 2018 sovellettavaksi tullut Euroopan unionin yleinen 

tietosuoja-asetus (”tietosuoja-asetus”)3 vaikuttaa olennaisesti käytön edellytyksiin työelä-

mässä luokittelemalla biometriset tiedot tunnistamistarkoituksessa erityisiin henkilötieto-

ryhmiin kuuluviksi. Erityisten henkilötietoryhmien käsittelylle on tietosuoja-asetuksessa 

säädetty tiukat edellytykset, joita työnantajan on noudatettava, mikäli biometristä tunnis-

tamista pyritään käyttämään. Suomessa biometrisen tunnistamisen käytön mahdollisuuk-

sia työelämässä vaikeuttaa osaltaan aihetta koskevan erityislainsäädännön puuttuminen.  

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltuminen työelämän kon-

tekstiin on varsin rajallinen, minkä vuoksi on olennaista tarkastella, millä edellytyksin 

biometristä tunnistamista voidaan työelämässä käyttää.  

1.1 Aihe ja tutkimuksen tausta 

Biometrisellä tunnistamisella tarkoitetaan ihmisen tunnistamista jonkin fyysisen tai fy-

siologisen ominaispiirteen avulla. Yleisimmin käytettyihin biometrisen tunnistamisen 

menetelmiin kuuluvat sormenjälki- ja kasvojentunnistus.  

                                                
1	WP193,	s.	3.	WP-lähteillä	viitataan	tietosuojadirektiivin	29	artiklan	mukaiseen	tietosuojatyöryhmään	
(WP29),	joka	on	tietosuoja-asetuksen	tultua	sovellettavaksi	korvattu	asetuksen	68	artiklan	mukaisella	
Euroopan	tietosuojaneuvostolla	(EDPB).		
2	Walker,	2015,	s.	835	
3	Euroopan	parlamentin	ja	neuvoston	asetus	(EU)	2016/679,		
annettu	27	päivänä	huhtikuuta	2016,	luonnollisten	henkilöiden	suojelusta	henkilötietojen	käsittelyssä	
sekä	näiden	tietojen	vapaasta	liikkuvuudesta	ja	direktiivin	95/46/EY	kumoamisesta	
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Biometrinen tunnistamisen käytön yleistymiseen viime vuosina ovat vaikuttaneet tekno-

logisen kehityksen ohella myös muu yhteiskunnallinen kehitys, kuten vaatimukset turval-

lisista tunnistamismenetelmistä.   

Biometristä tunnistamista koskeva oikeustieteellinen tutkimus on ainakin Suomessa vielä 

melko vähäistä, vaikka kyseessä on yksilön oikeuksiin merkittävällä tavalla vaikuttava 

teknologia. Toisaalta myös aihetta koskeva lainsäädäntö on melko vähäistä, ainakin jos 

tarkastellaan ainoastaan juuri biometristä tunnistamista erityiskysymyksenä sääntelevää 

lainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädäntö asettaa kuitenkin biometriselle tunnistamiselle 

vaatimuksia, joita on syytä tarkastella syvemmin.  

Tutkielmassa pyritään selvittämään lainsäädännön asettamat edellytykset biometrisen 

tunnistamisen käytölle työelämässä tietosuojan näkökulmasta. Tarkastelussa keskitytään 

yrityksen sisäiseen toimintaan eli työntekijöitä koskevaan biometriseen tunnistamiseen. 

Biometrisen tunnistamisen käyttötapauksista käsitellään työelämän kontekstissa kenties 

ilmeisimpiä; kulunvalvontaa ja työaikaseurantaa sekä sisäänkirjautumista laitteille ja so-

velluksiin.  

Tarkastelulle luovat pohjaa aiheen kannalta keskeiset perus- ja ihmisoikeussäännökset 

erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

sekä Suomen perustuslaissa. Tarkemmin syvennytään tietosuojasääntelyyn, jossa keskei-

simmässä asemassa on Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus. Lisäksi käsitellään 

yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (”työelämän tietosuojalaki”) keskeisiä 

säännöksiä aiheen kannalta.  

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaukset 

Lainsäädäntö asettaa tiettyjä edellytyksiä biometriselle tunnistamiselle. Näillä pyritään 

turvaamaan ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja ne konkretisoituvat 

erityisesti tietosuojaa käsittelevässä lainsäädännössä. Jotta biometristä tunnistamista voi-

daan lainmukaisesti käyttää, on täytettävä sitä koskevan lainsäädännön vaatimukset. Tie-

tosuojalainsäädäntö on viime vuosina kehittynyt merkittävästi, erityisesti Euroopan unio-

nin yleisen tietosuoja-asetuksen (”tietosuoja-asetus”) tultua sovellettavaksi toukokuussa 

2018. Uudistunut lainsäädäntö on tuonut muutoksia myös biometrisen tunnistamisen 

edellytyksiin, ja kokoavalle esitykselle aihetta koskevasta lainsäädännöstä on näin ollen 

tarvetta.  
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Tutkielman tutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti: Mitkä ovat edellytykset 

biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämässä, jotta se olisi tietosuojalainsäädännön 

näkökulmasta hyväksyttävää? Tarkentavana lisäkysymyksenä toimii seuraava: Mikä tie-

tosuoja-artiklan 9 artiklan 2 kohdan poikkeusperusteista todennäköisimmin soveltuu bio-

metrisen tunnistamisen käyttöön työelämän kontekstissa, ja millä edellytyksin? 

Tutkielma keskittyy biometrisen tunnistamisen käyttöön nimenomaan työelämässä. 

Käyttötapauksina tarkastellaan erityisesti kulunvalvontaa ja sisäänkirjautumista.  

Tarkastelu rajataan nimenomaan yritystoimintaan, eikä siinä näin ollen tarkastella bio-

metristä tunnistamista viranomaisten, kuten poliisin, toiminnassa. Tarkastelussa keskity-

tään niin kutsuttuun ”tavanomaiseen” työelämän kontekstiin, eli työhön, jota eivät koske 

erityiset turvallisuutta koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Lisäksi tarkastelu raja-

taan Suomeen lukuun ottamatta esimerkinomaista vertailua Ranskan biometristä tunnis-

tamista työelämässä koskevaan lainsäädäntöön.  

1.3 Aiheen merkitys ja aikaisempi tutkimus 

Biometrisen tunnistamisen yleistyessä nousee sitä koskevan lainsäädännön syvällinen 

ymmärtäminen yhä keskeisemmäksi. Tämä on tärkeää erityisesti yksilön suojan näkökul-

masta; jotta voidaan taata henkilötietojen suoja biometristä tunnistamista käytettäessä, on 

lainsäädännön sille asettamat edellytykset ja niiden tausta ymmärrettävä. Biometriikkaa 

hyödyntävät teknologiset ratkaisut liittyvät läheisesti yksilön ominaispiirteisiin, ja niiden 

avulla voidaan paljastaa arkaluonteista tietoa yksilöstä. Lisäksi ne voivat mahdollistaa 

yksilöiden seurannan ja profiloinnin. Biometrisen tunnistamisen potentiaaliset vaikutuk-

set yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan ovat näin ollen merkittäviä.4  

Yritysten näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa tärkeätä on tarve tulkintaan siitä, mitä edel-

lytyksiä lainsäädäntö asettaa biometrisen tunnistamisen käytölle. Biometrisen tunnista-

misen käyttö voi monissa tilanteissa olla perusteltua, jolloin keskeistä on sen toteuttami-

nen turvallisesti siten, ettei sillä suhteettomasti puututa rekisteröityjen oikeuksiin ja va-

pauksiin. Yrityksillä onkin tarve selkeisiin ohjeisiin siitä, miten biometristä tunnistamista 

voidaan työelämässä käyttää tietosuojavaatimusten mukaisesti. Tutkimuksella pyritään 

osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen.  

                                                
4	WP193,	s.	3	
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Aikaisemmasta aihetta koskevasta suomalaisesta tutkimuksesta on syytä mainita Juhani 

Korjan väitöskirja vuodelta 2016, jossa luodaan kattava yleiskatsaus biometriseen tunnis-

tamiseen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.5 Kyseinen väitöskirja ei kuitenkaan keskity 

biometriseen tunnistamiseen nimenomaisesti työelämän kontekstissa. Lisäksi väitöskir-

jan kirjoittamisen aikaan yleisen tietosuoja-asetuksen lopullinen sisältö ei kuitenkaan ol-

lut vielä selvillä, minkä vuoksi sen tuomia muutoksia, kuten tunnistamistarkoituksiin käy-

tettävien biometristen henkilötietojen luokittelemista erityisiin henkilötietoryhmiin kuu-

luviksi, ei siinä ole täysin huomioitu. Juuri sisällyttäminen erityisiin henkilötietoryhmiin 

on tiukentanut vaatimuksia biometrisen tunnistamisen käytölle, ja näin ollen muuttanut 

oikeustilaa aikaisemmasta.  Tämä luo osaltaan tarvetta aihetta koskevalle uudelle tutki-

mukselle.  

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus on metodiltaan lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Lainopin tehtäväksi on 

perinteisesti määritelty (1) oikeussääntöjen sisällön selvittäminen (tulkinta) ja (2) oikeus-

säännösten systematisointi.6 Lainoppi pyrkii ensinnäkin selvittämään, mikä on voimassa 

olevan oikeuden sisältö kulloinkin käsiteltävässä oikeusongelmassa. Pyritään siis selvit-

tämään, kuinka aktuaalisessa tilanteessa tulisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. 

Lainoppi onkin keskeisiltä osiltaan oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta ja 

erityisesti niiden sisällön selvittämiseen tähtäävää toimintaa, tulkitsemista. Toinen lain-

opin keskeinen tehtävä, oikeusjärjestyksen jäsentäminen eli systematisointi, osaltaan aut-

taa oikeusjärjestyksen sisältöön tutustujaa löytämään etsimänsä säännökset.7 Tulkintaa 

voidaan myös nimittää lainopin praktiseksi eli käytännölliseksi ja systematisointia teo-

reettiseksi ulottuvuudeksi.8 

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään biometristä tunnistamista koskevan lainsäädän-

nön sisältöä, ja tulkitsemaan sitä konkreettisessa tilanteessa – pyrittäessä käyttämään bio-

metristä tunnistamista työelämässä. Pyrkimyksenä onkin selventää, mitä edellytyksiä 

lainsäädäntö asettaa biometrisen tunnistamisen käytölle työelämässä. Olennaista tämän 

selvittämisessä on säännösten tulkinta kyseisen tilanteen erityispiirteen huomioon ottaen. 

                                                
5	Korja,	Biometrinen	tunnistaminen	ja	henkilötietojen	suoja:	tutkimus	biometristen	tunnisteiden	lainsää-
dännöllisestä	asemasta.	Lapin	yliopiston	oikeustieteellinen	tiedekunta	2016	
6	Aarnio,	1997,	s.	36–37	
7	Husa,	Mutanen	&	Pohjolainen,	2008,	s.	21	
8	Aarnio,	1997,	s.	37	
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Tutkielman painotus on käytännöllisessä lainopissa, koska sen ydintä on nimenomaan 

relevanttien oikeussääntöjen tulkinta. Tutkielma kuitenkin myös jäsentää lainsäädäntöä 

siinä mielessä, että se nostaa tarkasteltavaksi olennaisimmat biometrisen tunnistamisen 

käyttöön vaikuttavat säännökset. Lainopiin ohella tutkielmaan sisältyy myös oikeusver-

tailevia elementtejä, joskin vähäisissä määrin, tarkasteltaessa Ranskassa biometriseen 

tunnistamiseen työelämässä liittyvää lainsäädäntöä.   

1.5 Tutkielman rakenne 

Tutkielma rakentuu johdannon ja johtopäätösten ohella kolmesta luvusta, joista ensim-

mäisessä (luku II) luodaan yleiskuva biometrisestä tunnistamisesta teknologiana, ja toi-

sessa kuvataan olennaisinta biometriseen tunnistamiseen liittyvää lainsäädäntöä (luku 

III). Kolmannessa luvussa (luku IV) tarkastellaan lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista 

käytäntöön työelämän kontekstissa. 

Tutkielman II luvussa luodaan ensin yleiskuva biometrisestä tunnistamisesta teknolo-

giana, jotta aiheen mielekäs käsittely lainsäädännön näkökulmasta on mahdollista. Ensin 

käsitellään lyhyesti biometrisen tunnistamisen historiaa, minkä jälkeen käydään läpi bio-

metrisen järjestelmän toiminnan perusteet. Biometrisen järjestelmän toiminnasta siirry-

tään biometrisen tunnistamisen riskeihin, jotka on jaettu kolmeen pääkategoriaan. 

Tutkielman III luvussa käydään läpi keskeisintä biometristä tunnistamista koskevaa lain-

säädäntöä. Lainsäädännön esittelyn osalta tutkielma etenee oikeuslähdeoppia mukaillen 

aiheeseen liittyvistä perus- ja ihmisoikeussäännöksistä tietosuojasääntelyyn. Ensin käsi-

tellään lyhyesti keskeisten perus- ja ihmisoikeussäännösten merkitystä biometrisen tun-

nistamisen kannalta. Näitä ovat itsemääräämisoikeus, oikeus henkilökohtaiseen koske-

mattomuuteen sekä kunnian ja yksityiselämän suoja ja siihen liittyvä henkilötietojen 

suoja. Perus- ja ihmisoikeussäännösten rooli tutkimuksessa on kuitenkin lähinnä taustoit-

tava, eikä niiden tarkempaan tarkasteluun ole aiheen rajausten ja käytettävissä olevan si-

vumäärän vuoksi tilaa. Perus- ja ihmisoikeusosion jälkeen siirrytään tarkastelemaan tie-

tosuojasääntelyn keskeisintä säädöstä, yleistä tietosuoja-asetusta, joka on tietosuojaa kos-

keva yleislaki. Luvun pääpaino onkin juuri tietosuoja-asetuksen aiheen kannalta olennai-

simpien säännösten tarkastelussa. Näitä ovat varsinkin 9 artiklassa säädetty erityisiä hen-

kilötietoryhmiä koskeva käsittely ja 35 artiklassa säädetty tietosuojaa koskeva vaikutus-

tenarviointi. Lisäksi käydään läpi käsittelyn turvallisuutta (25 artikla), sisäänrakennettua 
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ja oletusarvoista tietosuojaa (32 artikla) sekä automatisoituja yksittäispäätöksiä (22 ar-

tikla) koskevia vaatimuksia. Tämän jälkeen tarkastellaan vielä lyhyesti työelämän tieto-

suojalaissa säädettyjä vaatimuksia.  

Keskeisten säännösten läpikäynnin jälkeen siirrytään lukuun IV, jossa keskitytään sään-

nösten tulkintaan ja käytännön soveltamiseen työelämän kontekstissa. Olennaisessa 

osassa on käsittelyn oikeusperusta ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan poikkeusten soveltu-

vuus biometriseen tunnistamiseen työelämässä. Biometristä tunnistamista koskevan eri-

tyislainsäädännön puuttumisen myötä poikkeuksista tulee kysymykseen lähinnä rekiste-

röidyn nimenomainen suostumus, minkä vuoksi keskitytään erityisesti suostumuksen pä-

tevyyteen työsuhteen kontekstissa. Lisäksi tarkastellaan, onko työnantaja kaikissa tilan-

teissa ylipäätään rekisterinpitäjä.  

Tutkielman viimeisessä luvussa nivotaan edellä käsitelty yhteen johtopäätösten muo-

dossa, löyhästi tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa säädetyn tietosuojaa koskevan vaiku-

tustenarvioinnin vaatimuksia mukaillen. Johtopäätöksissä tiivistetään vastaus tutkimus-

kysymyksiin, ja listataan tutkimuksessa esille nousseet tärkeimmät vaatimukset biomet-

risen tunnistamisen käytölle työelämän kontekstissa.    
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II Biometrinen tunnistaminen ja biometrinen data 

2.1 Mitä on biometrinen tunnistaminen? 

Jotta voidaan mielekkäästi syventyä biometriseen tunnistamiseen liittyvään lainsäädän-

töön, on ensin ymmärrettävä tiettyjä perusasioita biometrisestä tunnistamisesta. Tarkas-

telen tässä luvussa biometrisen tunnistamisen keskeisiä piirteitä ja siihen liittyvää tekno-

logiaa. Tarkastelu on rajattu tutkielman kannalta olennaiseen; siihen, mitä on syytä tietää, 

jotta aihetta voi tarkastella juridisesti. Näin ollen erityisen syvälliseen teknologiseen tar-

kasteluun ei uppouduta.  

Biometria terminä tulee kreikan kielen sanoista bios (elämä) ja metron (mitata). Sillä on-

kin alun perin viitattu biologisten ilmiöiden statistiseen tutkimukseen. Termin merkitys-

sisältö on kuitenkin biometristen tunnisteiden hyväksikäyttämisen automaattisessa tun-

nistamisessa myötä muuttunut viittaamaan tähän käyttötarkoitukseen.9 Biometrisiä jär-

jestelmiä käytetään henkilön identifioimiseen tai todentamiseen, perustuen henkilön bio-

logisiin tai käyttäytymiseen liittyviin ominaispiirteisiin.10 Biometrisessa tunnistamisessa 

käytettävistä menetelmistä voidaan mainita esimerkkeinä sormenjälki-, kasvo- ja iiristun-

nistus sekä kirjoittamiseen ja ääneen perustuva tunnistaminen. Erityisesti sormenjälki- ja 

kasvojentunnistus ovat viime vuosina yleistyneet varsinkin älypuhelimissa. Mahdollisia 

käyttötapauksia biometriselle tunnistamiselle onkin lukemattomia. Niitä on myös työsuh-

teen kontekstissa, esimerkiksi kulunvalvonnassa, työaikaseurannassa ja sisäänkirjautumi-

sessa laitteille ja järjestelmiin.  

2.1.1 Biometrisen tunnistamisen historiaa 

Biometrian käyttäminen tunnistamisessa ei ole uutta, vaikkakin se yhdistettynä automa-

tisoituihin järjestelmiin on viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen tulosta. Kä-

denjälkiä on löydetty yli 30 000 vuotta vanhoista luolamaalauksista Ranskassa. Käden- 

ja sormenjälkiä käytettiin eräänlaiseen autenttisuuden osoittamiseen sekä Babyloniassa 

jo 1700-luvulla e.a.a. että Kiinassa jopa 2000 vuotta sitten.11  

                                                
9	Korja,	2016,	s.	141,	alaviite	344	
10	Kindt,	2013,	s.	1	
11	Kindt,	2013	s.	15–16	
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Sormenjälkiä ja niiden yksilöllisyyttä käsitteleviä tutkimuksia ilmestyi joitakin Euroo-

passa jo 1600-luvulta alkaen, mutta niiden käyttö yleistyi vasta Sir Francis Galtonin osoi-

tettua vuonna 1890, että jokaisella ihmisellä on uniikki sormenjälki, ja Scotland Yardin 

aloitettua sormenjälkien käyttö rikollisten tunnistamisessa vuonna 1901. Tämän jälkeen 

sormenjälkien käyttö poliisissa levisi nopeasti, ja 1920-luvulla se oli käytössä ympäri 

maailmaa.12 

Ensimmäiset automatisoidut biometriset järjestelmät kehitettiin jo 1960-luvulla.13 Tieto-

koneavusteiset, automatisoidut biometriaa hyödyntävät järjestelmät alkoivat laajemmin 

kehittyä 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. 1990-luvulla kehittyivät iiristunnistuk-

seen, kasvojentunnistukseen ja sormenjälkitunnistukseen perustuvat teknologiat.14 2000-

luvulla ovat yleistyneet biometrisen tunnistamisen järjestelmät jokapäiväisissä toimin-

noissa.15 Esimerkkejä näistä ovat ovat laajat biometriset järjestelmät kuten biometrisiä 

passeja ja henkilökortteja hyödyntävät järjestelmät. Merkittäviä syitä biometrisen tunnis-

tamisen käytön voimakkaaseen kasvuun varsinkin 2000-luvun alkuvuosina ovat syys-

kuun 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa. Niiden myötä biometriseen tunnistamiseen pe-

rustuvia järjestelmiä alettiin voimakkaasti ottaa käyttöön kansallisen turvallisuuden pe-

rusteella.16 Laajat biometristä tunnistamista hyödyntävät järjestelmät erityisesti rajaval-

vonnassa ovatkin tämän jälkeen lisääntyneet, ensin Yhdysvalloissa ja sittemmin Euroo-

passa.17 Näitäkin enemmän biometrinen tunnistaminen on viime vuosina tullut osaksi ih-

misten arkipäivää mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten ja tablet-laitteiden, sormenjälki- 

ja kasvojentunnistusominaisuuksien myötä. 

2.2 Biometrisen järjestelmän toiminta 

Biometrisellä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää tai sovellusta, joka biometristä tek-

nologiaa hyödyntäen mahdollistaa henkilön identifioinnin tai varmentamisen.18 Biomet-

risen järjestelmän toiminnasta on syytä ymmärtää perusteet, jotta biometrisen tunnistami-

sen käyttöä voidaan mielekkäällä tavalla tarkastella juridisesti. Biometrisen järjestelmän 

                                                
12	Kindt,	2013,	s.	17–18	
13	Bygrave,	2010,	s.	3	
14	Kindt,	2013,	s.	18	
15	Korja,	2016,	s.	147	
16	Lyon,	2001,	s.	1–5	
17	Bygrave,	2010,	s.	3–4	
18	WP193,	s.	5	
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toiminnassa keskeistä on ensinnäkin, millä edellytyksin jotakin biometristä ominaispiir-

rettä voidaan käyttää biometrisessä tunnistamisessa. Toiseksi on ymmärrettävä toiminnan 

perusperiaatteet, mukaan lukien järjestelmän toiminnan vaiheet ja erot keskeisten toimin-

taperiaatteiden, identifioinnin ja varmentamisen, välillä.  

2.2.1 Biometriset ominaispiirteet 

Jotta tiettyä biometristä ominaispiirrettä voidaan käyttää biometrisessä tunnistamisessa, 

on sen oltava luonteeltaan (1) yleinen (universal), (2) pysyvä (persistent) ja (3) ainutlaa-

tuinen (unique) tai vähintäänkin erottuva (distinctive).19  

Biometrisen erityispiirteen yleisyydellä tarkoitetaan sitä, että kyseinen ominaispiirre on 

lähtökohtaisesti kaikilla ihmisillä. Esimerkiksi sormenjälki on sillä tavoin yleinen, että se 

on saatavissa lähtökohtaisesti keneltä tahansa. Yleisyydeltä ei vaadita sitä, että kyseinen 

ominaispiirre olisi aina olemassa joka ikisellä ihmisellä – eihän kaikilta ihmisiltä esimer-

kiksi synnynnäisen vamman tai onnettomuuden vuoksi ole saatavilla sormenjälkiä. Tä-

män vuoksi on otettava huomioon, että biometriset järjestelmät eivät käytännössä kos-

kaan voi olla aivan kaikkien käytettävissä. Olennaista on, että ominaispiirre on riittävällä 

tavalla yleinen. Riittävällä tavalla yleinen ei olisi esimerkiksi jokin yksilöllinen ominai-

suus, kuten arpi tai luomi.20 

Biometrisessä tunnistamisessa käytettävän erityispiirteen on oltava myös pysyvä. Omi-

naispiirre ei saa muuttua liikaa tietyn ajan kuluessa, eikä ihmisen tule olla lähtökohtaisesti 

mahdollista muuttaa kyseistä ominaispiirrettä. Esimerkiksi sormenjälki ei merkittävästi 

muutu ihmisen ikääntyessä. Kasvojentunnistusta taas voidaan käyttää luotettavasti aina-

kin tietyn aikaa, mutta vaikeuksia voi tulla ajan kuluessa, kun kasvot muuttuvat muun 

muassa ikääntymisen myötä.21 

Erityispiirteen on myös oltava ainutlaatuinen tietylle ihmiselle, tai vähintäänkin riittä-

vässä määrin erottuva. Tietyn ihmisen tunnistaminen ei olisi tietyn ominaispiirteen poh-

jalta mahdollista, mikäli sama ominaispiirre olisi usealla ihmisellä. Esimerkiksi sormen-

jälkeä tai silmän iiristä pidetään yleisesti ainutlaatuisena ominaispiirteenä. Biometrisen 

järjestelmän käyttötapauksesta riippuen voi kuitenkin olla riittävää, että ominaispiirre on 

                                                
19	Kindt,	2013,	s.	20	
20	Kindt,	2013,	s.	20	
21	Kindt,	2013,	s.	21	
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riittävässä määrin erottuva. Esimerkiksi käden geometria on ominaispiirre, jota käytetään 

ennemminkin erottuvuuden kuin ainutlaatuisuuden vuoksi.22 

Edellä mainittujen biometristen ominaispiirteiden ominaisuuksien lisäksi biometrisen jär-

jestelmän toiminnan kanalta on tärkeätä, että ominaispiirre on suhteellisen helposti kerät-

tävissä.23 Tunnistamisen perustaksi otettava näyte, kuten sormenjälki tai kasvokuva, on 

siis oltava riittävän helposti saatavissa. Lisäksi ominaispiirteen variaatio tulisi olla mah-

dollisimman suurta eri ihmisten välillä, kun taas saman ihmisen eri näytteenottohetkien 

välillä variaation tulisi olla mahdollisimman pientä.24 

Laajalti käytettyjä biometrisiä ominaispiirteitä, jotka riittävässä määrin täyttävät nämä 

vaatimukset, ovat ainakin kasvokuva, sormenjälki, silmän iiris, käden geometria, ääni, 

silmän verkkokalvo sekä verisuonten rakenne.25 

2.2.2 Identifiointi ja todentaminen 

Biometrisen järjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi on tärkeätä erottaa kaksi eri toimin-

taperiaatetta, johon järjestelmän toiminta voi perustua; identifiointi (identification) ja to-

dentaminen (verification).26  

Todentamisessa verrataan tunnistettaessa käytettävää biometristä ominaispiirrettä tiet-

tyyn, yksittäiseen tunnisteeseen, joka on tyypillisesti annettu ja tallennettu aiemmin. Ky-

seessä on siis 1:1 -tunnistaminen.27  Tällöin siis esimerkiksi verrataan henkilön tunnistet-

taessa antamaa sormenjälkeä henkilön aikaisemmin antamaan sormenjälkeen, ja tällä ta-

voin varmennetaan, että kyseessä on sama henkilö – tai päinvastoin; tuloksena voi luon-

nollisesti myös olla, että kyseessä ei ole sama henkilö.  

Identifioinnissa taas verrataan tunnistettaessa käytettävää biometristä ominaispiirrettä 

kaikkiin aiemmin annettuihin ja tallennettuihin tunnisteisiin.28 Kyseessä on siis 1:n        -

                                                
22	Kindt,	2013,	s.	22–23	
23	Kindt,	2013,	s.	32	
24	Kindt,	2013,	s.	24	
25	Kindt,	2013,	s.	25–30	
26	Termin	identification	suomenkielisenä	käännöksenä	on	käytetty	myös	tunnistamista	(ks.	esim.	Korja,	
2016,	s.	143).	Koska	tunnistamisella	kuitenkin	viitataan	myös	tunnistamiseen	yläkäsitteenä,	kattaen	sekä	
identifioinnin	että	todentamisen,	käytän	selvyyden	vuoksi	termiä	identifiointi.		
27	WP193,	s.	5–6	
28	Ibid	
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tunnistaminen. Henkilö siis pyritään tunnistamaan biometrisen ominaispiirteen perus-

teella vertaamalla ominaispiirrettä suureen joukkoon aiemmin tallennettuja tunnisteita. 

Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi henkilön sormenjäljen vertaaminen kaikkiin poliisin 

tietokannassa oleviin sormenjälkiin. Identifiointitoiminnallisuutta ei kuitenkaan käytetä 

ainoastaan tunnistamiseen; sitä voidaan käyttää myös sen tarkistamiseen, onko henkilö 

tietyllä listalla (kuten niin sanotulla mustalla listalla) vai ei. Tätä ominaisuutta hyödyntäen 

voidaan myös tarkistaa, onko henkilö esimerkiksi jo aiemmin rekisteröitynyt esimerkiksi 

turvapaikanhakijaksi. Näin voidaan estää saman henkilön pyrkimyksiä tehdä sama asia 

uudestaan eri nimellä.29  

Identifioinnin ja todentamisen erot aiheuttavat myös erilaisia vaatimuksia järjestelmille, 

mukaan lukien niiden järjestelmäarkkitehtuurille. Identifiointiin tarvitaan aina tietokanta, 

jossa säilytetään tunnisteita, joihin tunnistettaessa kerättävää ominaispiirrettä verrataan. 

Todentamisessa taas vertailu tehdään vain yhteen aiemmin tallennettuun tunnisteeseen, 

jolloin tunniste voidaan keskitetyn tietokannan ohella säilyttää myös paikallisessa tallen-

nusvälineessä, esimerkiksi passissa tai henkilökortissa. Koska todentamisessa ei tarvita 

vertailua useisiin tunnisteisiin, on se myös lähtökohtaisesti yksinkertaisempaa toteuttaa 

teknisesti.30 Todentamisessa tunnisteen säilyttäminen voi ainakin periaatteessa olla pa-

remmin rekisteröidyn kontrolloitavissa, joten sen voidaan ainakin lähtökohtaisesti nähdä 

muodostavan pienemmän riskin rekisteröidyn oikeuksille.31 

                                                
29	Ibid	
30	Kindt,	2013,	s.	38	
31	Kindt,	2013,	s.	39	
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2.2.3 Järjestelmän toiminnan vaiheet 

Biometrisen järjestelmän toiminta voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen; (1) taltioin-

tiin, (2) vertailuun ja (3) päätökseen.32  

 

Taltiontivaiheessa henkilö toimittaa tunnisteen, eli hänen tietty biometrinen ominaispiir-

teensä rekisteröidään.33 Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sormenjäljen antamista lukulait-

teen avulla tai kasvokuvan ottamista. Tuloksena on näin ollen biometrinen näyte, joka 

tallennetaan.  

Monissa tapauksissa hyödynnetään kuitenkin varsinaisen näytteen sijaan, tai joissain ta-

pauksissa yhdessä sen kanssa, biometristä mallinnetta (template). Mallinteeseen tallen-

netaan tietyt pääpiirteet näytteestä, ja sitä käytetään myöhemmässä käsittelyssä itse näyt-

teen sijaan.34  Mallinnetta hyödynnettäessä taltiointia seuraa kaksi lisävaihetta; (1) ennak-

koprosessointi (pre-processing) ja (2) piirteiden erottaminen (feature extraction). Ennak-

koprosessoinnissa näytteen laatua parannetaan käyttötarkoitukseen sopivaksi, ja näyte 

muunnetaan seuraavaan vaiheeseen sopivaan muotoon. Piirteiden erottamisvaiheessa 

                                                
32	Kindt,	2013,	43–47	
33	Kindt,	2013,	s.	43	
34	WP193,	s.	4	

Kuva 1. Biometrisen järjestelmän toiminnan vaiheet 
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käytetään algoritmeja tunnistamaan ja määrittämään näytteestä erottuvia ja toistuvia piir-

teitä, kuten sormenjäljen yksityiskohtia.35 Mallinteita voidaan tallentaa monessa muo-

dossa, kuten kuviona, taulukkona tai binäärikoodina.36  Kun näytteen piirteet on tallen-

nettu mallinnemuotoon, ei alkuperäistä näytettä enää lähtökohtaisesti tarvita, vaan se voi-

daan poistaa. Mallinteen vaatima tallennustila on myös tyypillisesti pienempi kuin alku-

peräisen näytteen, mikä osaltaan helpottaa sen tallentamista silloin, kun käytettävissä 

oleva tallennustila on rajoitettu – esimerkiksi henkilökorttiin tallennettaessa. Lisäksi on 

huomioitava, että kaikissa biometristen järjestelmien käyttötapauksissa rekisteröintivai-

hetta ei kuitenkaan tarvita, esimerkiksi tarkistettaessa, onko henkilö jo aiemmin rekiste-

röitynyt vai ei.37  

Taltiontivaihetta seuraa tyypillisesti vertailuvaihe, jossa uutta biometristä näytettä verra-

taan tallennettuna olevaan näytteeseen tai mallinteeseen. Tällöin henkilö tunnistautues-

saan esimerkiksi käyttää sormenjälkilukijaa tai kuvataan kasvojentunnistusta varten. To-

dentamisen ollessa kyseessä uutta näytettä verrataan henkilön aiemmin antamaan näyt-

teeseen tai mallinteeseen, ja identifioinnin tapauksessa taas kaikkiin tietokannassa oleviin 

näytteisiin tai mallinteisiin.38 

Päätös eroaa siitä riippuen, onko kyseessä varmentaminen vai identifiointi. Varmentamis-

päätöksessä verrataan, täsmääkö uusi biometrinen näyte yhteen olemassa olevaan näyt-

teeseen tai mallinteeseen, ja todennäköisyyksiin perustuen päätellään, onko kyse samasta 

henkilöstä. Identifiointipäätöksessä taas verrataan uutta biometristä näytettä tietokan-

nassa oleviin näytteisiin tai mallinteisiin, ja todennäköisyyksiin perustuen päätellään, vas-

taako uusi näyte jotakin olemassa olevaa näytettä. Päätökset perustuvat todennäköisyyk-

siin; esimerkiksi mittausolosuhteista johtuvasta ja mittausvirheistä johtuvan variaation 

vuoksi tallennettu näyte tai mallinne ei käytännössä juuri koskaan täydellisesti vastaa 

uutta näytettä. Näin ollen päätös perustuu siihen, että kyseessä on riittävällä todennäköi-

syydellä sama näytteenantaja.39 

                                                
35	Ibid	
36	Kindt,	2013,	s.	44	
37	Kindt,	2013,	s.	45	
38	Kindt,	2013,	s.	46	
39	Kindt,	2013,	s-	46–48	
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2.3 Biometrisen tunnistamisen riskit 

Biometriseen tunnistamiseen liittyy tietosuojan näkökulmasta katsottuna merkittäviä ris-

kejä, jotka on otettava huomioon biometristä järjestelmää käyttöönotettaessa.  Tietosuoja-

asetus asettaa tiettyjä velvoitteita henkilötietojen turvaamiselle, ja näihin palataan jäljem-

pänä. Asetuksessa keskeistä on riskiperustainen lähestymistapa, jossa keskeistä on riskien 

arviointi ja niiden toteutumisen ennaltaehkäisy.40 Tämän myötä biometrisen tunnistami-

senkin kohdalla asianmukaiset tietoturvaa koskevat tekniset ja organisatoriset toimenpi-

teet tulee suhteuttaa käsittelyyn liittyvään riskiin. Jotta näin voidaan toimia, on olennaista 

ymmärtää keskeiset biometriseen tunnistamiseen liittyvät riskit.  

Myös biometriset järjestelmiä voidaan ohittaa sekä hakkeroida, ja järjestelmät voivat 

myös pettää. Mitä enemmän tiettyä biometristä ominaispiirrettä hyödynnetään, sitä vä-

hemmän sillä on arvoa turvallisuuden kannalta. Jos biometristä tunnistetta päästään vää-

rinkäyttämään, ei sitä voi vaihtaa, kuten esimerkiksi salasanan voi.41 Kindt on jakanut 

biometriseen tunnistamiseen liittyvät riskit kolmeen kategoriaan, jotka ovat (1) biometri-

sen datan luonteeseen liittyvät riskit, (2) biometrisen järjestelmän arkkitehtuuriin liittyvät 

riskit ja (3) biometrisen järjestelmän käyttöön liittyvät riskit.42 Käytän seuraavassa tätä 

kategorisointia riskien jäsentämisessä. 

2.3.1 Biometrisen datan luonteeseen liittyvät riskit 

Biometrisen datan luonteeseen liittyviä riskejä ovat riski tulla identifioiduksi, myös tah-

tomattaan, ja riskit yksityiselämän suojan ja anonymiteetin loukkauksiin. Biometrisessä 

tunnistamisessa tällaiset riskit ovat läsnä erityisesti siitä syystä, että biometristä tunnista-

mista, kuten kasvojentunnistusta, voidaan käyttää henkilön tietämättä.43 Henkilötietojen 

käsittelylle tulee aina olla pätevä oikeusperusta, mutta biometriset järjestelmät mahdol-

listavat henkilötietojen käsittelyn myös ilman sitä, myös täysin ilman rekisteröidyn myö-

tävaikutusta. Esimerkiksi kasvojentunnista voidaan käyttää helposti ilman rekisteröidyn 

                                                
40	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	25	
41	Walker,	2015,	s.	831	
42	Kindt,	2013,	s.275–395	
43	Kindt,	2013,	s.	297–306	
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tietämystä. Tämän käyttäminen laajamittaisesti voisi johtaa yksilöiden anonymiteetin ka-

toamiseen julkisilla paikoilta, ja mahdollistaa heidän jatkuvan seurantansa.44 Biometris-

ten teknologioiden laajamittainen käyttö, erityisesti henkilötietoja useista lähteistä yhdis-

tettäessä, muodostaa uhan yksilön oikeudelle anonymiteettiin.45 

Biometristä tunnistetta voidaan myös käyttää niin sanottuna yleisenä ainutlaatuisena tun-

nisteena (universal unique identifier). Tämä mahdollistaa useiden eri lähteistä peräisin 

olevien henkilötietojen koostamisen ja yhdistämisen samaan henkilöön; voitaisiin esimer-

kiksi koostaa tietylle henkilölle kuuluvia tietoja viranomaisten eri järjestelmistä.  Tämä 

taas on seurausta juuri biometrisen tunnisteen ainutlaatuisuudesta. Esimerkiksi henkilön 

nimi ei samalla tavalla mahdollista henkilötietojen linkitystä tiettyyn yksittäiseen henki-

löön, koska saman nimisiä henkilöitä voi olla useita. Biometriset tunnisteet taas ovat 

aiemmin kuvatun mukaisesti lähtökohtaisesti ainutlaatuisia, minkä vuoksi niitä voidaan 

käyttää tällaiseen linkitykseen.46 Linkitysmahdollisuus lisää järjestelmien yhteensopi-

vuutta, mutta juuri tämä muodostaa myös riskinsä. Entinen Euroopan tietosuojavaltuu-

tettu Peter Hustinx on todennut, että tietokantojen tietojen yhdistäminen biometrisiä tun-

nisteita käyttämällä lisää myös niin kutsuttua function creep -riskiä47, kun eri tietokan-

noissa olevia eri käyttötarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja yhdistetään ja käytetään uu-

teen käyttötarkoitukseen, rikkoen tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.48 Tietosuojalain-

säädäntö useissa maissa ei suoraan anna suojaa tietojen yhdistämiselle eri järjestelmistä.49 

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on suositellut biometristen mallinteiden tallen-

tamista varsinaisten näytteiden sijaan.50 Mallinteiden käyttö ei kuitenkaan poista riskiä 

biometristen tunnisteiden väärinkäyttöön yleisenä ainutlaatuisena tunnisteen. Useissa 

biometrisissä järjestelmissä käytetään saman järjestelmätoimittajan teknologiaa, ja näin 

ollen mallinteet ovat usein yhteneväisiä. Myös alan standardointikehitys lisää mahdolli-

suutta tietojen yhdistämiseen eri järjestelmistä. Mallinteiden käyttö ei myöskään ole kai-

kissa tapauksissa mahdollista, koska esimerkiksi biometrisissä passeissa tulee Euroopan 

                                                
44	WP193,	s.	9	
45	Nguyen,	2018,	s.	63–66	
46	Kindt,	2013,	s.	307–312	
47	Function	creep	-riskillä	viitataan	henkilötietojen	käyttöön	uusiin	käyttötarkoituksiin,	jotka	ovat	ristirii-
dassa	sen	tarkoituksen	kanssa,	joihin	tiedot	on	alun	perin	kerätty.	Ks.	esim.	Kindt,	2013,	s.	377	
48	EDPS,	2006,	s.	4	
49	Passiasetus	eli	Neuvoston	asetus	(EY)	N:o	2252/2004	jäsenvaltioiden	myöntämien	passien	ja	matkus-
tusasiakirjojen	turvatekijöitä	ja	biometriikkaa	koskevista	vaatimuksista	
50	WP193,	s.	31	
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unionin passiasetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan säilyttää nimenomaan biometrinen 

näyte.51  Ainutlaatuisuuden osalta on kuitenkin huomattava myös se näkökulma, että tä-

män ominaispiirteen myötä biometrinen tunnistaminen lisää tunnistamisen luotettavuutta; 

biometristä tunnistetta ei lähtökohtaisesti voi yhtä helposti esimerkiksi varastaa kuin vaik-

kapa PIN-koodia.52  

Biometrisen datan luonteeseen liittyvät myös riskit syrjintään. Ensinnäkin biometrisen 

näytteen antaminen voi olla vaikeampaa tai jopa mahdotonta tietyille ryhmille, kuten lap-

sille, vanhuksille ja vammaisille.53 Biometriset näytteet ja myös mallinteet voivat paljas-

taa rotuun, etniseen alkuperään tai terveyteen liittyviä tietoja.54 Vaikka tunnistamistarkoi-

tuksessa kerätyt henkilötiedot tietosuoja-asetuksen mukaan kuuluvatkin jo itsessään eri-

tyisiin henkilötietoryhmiin, on tähän ominaisuuteen syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

Mainittujen tietojen paljastuminen voi nimittäin johtaa syrjintään. Tietoja voi sisältyä esi-

merkiksi kasvo- ja sormenjälkitunnisteisiin, ja ne mahdollistavat esimerkiksi automaatti-

sen etnisen luokittelun.55 Biometriset tunnisteet voivat siis usein sisältää enemmän tietoa 

kuin olisi tarpeen varsinaista tunnistamista varten.56  Näin ollen uhkana on myös käyttö-

tarkoitukseen nähden liiallisten tietojen kerääminen, mikä voi muodostaa ristiriidan tie-

tojen minimoinnin periaatteen kanssa. Esimerkkinä tämän tyyppisestä käytöstä voidaan 

mainita Stanfordin yliopistossa vuonna 2017 kehitetty kasvojentunnistusalgoritmi, joka 

kykeni varsin suurella todennäköisyydellä päättelemään henkilön seksuaalisen suuntau-

tumisen kasvokuvan perusteella.57  

Biometriset tunnisteetkin ovat haavoittuvaisia; myös niitä voidaan väärentää ja varastaa. 

Ensinnäkin biometrinen tieto sinänsä ei tyypillisesti ole salaista, vaan esimerkiksi sor-

menjäljet ja kasvot ovat ihmisillä selvästi nähtävissä. Jätämme jälkeemme myös jälkiä 

biometrisestä tiedosta, esimerkiksi sormenjälkien muodossa. Useimmista meistä on näin 

mobiililaitteiden ja sosiaalisen median aikakaudella helposti saatavilla myös valtava 

määrä kasvokuvia – ja mitä suurempi määrä kuvia henkilöstä on saatavilla, sitä helpom-

paa on myös väärinkäyttää näitä kuvia kasvojentunnistuksessa. Jotkin biometriset tiedot 

                                                
51	Kindt,	2013,	s.	315	
52	Kindt,	2013,	s.	313	
53	Ks.	esim.	WP193,	s.	15	
54	WP193,	s.	15,	näin	myös	Kindt,	2013,	s.	319	
55	Kindt,	2013,	s.	321;	ks.	myös	esim.	Mohammed	&	Al-Ani,	2017	
56	Ks.	esim.	WP193,	s.	10	
57	Ks.	esim.	Stewart,	2019,	s.	349–350	
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ovat myös suhteellisen helposti väärennettävissä.58 Sormenpäihin asetettavat muovikal-

vot, joissa on väärennetyt sormenjäljet, eivät ole vain tieteiselokuvien fiktiota, vaan niitä 

voidaan hyödyntää myös tosielämässä biometrisen järjestelmän huijaamiseen. Järjestel-

män huijaamisessa on todistettavasti onnistuttu useilla biometrisillä ominaispiirteillä, sor-

menjälkien lisäksi esimerkiksi kasvo- ja verkkokalvotunnisteilla.59 Identiteettivarkauk-

sien näkökulmasta biometrisessä tunnistamisessa on kaksi puolta. Toisaalta se vaikeuttaa 

väärinkäytöksiä; esimerkiksi biometristä passia käyttävän on tunnistautuessaan annettava 

passiin tallennettua näytettä vastaava sormenjälki. Toisaalta taas ihmisistä kerätään bio-

metrisen tunnistamisen yleistymisen myötä yhä enemmän dataa, mikä muodostaa riskinsä 

erityisesti laajamittaisten biometristen järjestelmien ollessa kyseessä. Tietomurtojen ol-

lessa yhä suurempi uhka, kasvavat identiteettivarkauksien aiheuttamat riskit myös bio-

metristen tietojen osalta.60 Näiden lisäksi on huomionarvoista, että varastettua biometristä 

tunnistetta ei voi vaihtaa uuteen siinä missä vaikkapa varastettua salasanaa.61 

Biometrinen data muodostaa riskejä myös profiloinnin näkökulmasta. Profiloinnilla vii-

tataan tietosuoja-asetuksen 4 artiklan määritelmän mukaisesti henkilötietojen automaat-

tiseen käsittelyyn, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiet-

tyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Biometrisen datan käyttäminen linkitykseen mah-

dollistaa henkilötietojen yhdistelemisen eri lähteistä, mikä mahdollistaa hyvinkin yksi-

tyiskohtaisten henkilöprofiilien luomisen.62 Biometrinen data voi mahdollistaa myös hen-

kilön tunteisiin liittyvän tiedon keräämisen, mitä voidaan osaltaan käyttää profiilin luo-

misessa.63 

2.3.2 Biometrisen järjestelmän arkkitehtuuriin liittyvät riskit 

Järjestelmäarkkitehtuuri määrittää biometrisen järjestelmän toiminnan teknisen perustan. 

Tietosuojan näkökulmasta arkkitehtuurissa on merkityksellistä erityisesti se, tallenne-

taanko biometrinen data keskitettyyn tietokantaan vai paikalliselle tallennusvälineelle, 

kuten henkilökorttiin, joka tyypillisesti on rekisteröidyn hallussa. Arkkitehtuuri määrittää 

                                                
58	Kindt,	2013,	s.	336	
59	Kindt,	2013,	s.	340	
60	Zimmerman,	2018,	s.	656–658	
61	Kindt,	2013,	s.	345–347	
62	WP80,	s.	7	
63	Kindt,	2013,	s.	350	
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myös järjestelmän tulevat kehitysmahdollisuudet, minkä vuoksi valitulla arkkitehtuuri-

ratkaisulla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.64  

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on varoittanut erityisesti keskitettyihin tieto-

kantoihin liittyvistä riskeistä biometrisessä tunnistamisessa.65 Keskitettyä tietokantaa 

käytettäessä biometristä dataa voidaan käyttää rekisteröidyn identifiointiin vertaamalla 

tunnistautuessa annettua tunnistetta kaikkiin tietokannan tunnisteisiin, kun taas paikalli-

seen tallennusvälineeseen tallennettu tieto mahdollistaa vain varmentamisen. Keskitetty 

tietokanta mahdollistaa myös biometrisen data käyttämisen edellä kuvatun mukaiseen lin-

kitykseen muihin henkilötietoihin, myös toisissa tietokannoissa. Tällainen mahdollistaa 

henkilöiden laajamittaisen seurannan, myös heidän tietämättään – esimerkiksi hyödyntä-

mällä kasvojentunnistukseen perustuvaa biometristä dataa eri paikoista.66 Näin voidaan 

seurata esimerkiksi henkilön liikkeitä, ja yhdistää tietoja muihin samasta henkilöstä koot-

tuihin tietoihin, kuten ostokäyttäytymiseen.67  Biometrisen tunnistamisen teknologisen 

kehityksen myötä esimerkiksi kasvojentunnistus on nykyisin toteutettavissa myös kau-

empaa kuin aivan lähietäisyydeltä, ja myös väkijoukosta.68 Tallennus keskitettyyn tieto-

kantaan lisää myös riskiä alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomasta 

käsittelystä ja riittämättömästä läpinäkyvyydestä rekisteröidyille.69 Myös tietomurtojen 

vaikutukset voivat keskitetyn tietokannan kyseessä kohdistua huomattavan laajaan rekis-

teröityjen joukkoon.  

Biometrisen datan tallentaminen paikalliselle tallennusvälineelle keskitetyn tietokannan 

sijaan pienentää monia edellä mainittuja riskejä, muttei kokonaan poista niitä. Lähtökoh-

taisesti kuitenkin mahdollisuudet linkitykseen tietokantojen välillä ja tästä seuraava riski 

seurantaan poistuvat. Paikallisestikin tallennettu biometrinen data voi kuitenkin joutua 

varkauden kohteeksi, minkä myötä sitä voidaan väärinkäyttää.70 

Biometrisen datan tallennus voidaan toteuttaa myös hajautetusti, jolloin data on tallen-

nettuna eri sijainneissa ja tietokannoissa, mahdollisesti osin keskitetyissä tietokannoissa 

                                                
64	Kindt,	2013,	s.	353	
65	WP193,	s.	8	&	15–16	
66	Kindt,	2013,	s.	353–356	
67	Hu,	2013,	s.	1507	
68	WP193,	s.	21–23	
69	Kindt,	2013,	s.	359	
70	Kindt,	2013,	s.	362	
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ja osin paikallisissa tallennusvälineissä. IT-maailmassa yhä suositummissa niin kutsu-

tuissa pilvipalveluissa on kyse juuri hajautetusta tallennuksesta. Hajautetussa tallennuk-

sessa keskitettyyn tietokantaan tallentamiseen liittyvät riskit korostuvat entisestään, kun 

datan kontrolloinnin voidaan useiden toimijoiden verkostossa nähdä olevan vielä vaike-

ampaa.71 

Tallennuspaikan ohella järjestelmäarkkitehtuuriin liittyy myös muita riskejä. Biometriset 

järjestelmät eivät koskaan ole täydellisen tarkkoja.72 Järjestelmän toiminta perustuu to-

dennäköisyyksiin; verrattaessa tunnistettaessa annettua näytettä tallennettuun näytteeseen 

tai mallinteeseen on aina kyse siitä, millä todennäköisyydellä näyte kuuluu samalle hen-

kilölle.73 Järjestelmää suunniteltaessa voidaan hyväksytyn identifioinnin tai varmentami-

sen edellytykseksi asettaa esimerkiksi 99,5 %:n tai 99,9 %:n todennäköisyys. Tällä voi 

olla merkittävä vaikutus tunnistamisen tuloksiin; mitä korkeampaa todennäköisyyttä vaa-

ditaan, sitä tarkempaa tunnistaminen on, mutta sitä enemmän järjestelmä myös hylkää 

tunnistustapahtumia. Vaadittaessa matalampaa todennäköisyyttä taas väärien tunnistus-

ten riski kasvaa. Koska korkeamman todennäköisyyden vaatiminen hylkää enemmän tun-

nistustapahtumia, voi se kuitenkin myös lisätä järjestelmän negatiivista käyttökokemusta 

ja aiheuttaa mielikuvia huonosti toimivasta järjestelmästä. Tämä voi osaltaan ohjata jär-

jestelmätoimittajia asettamaan vaaditun todennäköisyyden matalammaksi kuin mitä sen 

ilmoitetaan olevan. Teknologian monimutkaisuuden vuoksi objektiivista tietoa todelli-

suudessa vaadituista todennäköisyyksistä voi olla vaikeata saada.74 Huomionarvoista on 

myös, että sormenjälki- ja kasvojentunnistusteknologia massatuotetuissa, suhteellisen 

halvoissa tuotteissa kuten monissa mobiililaitteissa, ei välttämättä mahdollista erityisen 

tarkkaa biometriikkaan perustuvaa tunnistamista, koska niissä käytetyt komponentit eivät 

välttämättä ole korkealaatuisia.75 Valmistajat, kuten Apple ja Samsung, lupaavat kuiten-

kin varsin matalia lukuja tunnistamisen epäonnistumiselle, kasvojentunnistuksen ollessa 

heidän mukaansa sormenjälkitunnistusta tarkempaa.76 

                                                
71	Ibid	
72	Kindt,	2013,	s.	363	
73	Kindt,	2013.	s.	46–52	
74	Kindt,	2013,	s.	365	
75	Kindt,	2013,	s.	367	
76	Adra,	2018,	s.	416–418	
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Väärät hyväksytyt tunnistamistapahtumat aiheuttavat rekisteröidyn näkökulmasta riskejä. 

Henkilö voidaan ”tunnistaa” toiseksi henkilöksi, jolloin hän voi joko saada tietyn oikeu-

den väärin perustein tai olla saamatta tälle todellisuudessa kuuluvaa oikeutta. Väärälle 

henkilölle voidaan esimerkiksi myöntää pääsy rajoitetun kulkuoikeuden tilaan, tai henki-

löltä voidaan evätä jokin oikeus, jos hänet virheellisesti ”tunnistetaan” tietyllä mustalla 

listalla olevaksi henkilöksi.77 Väärien tunnistamisten riskin on todettu kasvavan erityisesti 

nuorilla ja vammaisella sekä henkilön ikääntyessä.78 

Biometrisiin järjestelmiin, kuten kaikkiin tietojärjestelmiin, voidaan kohdistaa myös mitä 

erilaisempia hyökkäyksiä. Jokainen järjestelmän osa on käytännössä haavoittuvainen 

hyökkäyksille.79 Siihen voidaan hyökätä niin datan keräämisen aikana, datan ollessa tal-

lennettuna, ja silloin, kun dataa siirretään.80 Näytteenantovaiheessa järjestelmään voidaan 

hyökätä käyttämällä väärennettyä tunnistetta tai pakottamalla henkilö antamaan tunniste. 

Järjestelmään voidaan myös hyökätä verkon kautta, ja vaihtaa tiettyä henkilöä koskevan 

tunnisteen tiedot toisen henkilön tunnisteen tietoihin. Järjestelmän ominaisuuksia voidaan 

lisäksi muokata vaihtamalla tiettyjä komponentteja, kuten vertailualgoritmeja tai tunnis-

tamiseen vaadittavaa todennäköisyyttä. Tiedon siirtyessä järjestelmän osien välillä voi-

daan tätä myös oikeudettomasti kuunnella, kopioida tai muokata.81 

2.3.3 Biometrisen järjestelmän käyttöön liittyvät riskit 

Biometrisen järjestelmän käytöstä aiheutuu rekisteröidyille erinäisiä riskejä käytön eri 

vaiheissa. Ensinnäkin tunnisteen antaminen on toisille henkilöille vaikeata tai jopa mah-

dotonta – esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi. Jos biometrinen tunnistaminen on 

edellytyksenä esimerkiksi pääsynhallinnassa, voi pääsy olla mahdotonta vammaiselle 

henkilölle, ellei biometriselle tunnistamiselle ole vaihtoehtoa. Lisäksi tunniste voi paljas-

taa henkilön vammaisuuteen liittyviä tietoja.82 Kuten aiemmin on todettu, on tunnistami-

sen tarkkuuden todettu olevan heikompi erityisesti vammaisilla ja iäkkäillä henkilöillä. 

Tämä johtuu siitä, että heillä tietyt biometriset ominaispiirteet ovat usein vähemmän ko-

rostuneita. Myös joillakin etnisillä ryhmillä on todettu olevan enemmän hankaluuksia 

                                                
77	Kindt,	2013,	s.	356	
78	Kint,	2013,	s.	363	
79	Kindt,	2013,	s.	368	
80	Roberg-Perez,	2017,	s.	61	
81	Kindt,	2013,	s.	367–372	
82	Lee,	2016,	s.	243	
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tunnisteen antamisessa.83 Tämä voi johtaa diskriminoiviin vaikutuksiin, kun tietyille hen-

kilöille tai ryhmille biometrisen tunnistamisen käyttäminen ei ole samalla tavoin mahdol-

lista kuin toisille.  

Diskriminoivat vaikutuksensa on myös sillä, jos biometristä tunnistamista ei tietyssä ta-

pauksessa vaadita kaikilta, kuten niin sanotun VIP-statuksen henkilöiltä. Myös biometri-

sen tietojen tallentamisella tiettyihin tietokantoihin voi olla diskriminoivat ja stigmatisoi-

vat vaikutuksensa, jos esimerkiksi tietyssä tietokannassa olevia tietoja käytetään rikoksen 

tutkintaan.84 Erityisesti sormenjälkitunnistukseen perustuvan järjestelmän voidaan miel-

tää liittyvän rikollisuuteen.85 Diskriminoivat vaikutukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei bio-

metristä tunnistamista vaadita kaikilta tai siitä, että tiedot tallennetaan tiettyyn tietokan-

taan, eivät kuitenkaan  nähdäkseni ole erityisesti juuri biometrisen järjestelmän käyttöä 

koskeva riski. Samalla tavoin riski voi nimittäin olla läsnä muihinkin henkilötietoihin 

kuin biometriseen dataan perustuvissa järjestelmissä.  

Biometrisissä järjestelmissä korostuu myös mahdollisuus automatisoituun päätöksente-

koon. Tällöin huomioon on otettava tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa säädetty rekiste-

röidyn oikeus olla joutumatta sellaisen pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan 

päätöksen kohteeksi, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen 

vastaavalla tavalla merkittävästi. Biometrinen tunnistaminen mahdollistaakin täysin au-

tomatisoidun päätöksenteon. Tämän voidaan katsoa lisäävän rekisteröityjen riskiä joutua 

automatisoidun päätöksenteon kohteeksi yhä useammin. Erityisesti automatisoitu, mer-

kittäviä vaikutuksia aiheuttava päätöksenteko koskee varmentamista, koska siihen perus-

tuen henkilölle voidaan esimerkiksi myöntää tai olla myöntämättä pääsy tiettyyn tilaan 

tai järjestelmään. Tämän voidaan katsoa vaikuttavan henkilöön merkittävästi ainakin tie-

tyissä tapauksissa, kuten automatisoidussa rajavalvonnassa. Identifioinnin ollessa ky-

seessä taas varsinaista pelkästään automatisoituun käsittelyyn perustuvaa päätöstä ei läh-

tökohtaisesti ole käsillä.86  

Biometrisen tunnistamisen käyttöön liittyy vielä riski datan käytöstä käyttötarkoitussi-

donnaisuuden periaatteen vastaisesti alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopi-

mattomaan käyttötarkoitukseen, eli niin kutsuttu function creep -riski. Kuten aiemmin on 

                                                
83	Kindt,	2013,	s.	372–374	
84	Kindt,	2013,	s.	374–375	
85	Petti,	1998,	s.	737	
86	Kindt,	2013,	s.	376	
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todettu, voi myös biometrisen datan luonne mahdollistaa tunnistamiseen riittävän datan 

ohella ”ylimääräisen” datan saamisen biometrisestä tunnisteesta. Sen lisäksi että datan 

alun perin kerännyt rekisterinpitäjä voi käyttää dataa alkuperäisen käyttötarkoituksen 

kanssa yhteensopimattomiin uusiin käyttötarkoituksiin, voi data myös päätyä toisille toi-

mijoille, mukaan lukien viranomaiset. Oman riskinsä tälle muodostavat eri jäsenvaltioi-

den lainsäädännöt, joissa voidaan sallia biometrisen tiedon käyttö toissijaisiin käyttötar-

koituksiin. Uusia, toissijaisia käyttötarkoituksia salliva lainsäädäntö voidaan perusoi-

keusnäkökulmasta nähdä kyseenalaisena. Lisäksi alun perin todentamistarkoituksiin ke-

rättyä dataa voidaan myöhemmin alkaa käyttää identifiointiin. Kaikki tämä voi tapahtua 

rekisteröidyn siitä tietämättä.87 

III Tietosuojasääntely ja biometrinen tunnistaminen 

3.1 Perus- ja ihmisoikeussääntely 

Biometrisen tunnistamisen oikeudellisessa tarkastelussa on tärkeätä tuntea taustalla vai-

kuttavat perus- ja ihmisoikeussäännökset, joiden mukaisesti alemman tasoista sääntelyä 

on tulkittava. Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmä voidaan jakaa kotimaiseen pe-

rusoikeusjärjestelmään, kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja Euroopan unionin oi-

keuteen.88 Näistä kaikilla on merkityksensä biometrisen tunnistamisen sääntelyssä, jossa 

keskeisessä roolissa ovat yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevat säännökset. 

Koska biometrisessä tunnistamisessa on kyse ihmisen tunnistamisesta, ja koska sillä voi-

daan katsoa puututtavan henkilön fyysiseen koskemattomuuteen, on kyseisten säännösten 

ohella merkitystä eritysesti itsemääräämisoikeutta koskevalla doktriinilla.   

3.1.1 Yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta perus- ja ihmisoikeutena 

Henkilötietojen suojasta säätäminen itsenäisenä säännöksenään on verrattain uutta perus- 

ja ihmisoikeuksien kokonaisuudessa. Sen sijaan yksityiselämän suoja sisältyy myös van-

hempiin ihmisoikeusasiakirjoihin, tärkeimpinä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oi-

keuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (nk. KP-sopimus) ja Euroopan ihmisoi-

keussopimus. Henkilötietojen suojan onkin katsottu näissä sopimuksissa sisältyvän yksi-

tyiselämän suojaan. KP-sopimuksessa sen on katsottu sisältyvän 17 artiklassa turvattuun 

                                                
87	Kindt,	2013,	s.	377–380	
88	Ojanen,	2015,	s.	7	
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oikeuteen yksityis- ja perhe-elämään.89 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sen on kat-

sottu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössäkin sisältyvän oikeuteen nauttia 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, josta säädetään 8 artiklassa.90 Kyseinen artikla 

onkin ollut ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä perinteisesti se, jolla annetaan suojaa 

teknologian kehityksen myötä tulleille uutuuksille.91 

Sen sijaan uudemmissa perus- ja ihmisoikeusasiakirjoissa henkilötietojen suoja mainitaan 

erikseen. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa säädetään yksityis- ja perhe-elämän kun-

nioittamisesta 7 artiklassa, ja 8 artiklassa nimenomaisesti henkilötietojen suojasta.92 Vuo-

den 1995 perusoikeusuudistuksen myötä henkilötietojen suoja on nimenomaisesti mai-

nittu myös Suomen perustuslaissa, jonka 10.1 §:n mukaan henkilötietojen suojasta sää-

detään tarkemmin lailla. Perustuslaki jättää näin sääntelyvarauksen henkilötietojen suo-

jalle, ja velvoittaa lainsäätäjän säätämään tarkemmin henkilötietojen suojasta.  

Henkilötietojen suoja ei kuitenkaan ole vain yksityiselämän suojan osa ja näin ollen alis-

teinen yksityiselämän suojalle, vaan oma itsenäinen oikeutensa. Ennemminkin voidaan 

sanoa, että henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja ovat osin limittäisiä oikeuksia. 

Yksityiselämän suoja kattaa paljon muutakin kuin henkilötietojen suojan, kuten kunnian 

ja kotirauhan suojan. Toisaalta taas kaikki henkilötiedot eivät ole yksityiselämän piiriin 

kuuluvia, mutta niitä koskee silti henkilötietojen suoja.93 Lisäksi henkilötietojen suojaa 

koskevalla lainsäädännöllä pyritään takaamaan henkilödatan laatu, ja varmistamaan, että 

sitä voidaan käyttää laillisiin tarkoituksiin. Näiden tarkoitusperien ei suoranaisesti nähdä 

kuuluvan yksityisyyden suojan alle.94 Henkilötietojen suoja itsenäisenä oikeutenaan tar-

joaakin yksilöille enemmän oikeuksia ja useammanlaiseen dataan, kuin mitä yksityisyy-

den suoja. Ensinnäkin se edistää yksilön oikeuksia, joille henkilötietojen käsittely muo-

dostaa uhan. Toiseksi se rajoittaa henkilötietoja käsittelevien tahojen valtaa, ja pienentää 

tiedon epäsymmetriaa rekisteröityjen ja henkilötietoja käsittelevien tahojen välillä.95 

                                                
89	Bygrave,	1998,	s.	247–248	
90	Ks.	esim.	K.K.	v.	Ranska	(18.4.2013)	ja	S.	ja	Marper	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(4.12.2008)	
91	Nieminen,	2015,	s.	277	
92	Perusoikeuskirjan	7	ja	8	artiklan	soveltamisesta	biometriseen	tunnistamiseen	ks.	EUT:	Michael	
Schwartz	v.	Stadt	Bochum	(C-291/12,	17.10.2013)	
93	Ks.	esim.	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma,	2018,	s.	5–6	
94	Bygrave,	2001,	s.	281–283	
95	Lynskey,	2014,	s.	569	
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Henkilötietojen suojan sisällyttäminen omana oikeutenaan uudempiin perus- ja ihmisoi-

keusasiakirjoihin voidaankin nähdä selkeämpänä ratkaisuna kuin sen sisällyttäminen yk-

sityiselämän suojaa koskeviin säännöksiin.  

3.1.2 Biometrisistä tiedoista perus- ja ihmisoikeuksien kontekstissa 

Biometrisen tunnistamisen kannalta on yksityiselämän ja henkilötietojen suojan ohella 

merkitystä myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklassa turvatulla oikeudella 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vastaavasti perustuslain 7 pykälässä turvatulla 

oikeudella henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perusoi-

keuskirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaan ”jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkilökoh-

taiseen koskemattomuuteen”. Perustuslain 7.1 §:n mukaan ”jokaisella on oikeus elämään 

sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”. Pykälän kol-

mannessa momentissa säädetään, että ”henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa 

puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta”.  

Biometrisen tunnistamisen kontekstissa perustuslain 7 § on merkityksellinen ensinnäkin 

siksi, että biometrisen tunnisteen ottaminen merkitsee puuttumista yksilön fyysiseen kos-

kemattomuuteen.96 Toiseksi biometrisen tunnistamisen käytöllä pyritään ennen kaikkea 

turvallisuuden parantamiseen.97 Biometrisen tunnistamisen ollessa kyseessä oikeuden 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja oikeuden turvallisuuteen voidaan nähdä joutu-

van eräänlaiseen kollisiotilanteeseen; voidaanko pyrkimyksillä turvallisuuteen perustella 

puuttumista henkilökohtaiseen koskemattomuuteen? Näin ei tulisi olla, sillä oikeus hen-

kilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen on tarkoitettu ehdottomaksi oikeudeksi, 

kun taas oikeus turvallisuuteen on lainsäätäjään kohdistuva toimintavelvoite.98  

Mainittujen nimenomaisten säännösten ohella on erityisesti kiinnitettävä huomiota yksi-

lön itsemääräämisoikeuteen, jolla tarkoitetaan ”yksilön vapautta määrätä itsestään ja toi-

mistaan”.99 Itsemääräämisoikeutta ei nimenomaisesti mainita perustuslaissa, mutta se on 

osa perusoikeusjärjestelmäämme. Sitä turvaavat erityisesti henkilökohtaista koskematto-

muutta, yksityiselämän suojaa ja vapausoikeuksia koskevat perustuslain säännökset.100 

                                                
96	Biometrisesta	tunnistamisesta	ja	puuttumisesta	fyysiseen	koskemattomuuteen	ks.	esim.	EUT:	Willems	
(C-446/12-C-449/12,	16.4.2015)		
97	Korja,	2016,	s.	213	
98	Saraviita,	2011,	s.	157	
99	HE	309/1993	vp,	s.	52–53	
100	Korja,	2016,	s.	204,	ks.	myös	Nieminen,	2015,	s.	262	
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Biometrisen tunnistamisen kontekstissa itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi henkilön 

tulisi lähtökohtaisesti itse voida päättää, suostuuko hän biometriseen tunnistamiseen vai 

ei.  

Tietosuojasääntelyssä on pitkään painotettu tietotekniikan vaikutusta yksityisyyden suo-

jaan, ja keskitytty yksityisyyden suojan tiedolliseen ulottuvuuteen. Sen sijaan fyysinen 

ulottuvuus, ihmiskeho, on jäänyt pitkälti lainsäädännön ja tieteellisen keskustelun ulko-

puolelle.101 Biometrinen tunnistaminen on yksi esimerkki aihealueesta, jossa fyysinen 

ulottuvuus on keskeisessä roolissa tiedollisen ohella, puututaanhan sillä henkilön fyysi-

seen koskemattomuuteen.  Biometrinen data muuttaa vääjäämättömästi kehon ja identi-

teetin suhdetta, koska se tekee ihmiskehon piirteistä koneluettavia, ja mahdollistaa niiden 

myöhemmän käytön.102 

3.2 Yleinen tietosuoja-asetus ja biometriset tiedot 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus toteuttaa osaltaan sääntelyvarausta, säännel-

len tarkemmin henkilötietojen käsittelyä. Asetus tuli sovellettavaksi toukokuussa 2018, 

ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden 

toimintaan, erityisesti osoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä. Koska biometrinen 

tunnistaminen merkitsee henkilötietojen käsittelyä, on asetuksen sääntely kokonaisuudes-

saan otettava huomioon. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista käydä asetuksen säänte-

lyä laajalti läpi, sillä aiheesta on ilmestynyt myös yleisesityksiä.103 Seuraavassa keskity-

täänkin sellaisiin asetuksen säännöksiin, jotka ovat erityisesti biometrisen tunnistamisen 

kannalta oleellisia – säännöksiin, joissa asetetut velvoitteet on erityisesti otettava huomi-

oon biometristä tunnistamista käyttöönotettaessa ja käytettäessä.  

3.2.1 Biometristen tietojen määritelmä tietosuoja-asetuksessa 

Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan ensimmäisen kohdan 14 alakohdan määritelmän mukai-

sesti biometrisillä tiedoilla tarkoitetaan ”kaikkia luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysio-

logisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvällä teknisellä käsittelyllä saatuja hen-

kilötietoja, kuten kasvokuvia tai sormenjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnol-

linen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa”. 

                                                
101	Bygrave,	2010,	s.	1	
102	WP193,	s.	5	
103	Ks.	esim.	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2017	
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Ensinnäkin, määritelmä tukee aiemmin esitettyä biometrisen tunnistamisen määritelmää; 

kyseessä on oltava luonnollisen henkilön fyysiset ja fysiologiset ominaisuudet tai käyt-

täytyminen. Toiseksi, kyseessä on oltava tekninen käsittely, joka liittyy näihin ominai-

suuksiin, ja jolla saadaan henkilötietoja – esimerkkeinä mainitaan kasvokuvat ja sormen-

jälkitiedot.  

Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota määritelmän jälkimmäiseen osaan; edellä mainit-

tujen tietojen perusteella luonnollinen henkilö ”on voitava tunnistaa tai kyseisen henkilön 

tunnistaminen varmistaa”. Olennaista sen kannalta, että jokin tieto nähdään asetuksen 

valossa biometrisenä tietona, on siis, että tunnistaminen tai sen varmentaminen on tietojen 

perusteella mahdollista. Lisäksi määritelmästä käy ilmi edellä käsitelty biometrisen tun-

nistamisen jako identifiointiin ja varmentamiseen; määritelmä kattaa sekä identifioinnin 

(voitava tunnistaa) että todentamisen (tunnistaminen varmistaa).  

3.2.2 Biometristen tietojen kuuluminen erityisiin henkilötietoryhmiin 

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa säädetään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta kä-

sittelystä, jota koskevat tiukemmat vaatimukset kuin niin kutsuttuja tavallisia henkilötie-

toja. Syy käsittelyn erilaisille vaatimuksille tiettyjen henkilötietojen ryhmien välillä tulee 

pohjimmiltaan oletuksesta, jonka mukaan tietyntyyppisten henkilötietojen väärinkäytöllä 

voisi olla vakavampia vaikutuksia yksilön perusoikeuksille kuin ”tavallisten” henkilötie-

tojen väärinkäytöllä.104 

Biometriset tiedot onkin tietosuoja-asetuksessa sisällytetty erityisiin henkilötietoryhmiin, 

mikä tuo niille kaivattua suojaa. Biometristen tietojen asemasta erityisinä, tai sensitiivi-

sinä, henkilötietoina, on käyty runsaasti keskustelua oikeustieteellisessä tutkimuk-

sessa.105 Myös artiklan 29 mukainen tietosuojatyöryhmä jo vuonna 2011 tunnistanut tar-

peen sisällyttää biometriset tiedot osaksi erityisiä henkilötietoryhmiä.106 Biometrisiä hen-

kilötietoja ei kuitenkaan ensimmäisessä ehdotuksessa tietosuoja-asetukseksi ollut sisälly-

tetty erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaksi, vaan ne sisällytettiin asetustekstiin ensim-

mäisen käsittelyn aikana.  

                                                
104	WP29,	Advice	paper	on	special	categories	of	data	(“sensitive	data”),	2011,	s.	4	
105	Ks.	esim.	Kindt,	2013,	s.	124–144	
106	WP29,	Advice	paper	on	special	categories	of	data	(“sensitive	data”),	2011,	s.	15	
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Biometristen tietojen osalta keskeistä on 9 artiklan muotoilu, jonka mukaan erityisiä hen-

kilötietoryhmiä koskeva sääntely koskee biometrisiä tietoja silloin, kun kyseessä on ”bio-

metristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten”. Artiklan muo-

toilu mukailee biometristen tietojen 4 artiklasta ilmenevää määritelmää, jonka mukaan 

tietojen perusteella henkilö on voitava tunnistaa tai tunnistaminen varmistaa. On syytä 

korostaa, että 9 artiklan tuleminen sovellettavaksi vaatii biometristen tietojen kohdalla 

nimenomaisesti yksiselitteisen tunnistamistarkoituksen. Mikäli siis biometrisiä tietoja kä-

sitellään muuhun kuin tunnistamistarkoitukseen, ei tiukempi erityisiä henkilötietoryhmiä 

koskeva sääntely tule sovellettavaksi. Tällöin biometriset tiedot nähdään ”tavallisina” 

henkilötietoina.   

Kun kyseessä on erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely, on käsittely 9 artiklan 

pääsäännön mukaisesti lähtökohtaisesti kiellettyä. Pääsääntöön säädetään artiklassa kui-

tenkin tiettyjä poikkeuksia artiklan 2 kohdan a) – j) alakohdissa. Käsittelen näitä poik-

keuksia seuraavassa kappaleessa.  

Biometristen tietojen osalta huomionarvoista on, että tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 

53 kappaleessa lausutaan nimenomaisesti jäsenmaiden mahdollisuudesta pitää voimassa 

tai ottaa käyttöön lisäehtoja, kuten rajoituksia, jotka koskevat biometristen tietojen käsit-

telyä. Tämä taataan myös geneettisille tiedoille ja terveystiedoille. Tämän myötä on mah-

dollista, että biometristä tunnistamista koskeva lainsäädäntö tulee jossain määrin eriyty-

mään EU:n jäsenmaiden välillä. Kappaleessa todetaan kuitenkin, ettei tämän pitäisi saada 

vaikeuttaa henkilötietojen vapaata kulkua unionissa, kun ehtoja sovelletaan kyseisten 

henkilötietojen rajatylittävään käsittelyyn. Käytännössä on kuitenkin vaikeata ymmärtää, 

miten eriävä lainsäädäntö eri jäsenmaissa voisi olla tällaisessa tapauksessa vaikeuttamatta 

rajatylittävää käsittelyä, kun eri maiden, mahdollisesti toisistaan eriävät, vaatimukset tu-

lisi pystyä täyttämään.  

Oikeustieteellisessä tutkimuksessa on käyty keskustelua valokuvien kuulumisesta erityi-

siin henkilötietoryhmiin sen perusteella, että niistä voi selvitä esimerkiksi etnistä alkupe-

rää tai terveydentilaa koskevia tietoja.107 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 51 kappale 

selventää tilannetta, myös biometristen tietojen osalta. Sen mukaan ”valokuvien käsittelyä 

ei olisi automaattisesti katsottava henkilötietojen erityisryhmien käsittelyksi, koska valo-

kuvat kuuluvat biometristen tietojen määritelmän piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, 

                                                
107	Ks.	esim.	Kindt,	2013,	s.	190–198	
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että niitä käsitellään erityisin teknisin menetelmin, jotka mahdollistavat luonnollisen hen-

kilön yksilöllisen tunnistamisen tai todentamisen”. Näin ollen valokuvat kuuluvat erityi-

siin henkilötietoryhmiin lähtökohtaisesti vain siinä tapauksessa, että ne luokitellaan bio-

metrisiksi tiedoiksi, eli käytännössä lähinnä silloin kun niitä käytetään biometrisen tun-

nistamisen tarkoituksiin. Kohta selventää aikaisemmin jossain määrin epäselvää oikeus-

tilaa valokuvien osalta. Valokuvien laajamittainen käyttö nykyisin monissa internetajan 

käyttötapauksissa, kuten sosiaalisessa mediassa, olisi tullut vaikeaksi, jos valokuvat läh-

tökohtaisesti tulkittaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi. Tällaista tulkintaa 

olisi nykymaailmassa vaikeata noudattaa.   

3.2.3 Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely 

Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla lainmukainen peruste.108 Käsittelyn oikeuspe-

rustasta säädetään tietosuoja-asetuksen käsittelyn lainmukaisuutta koskevassa 6 artik-

lassa, jonka mukaan yleisiä henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat rekisteröidyn suos-

tumus, sopimuksen täytäntöönpano, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, rekiste-

röidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen, yleistä etua kos-

kevan tehtävän suorittaminen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen 

sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut.  

Kun käsitellään 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä, on käsittely edellä tode-

tun mukaisesti lähtökohtaisesti kiellettyä. Käsittely on kuitenkin sallittua tiettyjen, 9 ar-

tiklan 2 kohdassa säädettyjen poikkeusten soveltuessa. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 

mukaisten käsittelyn edellytysten lisäksi on siis täytyttävä jokin 9 artiklan 2 kohdassa 

mainituista erityisistä käsittelyn perusteista.109 

Erityisten henkilötietoryhmien, mukaan lukien siis biometriset tiedot tunnistamistarkoi-

tuksessa, käsittely on 9 artiklan 2 kohdan mukaan sallittua, jos: 

a) rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsitte-

lyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenval-

tion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekis-

teröidyn suostumuksella;  

b) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuk-

sien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin 

                                                
108	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	100	
109	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	148	
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kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lain-

säädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia 

ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista;  

c) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen 

suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumus-

taan;  

d) käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan 

liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön laillisen toi-

minnan yhteydessä ja asianmukaisin suojatoimin, sillä edellytyksellä, että käsittely koskee 

ainoastaan näiden yhteisöjen jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, joilla on yhteisöihin 

säännölliset, yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, ja että henkilötietoja ei luovuteta 

yhteisön ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta;  

e) käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;  

f) käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai 

aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;  

g) käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin oikeuden tai jäsen-

valtion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, 

siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asian-

mukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaa-

miseksi;  

h) käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia 

varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- 

tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaali-

huollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai jäsenvaltion lain-

säädännön perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mu-

kaisesti ja noudattaen 3 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia;  

i) käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi, kuten vakavilta raja-

tylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lää-

kinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi sellaisen 

unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, jossa säädetään asianmukai-

sista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien, erityisesti salas-

sapitovelvollisuuden, suojaamiseksi;  

j) käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja 

historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on 
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oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilö-

tietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekiste-

röidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.  

Keskityttäessä tarkastelemaan biometrisen tunnistamisen käytön edellytyksiä nimen-

omaan tavanomaisessa työelämän kontekstissa on ilmeistä, että vain osa 9 artiklan 2 koh-

dan yllä lainatuista poikkeuksista voi soveltua. Ensinnäkin kyseeseen voisi joissain ta-

pauksissa tulla on a-alakohdan rekisteröidyn nimenomainen suostumus, jonka edellytyk-

siin ja ongelmallisuuteen mainituissa käyttötapauksissa palaan kappaleessa 4.4. Toiseksi 

sovellettavaksi voisi työsuhteen kontekstissa joissain tapauksissa tulla b-alakohta, mikäli 

tämä olisi erikseen sallittu lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa. Periaatteessa sovel-

lettavaksi voisi tulla myös e-alakohta, mutta tämän soveltuminen on biometristen tietojen 

luonteen vuoksi varsin epätodennäköistä. F-alakohta voisi soveltua yksittäisissä tapauk-

sissa oikeusvaateen ollessa kyseessä, muttei suurimmassa osassa käyttötapauksista. Työ-

suhteeseen liitännäisessä kontekstissa, työterveyshuollossa, voitaisiin soveltaa myös h-

alakohtaa, mutta sen käsittely on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

Poikkeuksista selkeästi soveltumattomia biometrisen tunnistamisen käyttöön tavanomai-

sessa työelämän kontekstissa ovat c-alakohta, koska elintärkeistä eduista ei tavanomai-

sessa liiketoiminnassa tai työsuhteessa ole kyse; d-alakohta, kun tarkastellaan voittoa ta-

voittelevaa yritystä; g-alakohta, koska tärkeän yleisen edun on hyvin vaikeata nähdä ole-

van käsillä tavanomaisessa työsuhteen kontekstissa110, i-alakohta, koska käsillä ei myös-

kään ole kansanterveyteen liittyvää yleistä etua sekä j-alakohta, koska kyseessä ei ole 

arkistointitarkoitus tai tutkimustarkoitus vaan nimenomaan tavanomainen työelämä.  

Olennaisimpia biometrisen tunnistamisen mahdollistavia 9 artiklan 2 kohdan poik-

keusäännöksiä ovat näin ollen rekisteröidyn nimenomainen suostumus (a alakohta) sekä 

käsittelyn salliva unionin oikeus, jäsenvaltion lainsäädäntö tai jäsenvaltion lainsäädännön 

mukainen työehtosopimus (b alakohta). Näiden soveltumista käytännössä ja vaadittavia 

edellytyksiä tarkastelen jäljempänä luvuissa 4.3 ja 4.4.  

                                                
110	Tärkeän	yleisen	edun	osalta	ks.	Tanskan	Datatilsynetin	tuore	kritiikkiä	saanut	ratkaisu	koskien	kasvo-
jentunnistuksen	käyttöä	jalkapallostadionilla:	https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/tilladel-
ser/2019/maj/tilladelse-til-behandling-af-biometriske-data-ved-brug-af-automatisk-ansigtsgenkendelse-
ved-indgange-paa-broendby-stadion/#_ftn1.	Kritiikistä	ks.	EDRi:	https://edri.org/danish-dpa-approves-
automated-facial-recognition/.		
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3.2.4 Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevassa käsittelyssä on otettava myös huomioon tieto-

suoja-asetuksen 35 artiklan vaatimukset tietosuojaa koskevalle vaikutustenarvioinnille.  

Vaikutustenarviointi on prosessi, jonka tarkoituksena on kuvata käsittely, arvioida sen 

tarpeellisuutta ja suhteellisuutta sekä helpottaa luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja 

vapauksiin kohdistuvien riskien hallintaa.111 Vaikutustenarviointi on tietosuoja-asetuksen 

uutuus verrattuna aikaisemmin sovellettuun tietosuojadirektiiviin, jossa säädettiin ylei-

sestä velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ase-

tuksen johdanto-osan 89 kappaleen mukaan kyseinen velvollisuus aiheuttaa hallinnollista 

ja taloudellista rasitusta, eikä se aina ole edistänyt henkilötietojen suojaa. Tämän vuoksi 

ilmoitusvelvollisuudesta on asetuksessa luovuttu, ja se on korvattu tietosuojaa koskevalla 

vaikutustenarvioinnilla.  

35 artiklan 1 kohdan mukaan ennen suunniteltua henkilötietojen käsittelyä rekisterinpitä-

jän on toteutettava arviointi käsittelyn vaikutuksista henkilötietojen suojalle, jos käsittely 

etenkin uutta teknologiaa käytettäessä todennäköisesti aiheuttaa luonnollisen henkilön oi-

keuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin. Arviointi kohdistuu käsittelyn luontee-

seen, laajuuteen, asiayhteyteen ja tarkoituksiin. Artiklan 3 kohdan b-alakohdan mukaan 

vaikutustenarviointi vaaditaan erityisesti, kun on kyseessä laajamittainen käsittely, joka 

kohdistuu 9 artiklan 1 kohdassa määritettyihin erityisiin henkilötietoryhmiin. Yhtä arviota 

voidaan 1 kohdan mukaan käyttää samankaltaisiin vastaavia korkeita riskejä aiheuttaviin 

käsittelytoimiin – biometrisen tunnistamisen kysymyksessä ei siis välttämättä ole aina 

tarvetta uudelle vaikutustenarvioinnille kussakin käyttötapauksessa, mikäli käyttötapauk-

set ovat riittävän samankaltaisia.  

Biometristä tunnistamista suunniteltaessa 35 artiklan soveltuminen on näin ollen toden-

näköistä kahdesta syystä. Ensinnäkin, kyseessä voidaan nähdä olevan uusi teknologia – 

vaikka biometrinen tunnistaminen onkin teknologiana ollut käytössä jo pitkään, ei se ole 

toistaiseksi ollut tavanomaisessa työelämässä vielä kovin laajamittaisesti käytössä. Li-

säksi teknologia on kehittynyt viime vuosina nopeasti, minkä vuoksi nykyiset sovellukset 

voidaan nähdä uutena teknologiana – varsinkin yksittäisen yrityksen näkökulmasta, koska 

tälle teknologia varsin todennäköisesti on uutta, ellei se ole ollut ennen käytössä. Toiseksi, 

                                                
111	WP248,	s.	4	
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biometriset tiedot tunnistamistarkoituksessa luetaan 9 artiklan mukaisiin erityisiin henki-

lötietoryhmiin. Käsittely ei välttämättä kaikissa tapauksissa ole laajamittaista, mutta tästä 

huolimatta vaikutuksenarvioinnin edellytysten voidaan katsoa täyttyvän.  

Näin on katsonut myös tietosuojavaltuutettu, joka on tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 4 

mukaisesti laatinut ja julkaissut luettelon käsittelytoimien tyypeistä, joiden yhteydessä 

rekisterinpitäjän tulee tehdä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 112 Luetteloon on 

sisällytetty biometriset tietoja koskevat käsittelytoimet, joiden osalta – ”rajoittamatta 35 

artiklan 3 kohdan soveltamista” – vaikutustenarvointi tulee tehdä, kun biometrisiä tietoja 

käsitellään henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, ja jokin erillisessä luettelossa lis-

tatuista kriteereistä täyttyy. Kriteerejä ovat käsittely henkilön arvioimiseksi ja pisteyttä-

miseksi, käsittely automaattisessa päätöksenteossa, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaa-

via merkittäviä vaikutuksia, käsittely järjestelmällisen valvonnan yhteydessä, laajamittai-

nen käsittely, sovittaminen yhteen tai yhdistäminen muihin tietokokonaisuuksiin, hei-

kossa asemassa olevien rekisteröityjen biometristen tietojen käsittely, käsittely uusien 

teknisten ja organisatoristen ratkaisujen innovatiivisen käytön tai soveltamisen yhtey-

dessä sekä se, että käsittely estää rekisteröityjä käyttämästä oikeutta tai palvelua.113 Työ-

elämän kontekstissa kriteereistä voivat tulla kyseeseen ainakin laajamittainen käsittely ja 

käsittely uusien teknisten ja organisatoristen ratkaisujen innovatiivisen käytön tai sovel-

tamisen yhteydessä.  

Myös tuoreessa Ruotsin Datainspektionenin päätöksessä DI-2019-2221, joka koski kas-

vojentunnistuksen käyttöä lukion opiskelijoiden läsnäolokontrollissa, korostettiin rekis-

terinpitäjän velvollisuutta vaikutustenarvioinnin tekemiselle ennen biometrisen tunnista-

misen käyttöönottoa. Rekisterinpitäjä ei kyseisessä tapauksessa ollut tehnyt tietosuoja-

asetuksen mukaista vaikutustenarviointia, mikä osaltaan vaikutti hallinnollisen sakon 

määräämiseen tapauksessa.114 Kyseinen päätös on Ruotsin ensimmäinen tapaus, jossa 

määrättiin tietosuoja-asetuksen mukaisen hallinnollinen sakko.   

                                                
112	Biometristen	tietojen	käsittelyä	henkilön	yksiselitteistä	tunnistamista	varten	ei	oltu	sisällytetty	tieto-
suojavaltuutetun	alkuperäiselle,	Euroopan	tietosuojaneuvostolle	toimittamalle,	listalle.	Euroopan	tieto-
suojaneuvosto	pyysi	lausunnossaan	8/2018	Suomen	tietosuojavaltuutettua	laajentamaan	listaa	sisällyt-
tämään	kyseiset	käsittelytoimet	listalle.		
113	Tietosuojavaltuutetun	toimisto,	luettelo	päivitetty	21.12.2018,	luettu	10.9.2019,	saatavissa	osoit-
teessa	https://tietosuoja.fi/luettelo-vaikutustenarviointia-edellyttavista-kasittelytoimista		
114	Datainspektionen,	Tillsyn	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	2016/679	–	ansiktsigenkänning	för	närva-
rokontroll	av	elever,	Diarienr	DI-2019-2221	
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Vaikutustenarvioinnin on artiklan 7 kohdan mukaan sisällettävä vähintään järjestelmälli-

nen kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista, arvio käsittely-

toimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta tarkoituksiin nähden, arvio rekisteröity-

jen oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä sekä suunnitellut toimenpiteet riskeihin 

puuttumiseksi. Lisäksi 9 kohdan mukaan on tapauksen mukaan pyydettävä rekisteröityjen 

tai näiden edustajien näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista.  

Lisäksi rekisterinpitäjän on 9 kohdan mukaan tapauksen mukaan pyydettävä rekisteröity-

jen tai näiden edustajien näkemyksiä suunnitelluista käsittelytoimista. Biometrisen tun-

nistamisen käyttöönottoa suunniteltaessa on näin ollen harkittava, onko syytä pyytää 

työntekijöiden tai heidän edustajiensa näkemyksiä asiaan. Biometrisen tunnistamisen 

osalta Suomessa tietyissä tapauksissa myös yksityisyyden suojasta työelämässä annettu 

laki saattaa kappaleessa 3.3 käsiteltävän mukaisesti velvoittaa työntekijöiden edustajien 

kuulemiseen yhteistoimintamenettelyn muodossa.  

Merkityksellinen on myös asetuksen ennakkokuulemista koskeva 36 artikla. jonka 1 koh-

dan mukaan ”rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä kuultava valvontaviranomaista” – 

Suomessa siis tietosuojavaltuutettua –, ”jos vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely 

aiheuttaisi korkean riskin, jos rekisterinpitäjä ei ole toteuttanut toimenpiteitä riskin pie-

nentämiseksi”. Kohdan muotoilu ei nähdäkseni ole erityisen onnistunut – voidaan nimit-

täin päätyä tulkintaan, jonka mukaan valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa, mikäli kor-

kea riski aiheutuu, jos toimenpiteitä riskin pienentämiseksi ei ole toteutettu – eikä niin-

kään tilanteessa, joissa toimenpiteitä on suunniteltu tai toteutettu, mutta käsittelyn arvioi-

daan aiheuttavan niistä huolimatta korkean riskin. Asetuksen johdanto-osan 94 kappaleen 

mukaan valvontaviranomaista olisi kuultava, jos vaikutustenarviointi osoittaa, että käsit-

telyyn liittyisi riskin pienentämistä koskevien toimenpiteiden puuttumisen vuoksi korkea 

riski, ja rekisterinpitäjä katsoo, ettei tätä riskiä voitaisi kohtuullisin toimenpitein vähen-

tää. Kappaleen lisäys siitä, ettei riskiä voitaisi kohtuullisin toimenpitein vähentää, on 

olennainen, mutta ei poista mainittua ongelmaa muotoilussa. 29 artiklan mukaisen tieto-

suojatyöryhmän ohjeistus asiassa kuvaa velvollisuuden ennakkokuulemiseen loogisem-

min; sen mukaan tilanteissa, joissa rekisterinpitäjä ei pysty riittävästi lieventämään iden-

tifioituja riskejä (eli jäännösriskit pysyvät korkeina), tulee kuulla valvontaviran-

omaista.115 Vaikutustenarvioinnin osa-alueita biometrisen tunnistamisen käyttämisessä 

                                                
115	WP248,	s.	18;	näin	myös	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	343	
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työelämän kontekstissa, mukaan lukien toimenpiteistä riskin pienentämiseksi, käsitellään 

jäljempänä Johtopäätökset-luvussa.  

3.2.5 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

Tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädetään sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tieto-

suojasta (data protection by design and by default). Artiklan 1 kohdan mukaan rekisterin-

pitäjän on käsittelytapojen määrittelemisen ja itse käsittelyn yhteydessä toteutettava te-

hokkaasti tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanoa varten asianmukaiset tekniset ja or-

ganisatoriset toimenpiteet. Tämä on tehtävä, jotta ne saataisiin käsittelyn osaksi, jotta kä-

sittely vastaisi asetuksen vaatimuksia, ja jotta rekisteröityjen oikeuksia suojattaisiin. Toi-

menpiteiden määrittämisessä on otettava huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustan-

nukset sekä käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä riskit luonnollisten 

henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä mai-

nitaan nimenomaisesti esimerkkeinä tietojen pseudonymisointi ja tarvittavat suojatoimet 

– se, mitä tarvittavilla suojatoimilla tarkoitetaan, on kuitenkin tulkinnanvaraista, ja vaatii 

tapauskohtaista harkintaa.  

Artiklan 2 kohdan mukaan on toteutettava sellaiset tekniset ja organisatoriset toimenpi-

teet, joilla varmistetaan, että käsitellään vain käsittelyn tarkoituksen kannalta olennaisia 

henkilötietoja, koskien henkilötietojen määriä, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saata-

villa oloa. Nimenomaisesti mainitaan, että toimenpiteiden on varmistettava etenkin se, 

ettei henkilötietoja oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville il-

man luonnollisen henkilön myötävaikutusta.  

Koska biometrisessa tunnistamisessa on kyseessä erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva 

käsittely, nousevat vaatimukset sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta kes-

keisiksi, jotta voidaan taata erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn turvallisuus.  

3.2.6 Käsittelyn turvallisuus 

Tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa säädetään käsittelyn turvallisuudesta. Artiklan mukaan 

rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa 

riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Myös näiden määrittämisessä on ris-

kien ohella otettava huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn 
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luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset. 32 artiklan 1 kohdan a–d luetelmakohdat ai-

nakin jossain määrin konkretisoivat asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimen-

piteiden vaatimusta. Näitä ovat henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus; järjestelmien 

ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuu-

den takaaminen; tietojen saatavuuden ja tietoihin pääsyn nopea palauttaminen vian sattu-

essa sekä teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuuden säännöllinen arvi-

ointi. Luetellut tekniset ja organisatoriset menetelmät heijastavat osin tietoturvan parissa 

käytettyä kolmijakoa tietojen luottamuksellisuuteen (confidentiality), eheyteen (integrity) 

ja saatavuuteen (availability).116 Erityisen konkreettisia vaatimukset eivät ole. Ne kuiten-

kin mahdollistavat tietyn liikkumavaran rekisterinpitäjille ja käsittelijöille, eivätkä rajaa 

mahdollisuuksia tiettyyn tekniikkaan.  

Artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että asianmukaisen turvallisuustason arvioinnissa 

on erityisesti kiinnitettävä huomioita ”käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirret-

tyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai 

laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilö-

tietoihin pääsyn vuoksi”.  

Biometrisen tunnistamisen tapauksessa luonnolliselle henkilölle aiheutuvan riskin voi-

daan katsoa olevan merkittävä, koska käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia 

tietoja. Näin ollen vaatimukset tietoturvalle saavat korostetumman merkityksen kuin kä-

siteltäessä niin sanottuja tavallisia henkilötietoja. Tietoturvavaatimuksiin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota 2 kohdan vaatimusten mukaisesti suunniteltaessa ja toteutettaessa bio-

metristen tietojen tallentamista.  

3.2.7 Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi 

Biometrisesta tunnistamisen osalta on myös tarkasteltava, milloin voi tulla sovellettavaksi 

automatisoituja yksittäispäätöksiä koskeva tietosuoja-asetuksen 22 artikla. Aiemmin esi-

tetyn mukaisesti biometrisissä järjestelmissä korostuu mahdollisuus automatisoituun pää-

töksentekoon, erityisesti varmentamisen ollessa kyseessä.117  

Artiklan 1 kohdassa säädetään automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profi-

lointia, koskeva pääsääntö. Sen mukaan henkilöllä on ensinnäkin ”oikeus olla joutumatta 

                                                
116	Ks.	esim.	S.	H.	von	Solms	&	R.	von	Solms,	2009,	s.	24	
117	Ks.	kappale	2.3.3	
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pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, kun päätöksellä 

on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai se vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla mer-

kittävästi”. Huomiota on syytä kiinnittää erityisesti kolmeen seikkaan: Artiklan sanamuo-

dosta huolimatta säännös on tietosuojatyöryhmän mukaan tulkittava pikemminkin kiel-

tona kuin oikeutena, johon voisi vedota. Henkilöt tuleekin suojata automaattisesti tämän 

tyyppisen käsittelyn vaikutuksilta.118 Toiseksi, kyseessä on oltava nimenomaan päätös, 

jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat häneen vastaavalla 

tavalla merkittävästi. Kolmanneksi, artikla koskee tilanteita, joissa tällainen päätös perus-

tuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.  

Pääsääntöön säädetään artiklan 2 kohdassa soveltamisrajoitus, jonka myötä automatisoi-

dut yksittäispäätökset ovat sallittuja kolmessa tapauksessa. Artiklan 4 kohdassa säädetään 

kuitenkin 2 kohdan soveltamisrajoitukseen biometrisen tunnistamisen kannalta olennai-

nen poikkeus sekä vielä poikkeus tähän. Kohdan mukaan soveltamisrajoitusta ei lähtö-

kohtaisesti sovelleta erityisiin henkilötietoryhmiin. Soveltamisrajoitusta sovelletaan kui-

tenkin myös, jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa. 9 artiklan 2 kohdan a 

alakohta sääntelee tilanteita, joissa ”rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuk-

sensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, 

paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 koh-

dassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella” ja g alakohta 

tilanteita, joissa ”käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä unionin oi-

keuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen ta-

voitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja 

siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuk-

sien ja etujen suojaamiseksi”. Näin ollen henkilön nimenomainen suostumus taikka unio-

nin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukainen yleinen etu mahdollistavat automatisoidut 

yksittäispäätökset myös biometrisen tunnistamisen kontekstissa.  

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 71 kappaleen mukaan keskeistä on, että kyseessä on 

henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioiva päätös, joka on tehty yksinomaan automaattisen 

tietojenkäsittelyn perusteella, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia, 

jotka vaikuttavat vastaavalla tavalla. Tällainen käsittely sisältää kappaleen mukaan pro-

filoinnin, joka määritellään miksi tahansa henkilötietojen automaattiseksi käsittelyksi 

                                                
118	WP251,	s.	21	
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luonnollisen henkilön ominaisuuksien arvioimiseksi, siltä osin kuin tällä on edellä mai-

nittuja vaikutuksia.  

22 artiklassa sääntelyn keskiössä ovat siis yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn 

perustuvat, henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioivat päätökset. Profilointia on nimen-

omaan automaattisesti suoritettu henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi. Biometri-

nen tunnistaminen mahdollistaa kappaleessa 2.2.3 mainitun mukaisesti täysin automati-

soidun päätöksenteon, erityisesti todentamisen ollessa kyseessä. Kuitenkin työelämän 

kontekstissa tilanteet, joissa rekisteröity biometristä tunnistamista käytettäessä joutuisi 

sellaisen päätöksen kohteeksi, jolla olisi häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vai-

kuttaisi häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, ovat harvassa. Tähän palataan jäljem-

pänä käyttötapauksia koskevassa luvussa 4.2.  

3.3 Työelämän tietosuojalain sääntely 

Suomessa on jo vuodesta 2004 ollut voimassa yksityisyyden suojasta työelämässä annettu 

laki eli niin kutsuttu työelämän tietosuojalaki. Lakiin tehtiin joitakin, lähinnä teknisluon-

toisia, muutoksia tietosuoja-asetuksen myötä vuoden 2019 alussa, mutta pääosin sen si-

sältö pysyi muuttumattomana.  

Työelämän tietosuojalaki sääntelee lain 2.1 §:n mukaisesti työntekijää koskevien henki-

lötietojen käsittelyä, työntekijälle tehtäviä testejä ja tarkastuksia sekä niitä koskevia vaa-

timuksia, teknistä valvontaa työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestin hakemista ja 

avaamista.  

Työelämän tietosuojalain 2 luvussa säädettävät henkilötietojen käsittelyn yleiset edelly-

tykset mukailevat ja osin täsmentävät tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa määriteltyjä hen-

kilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.119  3.1 §.n tarpeellisuusvaatimuksen mukaan 

”työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia 

henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoita-

miseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien eri-

tyisluonteesta”. Lisäksi pykälän toisessa momentissa nimenomaisesti kielletään tarpeel-

                                                
119	Työelämän	tietosuojalain	tullessa	voimaan	sovellettiin	tietosuoja-asetuksen	edeltäjää,	tietosuojadi-
rektiiviä	(direktiivi	95/46/EY),	jossa	määritellyt	periaatteet	ovat	yhtenäiset	tietosuoja-asetuksen	periaat-
teiden	kanssa.		
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lisuusvaatimuksesta poikkeaminen työntekijän suostumuksella. 4 §:ssä säädetään työnte-

kijän henkilötietojen keräämisen yleisistä edellytyksistä ja työnantajan tiedonantovelvol-

lisuudesta. Henkilötiedot on kerättävä ensisijaisesti työntekijältä itseltään, ja tietoja muu-

alta hankittaessa on työntekijältä pääsääntöisesti hankittava suostumus. Työnantajalla on 

pykälän 2 momentin mukaisesti myös tiedonantovelvollisuus hankittaessa tietoja työnte-

kijän luotettavuuden selvittämistä varten. Momentissa säädetään myös, että työnantajan 

tiedonantovelvollisuudesta ja työntekijän oikeudesta tarkastaa itseään koskevia henkilö-

tietoja on voimassa, mitä muualla laissa säädetään; luonnollisesti tietosuoja-asetuksen 13 

ja 14 artiklassa säädettävä rekisterinpitäjän tiedonantovelvollisuus koskee myös työnan-

tajaa rekisterinpitäjänä.  

Biometristen tietojen käsittelyä ei työelämän tietosuojalaki nimenomaisesti sääntele. 

Huomioon on kuitenkin otettava edellä mainittujen säännösten ohella erityisesti lain 21 

§, jossa säädetään yhteistoiminnasta teknisin menetelmin toteutetun valvonnan ja tieto-

verkon käytön järjestämisessä. Pykälän 1 momentin mukaan ”työntekijöihin kohdistuvan 

kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteutetun valvonnan 

tarkoitus, käyttöönotto ja valvonnassa käytettävät menetelmät sekä sähköpostin ja muuta 

sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely kuuluvat yhteistoiminnasta yrityksissä an-

netussa laissa -- tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin”. Toisen momentin mukaan 

yhteistoimintamenettelyn jälkeen työnantajan on määriteltävä valvonnan käyttötarkoitus 

ja siinä käytettävät menetelmät sekä tiedotettava työntekijöille tarkoituksesta, käyttöön-

otosta ja käytettävistä menetelmistä. Suunniteltaessa biometrisen tunnistamisen käyttöön-

ottoa kulunvalvonnassa on yhteistoimintamenettely siis järjestettävä. Biometrisen tunnis-

tamisen käytön voidaan mahdollisesti myös joissain muissa käyttötapauksissa katsoa lu-

keutuvan muuhun teknisin menetelmiin toteutettavaan valvontaan, jolloin yhteistoimin-

tamenettelyn vaatimus tulee kyseeseen. Onkin tapauskohtaisesti arvioitava, voidaanko 

biometrinen tunnistaminen katsoa muuksi teknisin menetelmin toteutetuksi valvonnaksi.  
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IV Biometrisen tunnistamisen käytön edellytykset työ-

elämässä 

Biometrisen tunnistamisen hyödyntäminen työelämän kontekstissa voi vaikuttaa houkut-

televalta vaihtoehdolta ensinnäkin sen vaivattomuuden vuoksi; käyttäjän ei tällöin välttä-

mättä tarvitse muistaa salasanaa tai käyttää erillistä tunnistautumisvälinettä, kuten kulku-

korttia. Se tuokin uuden ulottuvuuden tunnistamisprosessiin tuoden tietoon (salasanat) ja 

hallussapitoon (kulkukortit) pohjautuvan tunnistamisen rinnalle uuden tunnistamismene-

telmän.120 Myös tietoturvanäkökulmat puolustavat biometrisen tunnistamisen käyttöä; 

biometrisen tunnistamisen väärinkäyttö on lähtökohtaisesti vaikeampaa kuin esimerkiksi 

salasanan tai kulkukortin varastaminen ja väärinkäyttö. Tietosuojan näkökulmasta bio-

metrisiä tietoja koskevat kuitenkin erityisiin henkilötietoryhmiin sovellettavat, edellä lä-

pikäydyt tiukemmat käsittelyä koskevat vaatimukset.  

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi biometrisen tunnistamisen käytön edellytyksiä 

aiemmin kuvattujen säännösten valossa työelämän kontekstissa. Luvussa tarkastellaan, 

millä edellytyksin työnantaja voi käyttää biometristä tunnistamista työntekijöiden tunnis-

tamiseen. Mahdollisia käyttötapauksia ovat tällöin erityisesti kulunvalvonta ja työaika-

seuranta sekä sisäänkirjautuminen työasemille ja sovelluksiin.  

4.1 Lähtökohdat biometrisen tunnistamisen käytölle työelämässä 

Tarkasteltaessa biometrisen tunnistamisen käytön edellytyksiä työsuhteessa on tieto-

suoja-asetuksen säännösten ohella otettava huomioon kansallinen työsuhdetta, erityisesti 

tietosuojaa työsuhteen kontekstissa, koskeva erityislainsäädäntö. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelu on rajattu Suomen lainsäädäntöön muutamia vertailevia huomioita lukuun ot-

tamatta.  

Tietosuoja-asetuksen 88 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta antaa la-

kisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia sääntöjä henkilötietojen käsit-

telystä työsuhteen yhteydessä. Artiklan 2 kohdassa edellytetään nimenomaisesti jäsenval-

tioiden sisällyttävän kyseisiin sääntöihin asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä ihmisar-

von, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien turvaamiseksi. Huomiota on kohdan mukaan 

                                                
120	Brumnik	&	Podbregar,	2010,	s.	1	
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kiinnitettävä erityisesti tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin sa-

man konsernin tai yritysryhmän sisällä sekä työpaikan valvontajärjestelmiin. Suomessa 

henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä säädetään erityisesti edellä käsitellyssä 

työelämän tietosuojalaissa.  

Työsuhteen kontekstissa keskeiseen rooliin nousee kysymys siitä, onko biometrisen tun-

nistamisen käyttö perusteltua käsilläolevassa käyttötarkoituksessa, vai voitaisiinko vas-

taavaan lopputulokseen päästä henkilötietojen suojaan vähemmän puuttuvilla keinoilla. 

Artiklan 29 mukainen tietosuojatyöryhmä on todennut esimerkiksi sormenjälkitunnistuk-

seen perustuvan kulunvalvonnan kuntosalilla olevan todennäköisesti epäsuhdassa verrat-

taessa kulunvalvonnan tarpeita luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille ai-

heutuviin riskeihin.121 On hyvin mahdollista, että vastaava tulkinta voitaisiin tehdä myös 

tarkasteltaessa biometrisen tunnistamisen käyttöä työpaikan kulunvalvonnassa.  

Biometrisen tunnistamisen käyttöä on yleisesti perusteltu turvallisuusnäkökohdilla.122 On 

kuitenkin syytä korostaa, ettei biometrisen tunnistamisen käyttö itseisarvoisesti lisää tur-

vallisuutta edellä käsitellyn mukaisesti muun muassa sen vuoksi, että monia biometrisiä 

tunnisteita voidaan kerätä myös rekisteröidyn tästä tietämättä.123 

Keskeistä onkin tarkastella suhteellisuutta biometrisen tunnistamisen käytön edellytyksiä 

analysoitaessa; tarvitaanko biometrista tunnistamista täyttämään käsilläoleva tarve, onko 

biometrinen tunnistaminen tehokas tapa täyttää tarve, ja ovatko mahdollisesti aiheutuvat 

negatiiviset vaikutukset luonnollisten henkilöiden yksityisyyden suojalle suhteessa saa-

vutettuun hyötyyn.124 On selvitettävä, olisiko yksityisyyden suojaan vähemmän puuttu-

villa keinoilla tyydytettävissä sama tarve.  

Mikäli biometrisen tunnistamisen käyttöön päädytään, on riittävistä tietoturvan takeista 

huolehdittava. Näihin kuuluvat niin biometrisen datan säilytysaikojen määrittäminen 

käyttötarkoituksen kannalta perustellusti, kuin erilaiset tekniset ja organisatoriset tieto-

turvan toteuttamiskeinotkin.  

                                                
121	WP193,	s.	8	
122	Milone,	2001,	s.	497	
123	WP193,	s.	7	
124	WP193,	s.	8	
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4.2 Käyttötapauksista 

Biometristä tunnistamista voidaan työsuhteen yhteydessä hyödyntää monissa käyttöta-

pauksissa. Tässä tutkimuksessa keskityn käyttötapauksista kenties tyypillisimpiin; kulun-

valvontaan ja työaikaseurantaan, jotka monesti ovat yhteydessä toisiinsa, sekä kirjautu-

miseen järjestelmiin ja työasemille.  

Kulunvalvonnassa biometristä tunnistamista voidaan katsoa hyödynnettävän jo melko 

yleisesti.125 Käytännön kokemukseen perustuen biometrinen tunnistaminen ei kuitenkaan 

ole korvannut kulkukortteja yleisimpänä tunnistamisen välineenä työpaikkojen kulunval-

vonnassa. Tietosuoja-asetuksen vaatimukset tulevat mitä todennäköisimmin rajoittamaan 

biometristen järjestelmien yleistymistä myös tulevaisuudessa. Työaikaseurannassa, eli 

käytännössä niin kutsuttujen ”kellokorttien” modernimmissa muodoissa biometrisen tun-

nistamisen käyttö olisi jossain määrin verrattavissa biometriseen tunnistamiseen kulun-

valvonnassa siinä mielessä, että myös työaikaseurannassa henkilö tunnistautuu esimer-

kiksi sisään työpaikalle tullessaan. Käyttötapauksilla on kuitenkin se keskeinen ero, että 

kulunvalvonnassa biometristä tunnistamista voidaan perustella turvallisuusnäkökohdilla 

ainakin korkeiden turvallisuusvaatimusten tilan kyseessä ollessa, mutta työaikaseuran-

taan tällaisen perustelun on vaikeata nähdä soveltuvan. Työaikaseuranta- ja kulunvalvon-

tajärjestelmät voivat kuitenkin myös olla yhteydessä toisiinsa.  

Laitteille, kuten työasemille126 ja tablet-laitteille, sekä sovelluksiin kirjautuminen voivat 

myös olla toisiinsa yhteydessä; myös sovelluksiin kirjauduttaessa voidaan hyödyntää lait-

teessa olevaa sormenjälki- tai kasvojentunnistusominaisuutta. Monissa kannettavissa tie-

tokoneissa ja tablet-laitteissa onkin nykyään joko sormenjälki- tai kasvojentunnistusomi-

naisuus. Esimerkkinä biometrisen tunnistamisen hyödyntämisestä voidaan mainita Mic-

rosoftin Windows Hello for Business -työkalu, joka mahdollistaa työasemille kirjautumi-

sen kasvojentunnistuksella tai sormenjäljellä.127 Työkalun käytön voi odottaa lähivuosina 

laajenevan merkittävästi yrityksissä Microsoftin dominantin aseman myötä. Työasemien 

osalta biometrisen tunnistamisen käytössä keskeinen ero on kulunvalvontaan ja työaika-

                                                
125	Korja,	2016,	s.	152	
126	Viittaan	tässä	tutkimuksessa	työasema-sanalla	sekä	kannettaviin	tietokoneisiin	että	pöytätietokonei-
siin.	Jatkossa	työasemia	koskevat		
127	Microsoft,	ks.	https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-bu-
siness/hello-biometrics-in-enterprise.	
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seurantaan verrattuna on se, että kulunvalvonta- ja työaikaseurantajärjestelmät ovat tyy-

pillisesti järjestelmiä, joihin työnantajalla on täysi kontrolli, kun taas työasemiin ja sovel-

luksiin kirjauduttaessa käyttötapaukset ovat hajanaisempia, eikä työnantajalla aina vält-

tämättä ole täyttä kontrollia siihen, ottaako yksittäinen työntekijä biometrisen tunnistami-

sen käyttöön hänen käytössään olevassa laitteessa. Tämä muodostaa biometrisen tunnis-

tamisen käytön osalta mielenkiintoisen kysymyksen siitä, mikä on työnantajan vastuu 

biometrisen tunnistamisen mahdollisessa käytössä työnantajan tarjoamilla työasemilla.  

Käyttötapauksesta riippuu myös se, perustuuko biometrisen järjestelmän toiminta identi-

fiointiin vai todentamiseen. Kirjauduttaessa työasemille tai työaseman kautta järjestel-

miin, tulee kyseeseen tyypillisimmin todentaminen. Tämä johtuu siitä, että tietty työ-

asema on tyypillisesti osoitettu tietylle henkilölle, jolloin tunnistautuessa varmennetaan, 

että kyseessä on tämä henkilö. Kulunvalvonta- ja työaikaseurantajärjestelmät taas voivat 

biometrisen tunnistamisen osalta perustua niin todentamiselle kuin identifioinnillekin. 

Mikäli käytetään pelkästään biometristä tunnistamista, on kyseessä identifiointi, koska 

henkilö tällöin identifioidaan kaikkien järjestelmän käyttäjien joukosta. Mikäli taas bio-

metristä tunnistamista käytetään yhdessä jonkin toisen tunnistusmenetelmän, kuten kul-

kukortin kanssa, voi biometrisen järjestelmän toiminta perustua myös todentamiseen. 

Tällöin henkilön identifioinnissa käytetään ensin esimerkiksi kulkukorttia, jonka jälkeen 

biometristä tunnistamista käytetään sen varmentamiseen, että kyseessä on kulkukortin 

haltijaksi rekisteröity henkilö.  

Käyttötapauksien osalta olennaista onkin myös se, käytetäänkö biometristä tunnistamista 

yksinään vai yhtenä keinona niin kutsutussa monivaiheisessa tai vahvassa tunnistami-

sessa. Monivaiheinen tunnistaminen parantaa tunnetusti tietoturvaa, ja se tulisi olla läh-

tökohtana myös biometrisessä tunnistamisessa. Tällöin kysymys on myös siitä, onko bio-

metrisen tunnistamisen käyttö osana monivaiheista, muutenkin lähtökohtaisesti turval-

lista, tunnistamista perusteltavissa.  

Biometrisen tunnistamisen käytössä työsuhteen kontekstissa keskeinen näkökulma on 

myös tiedon tallennuspaikka. Pilvitallennuksen suosion merkittävä kasvu viime vuosina 

vaikuttaa myös biometriseen tunnistamiseen. Erityisesti tämän voi nähdä tulevan kysee-

seen hyödynnettäessä biometristä tunnistamista kirjauduttaessa sovelluksiin, jotka usein 

toimivat niin sanotusti pilvessä. Tärkeä kysymys biometrisen tunnistamisen riskienhal-
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linnan kannalta onkin, tallennetaanko biometrinen tunniste tai mallinne paikallisesti työ-

asemalle, vai tallennetaanko myös tunniste pilvipalveluun. Esimerkiksi edellä mainitussa 

Microsoftin Windows Hello for Business -työkalussa biometrinen data tallennetaan pai-

kallisesti työasemalle.128 

Käyttötapaus vaikuttaa myös siihen, voidaanko kyseessä katsoa olevan automatisoitu yk-

sittäispäätös, jolla on vaikutuksia rekisteröidyn oikeuksiin. Käytettäessä biometrista tun-

nistamista työasemalle tai sovelluksiin kirjautumiseen taikka kulunvalvontaan, ei 22 ar-

tiklassa tarkoitettu automatisoitu yksittäispäätös lähtökohtaisesti ole kyseessä. Sitä, pää-

seekö henkilö kirjautumaan sisään tai kulkemaan toimitilojen ovista, ei nähdäkseni tule 

katsoa päätökseksi, jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia, tai joka vaikuttaa 

häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Tilanne olisi eri, jos biometristä tunnistamista, 

kuten kasvojentunnistamista, käytettäisiin ihmisten profilointiin. Tällainen käyttö on kui-

tenkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.   

4.3 Käsittelyn oikeusperusta ja 9 artiklan poikkeusten soveltuvuus 

Tarkasteltaessa mahdollisuuksia biometrisen tunnistamisen käyttöön työsuhteessa, on en-

simmäisenä tunnistettava, mikä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen käsittelyn oi-

keusperusta soveltuu kulloinkin käsillä olevassa käyttötapauksessa. On myös huomat-

tava, että joihinkin saattaa soveltua myös useampi käsittelyn oikeusperusta yhtä aikaa.129 

Mikäli soveltuva oikeusperusta on olemassa, on seuraavaksi selvitettävä, soveltuuko kä-

sittelyyn jokin 9 artiklassa määritellyistä poikkeuksista, jotka mahdollistavat erityisten 

henkilötietoryhmien käsittelyn. Biometrisen tunnistamisen käytössä työsuhteen konteks-

tissa kenties ongelmallisinta onkin juuri 9 artiklan poikkeusten soveltuminen. Ennen 

poikkeusten soveltuvuuden tarkempaa analyysiä on kuitenkin lähdettävä liikkeelle käsit-

telyn oikeusperustasta.  

4.3.1 Käsittelyn oikeusperusta 

Työnantajan käsitellessä työntekijän henkilötietoja tulevat käsittelyn oikeusperustana 

tyypillisimmin kyseeseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyistä edelly-

tyksistä sopimuksen täytäntöönpano (b alakohta), rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 

                                                
128	Ks.	https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-
biometrics-in-enterprise.	Viitattu	11.10.2019	
129	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	100	
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(c alakohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (f alakohta). Sopimuksen täytäntöönpanon 

osalta kyseeseen tulevat lähinnä työsopimusta varten välttämättömät henkilötiedot. Laki-

sääteisten velvoitteiden osalta voidaan esimerkkeinä mainita työnantajan velvollisuudet 

henkilötietojen keräämiseen ja ilmoittamiseen verotusta varten, velvollisuus antaa työto-

distus ja velvollisuus työajan seurantaan. Rekisterinpitäjän oikeutettu etua koskeva sään-

nös taas on suomalaisessa tietosuojalainsäädännössä uudenlainen. Sen soveltaminen voi 

tulla kyseeseen varsin moninaisissa tilanteissa, joissa yrityksen on käsiteltävä henkilötie-

toja voidakseen suorittaa toimintaansa liittyviä tehtäviä, vaikka käsittelyä ei voitaisi pe-

rustella lakisääteisellä velvoitteella, suostumuksella tai sopimuksella..130 Esimerkkinä re-

kisterinpitäjän oikeutetusta edusta työsuhteen kontekstissa voidaan mainita työnantajan 

oikeutettu etu huolehtia tilojensa ja tietojärjestelmiensä turvallisuudesta, minkä perus-

teella voidaan hallinnoida pääsyä tietoihin, tietojärjestelmiin ja toimistotiloihin. Tämän 

myötä työnantajan on perusteltua käsitellä pääsynhallintaan ja kulunvalvontaan tarvitta-

via henkilötietoja.  

Käsittelyn edellytysten osalta 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan suostumuksen on katsottu 

työsuhteen kontekstissa harvoin soveltuvan, koska suostumusta ei välttämättä voida kat-

soa annetun vapaaehtoisesti rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän epätasaveroisen suhteen 

vuoksi – työntekijän kun katsotaan lähtökohtaisesti olevan alisteisessa suhteessa työnan-

tajaan nähden. Suostumuksen soveltuvuus työsuhteen kontekstissa on merkityksellinen 

myös 9 artiklan erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn mahdollistavien poikkeusten 

kannalta, joten tarkastelen sitä yksityiskohtaisemmin jäljempänä kappaleessa 4.4.  

Biometrisen tunnistamisen tapauksessa käsittelyn oikeusperustana kyseeseen ei voine 

tulla sopimuksen täytäntöönpano, sillä biometrisen tunnisteen keräämistä on vaikeata 

nähdä perusteltavissa olevana edellytyksenä työsopimuksen tekemiselle – biometrinen 

tunniste kun ei ole samalla tavoin työsopimuksen solmimisen kannalta välttämätön hen-

kilötieto kuin esimerkiksi nimi ja yhteystiedot.  

Käsittely voisi perustua myös työnantajan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, mi-

käli lakisääteinen velvoite vaatisi biometristä tunnistamista. Tällaista lakisääteistä velvoi-

tetta ei kuitenkaan Suomen lainsäädännössä tavanomaisessa työsuhteen kontekstissa ole 

säädetty.  

                                                
130	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	116	
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Biometrisen tunnistamisen osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu näyttää lähtökohtaisesti 

jäävän soveltuvimmaksi käsittelyn oikeusperustaksi. Oikeutetun edun osalta on syytä ko-

rostaa sen käytölle asetettua rajoitusta; 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyn mu-

kaan oikeutettu etu ei sovellu, jos ”henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut 

tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on 

lapsi”. Oikeutetun edun käyttö käsittelyn oikeusperustana vaatiikin niin kutsutun tasapai-

notestin, jossa punnitaan rekisterinpitäjän oikeutettua etua ja rekisteröidyn perusoikeuk-

sia ja -vapauksia, tekemistä.131 Biometrisen tunnistamisen ollessa kyseessä juuri tasapai-

notesti voikin muodostaa ensimmäisen kompastuskiven; on nimittäin punnittava, puutu-

taanko sillä suhteettoman paljon rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin verrattuna sillä 

saavutettavaan etuun rekisterinpitäjälle.  

Oikeutettu etu olisikin voinut olla biometrisen tunnistamisen käyttöön työsuhteen kon-

tekstissa soveltuvin käsittelyperuste vielä tietosuojadirektiivin soveltamisen aikaan.132 

Koska biometrisen tunnistamisen tapauksessa vaaditaan tietosuoja-asetuksen sovelletta-

vaksi tulemisen myötä kuitenkin myös jonkin 9 artiklan poikkeuksen soveltuvuutta, ei 

oikeutettu etu käsittelyperusteena kuitenkaan lopulta välttämättä tule sovellettavaksi. Ku-

ten aiemmin on todettu, soveltuu poikkeuksista lähtökohtaisesti lähinnä rekisteröidyn ni-

menomainen suostumus, kun käsittelyä ei ole erityislainsäädännössä nimenomaisesti sal-

littu. Tällöin käsittely siis perustuisi suostumukseen, ei oikeutettuun etuun.  

4.3.2 9 artiklan poikkeusten soveltuvuus 

Kuten edellä 9 artiklan 2 kohdan poikkeussäännöksiä tarkasteltaessa on todettu, voi poik-

keuksista tulla kyseeseen lähinnä a alakohdan rekisteröidyn nimenomainen suostumus ja 

b alakohdan käsittelyn salliva unionin oikeus, jäsenvaltion lainsäädäntö tai jäsenvaltion 

lainsäädännön mukainen työehtosopimus.  

Käsittely b alakohdan poikkeuksen nojalla vaatisi lähtökohtaisesti biometristä tunnista-

mista työsuhteessa koskevaa erityislainsäädäntöä. Tämä poikkeus ei kuitenkaan sovellu, 

koska biometrisen tunnistamisen käyttöä tavanomaisessa yritystoiminnassa koskevaa eri-

tyislainsäädäntöä ei Suomessa tällä hetkellä ole. Tilanne on työnantajien kannalta ongel-

mallinen, koska ennen tietosuoja-asetuksen aikaa biometriset tiedot eivät kuuluneet eri-

tyisiin henkilötietoryhmiin, ja niitä hyödyntäviä järjestelmiä voitiin näin ollen helpommin 

                                                
131	Korpisaari,	Pitkänen	&	Warma-Lehtinen,	2018,	s.	117	
132	WP193,	s.	11	
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ottaa käyttöön työpaikoilla. Tietosuoja-asetuksen myötä työnantajat ovatkin joutuneet 

vaikean kysymyksen äärelle: miten mahdollistaa aikaisemmin sallittu biometristen hen-

kilötietojen käsittely, vai onko se ylipäätään mahdollista?  

Tilanne ei ole sama kaikissa EU-maissa; Ranskassa on tunnistettu työnantajien tarve bio-

metrisen tunnistamisen käyttöön, ja tietosuoja-asetuksen myötä suoritetussa kansallisen 

tietosuojalainsäädännön uudistuksessa lakiin sisällytettiin säännös työnantajien mahdol-

lisuudesta käyttää biometristä tunnistamista edellyttäen, että tämä tehdään Ranskan tieto-

suojavaltuutetun CNIL:n mallisääntöjen mukaan.133 Ranskassa käytetään siis CNIL:n 

mallisääntöjä täyttämään b alakohdassa säädetty velvoite säätää rekisteröityjen perusoi-

keuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista. CNIL julkaisi biometrisen tun-

nistamisen käyttöä työpaikalla koskevat mallisääntönsä maaliskuussa 2019.134 Mallisään-

nöt koskevat niiden ensimmäisen artiklan mukaisesti työnantajan järjestämää biometrisen 

tunnistamisen käyttöä kulunvalvontaan ja laitteille sekä järjestelmiin kirjautumiseen. Ne 

sääntelevät biometrisen tunnistamisen käyttötarkoitusta, kerättävää dataa, tietyn tunnis-

tamismenetelmän perustelemista, pääsyä biometriseen dataan, biometristen mallinteiden 

tallennusta ja säilytysaikoja, tietoturvatoimenpiteitä sekä tietosuojaa koskevan vaikutus-

tenarvioinnin tekemistä. Säännöissä edellytetään muun muassa, että biometrisessä tunnis-

tamisessa on käytettävä salatussa muodossa tallennettua mallinnetta, eikä biometrisen 

tunnisteen raakadataa saa säilyttää pidempää aikaa kuin mitä mallinteen luomiseen tarvi-

taan.  

Kun biometrisen tunnistamisen käytöstä ei työsuhteen osalta ole Suomessa tällä hetkellä 

säädetty, on käsittelyn lainmukaisuuden edellytyksenä jonkin muun 9 artiklan 2 kohdan 

poikkeuksen soveltuvuus – joista lähtökohtaisesti vain nimenomainen suostumus jää jäl-

jelle. Myös 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on todennut, että mikäli mikään 

muu 9 artiklan 2 kohdan poikkeuksista ei sovellu, jää nimenomaisen suostumuksen saa-

minen pätevän suostumuksen edellytysten mukaisesti ainoaksi mahdolliseksi lainmu-

kaiseksi poikkeukseksi erityisten henkilötietojen käsittelyyn.135 

                                                
133	CNIL,	ks.	https://www.cnil.fr/fr/biometrie-sur-le-lieu-de-travail-la-cnil-lance-une-consultation-
publique-sur-le-futur-reglement-type	
134	CNIL,	saatavilla	osoitteesta	https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2019-001-
10-01-2019-reglement-type-controle-dacces-biometrique.pdf	
135	WP259,	s.	19	
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4.4 Suostumus työsuhteen kontekstissa 

Pyrkimys suostumuksen käyttöön käsittelyn oikeusperustana työsuhteen kontekstissa on 

usein harhaanjohtavaa työntekijän heikomman aseman vuoksi.136 Vaikka vahvana en-

nakko-oletuksena voidaankin pitää suostumuksen heikkoutta käsittelyn oikeusperustana, 

ei sen käyttö ole täysin poissuljettua, edellyttäen että suostumuksen vapaaehtoisuudesta 

on riittävä näyttö.137  Suostumuksen käyttö tulee rajoittaa tapauksiin, joissa työntekijällä 

on todellinen mahdollisuus valintaan, ja jossa tämä voi peruuttaa suostumuksensa ilman 

haittaa.138 Suurimmalle osalle työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä suostumus ei voi 

olla eikä pitäisi olla käsittelyn oikeusperusta.139 Suostumusta tulisikin käyttää vain silloin, 

kun mikään muu [6 artiklan] käsittelyn oikeusperusteista tai [9 artiklan] poikkeuksista ei 

sovellu.140 Myös niissä tapauksissa, joissa suostumuksen voitaisiin katsoa soveltuvan kä-

sittelyn oikeusperustaksi, on suostumuksen oltava yksilöity ja tietoinen osoitus työnteki-

jän tahdosta. Toiminnasta, kuten oletusasetusten muuttamisesta, pidättäytymisen ei ylei-

sesti ottaen voida nähdä olevan osoitus työntekijän tahdosta.141 

4.4.1 Suostumuksen pätevyys 

Suostumuksen on tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 11 luetelmakohdan määritelmän mukai-

sesti oltava ”vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen” tahdonilmaisu. Työ-

suhteen kontekstissa näistä edellytyksistä ongelmallisimmaksi nousee edellytys vapaaeh-

toisuudesta; vallan epätasapainosta, siis rekisteröidyn (työntekijä) alisteisesta asemasta 

suhteessa rekisterinpitäjään (työnantaja) johtuu, että suostumuksen on lähtökohtaisesti 

vaikeata katsoa olevan vapaaehtoisesti annettu. Joissain tilanteissa työnantajan voi kui-

tenkin olla mahdollista osoittaa, että suostumus on todella annettu vapaaehtoisesti. Täl-

löin sillä, antaako vai eikö työntekijä anna suostumusta, ei tule olla minkäänlaisia haital-

lisia vaikutuksia.142  
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Jotta suostumusta voitaisiin soveltaa 6 artiklan mukaisena käsittelyn oikeusperustana tai 

9 artiklan poikkeuksena biometrisen tunnistamisen mahdollistamiseksi työsuhteessa, tu-

lisi suostumuksen siis todella olla vapaaehtoinen. Työnantajan pitäisi myös 7 artiklan 1 

kohdan mukaisesti kyetä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa. Jotta 

suostumuksen biometrisen tunnistamisen käyttöön voidaan katsoa olevan vapaaehtoisesti 

annettu, on työntekijän voitava kieltäytyä siitä ilman seuraamuksia. Käytettäessä biomet-

rista tunnistamista työasemille ja järjestelmiin kirjautumisen ja kulunvalvonnan tarkoi-

tuksiin johtaa tämä käytännössä siihen, että biometriselle tunnistamiselle on oltava vaih-

toehto. Muutenhan, mikäli työntekijä ei antaisi suostumusta, työntekijän ei olisi mahdol-

lista kirjautua sisään tai kulkea ovesta.  

Vaihtoehtoisen tunnistamismenetelmän merkitystä suostumuksen vapaaehtoisuuden ar-

vioinnissa – myös työsuhteen kontekstissa – on korostanut myös artiklan 29 mukainen 

tietosuojatyöryhmä.143 Ruotsin tietosuojaviranomaisen Datainspektionenin ratkaisussa 

1765-2009 sallittiin biometrisen tunnistamisen käyttö työpaikan kulunvalvontaan ja työ-

aikaseurantaan. Ratkaisussa edellytettiin, että sormenjälkitunnistus perustetaan työnteki-

jän suostumukseen, ja suostumuksen pätevyyden edellytykseksi asetettiin vaihtoehtoinen, 

vähemmän rekisteröidyn yksityisyyteen puuttuva keino.144 Sen sijaan edellä mainitussa 

Datainspektionenin tuoreessa ratkaisussa DI-2019-2221 katsottiin, etteivät suostumuksen 

vapaaehtoisuuden kriteerit täyttyneet, vaikka opiskelijoilla oli mahdollisuus olla anta-

matta suostumusta, ja pitäytyä läsnäolon kontrolloinnissa perinteisin menetelmin. Da-

tainspektionen katsoi, että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä oli kyseisessä tilan-

teessa selkeä epäsuhta. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 43 kappaleen mukaan epä-

suhdan olomassaolo ”koskee erityisesti tilannetta, jossa rekisterinpitäjä on viranomai-

nen, ja jossa on sen vuoksi epätodennäköistä, että suostumus on annettu vapaaehtoisesti 

kaikissa kyseiseen tilanteeseen liittyvissä olosuhteissa”. Ratkaisuun vaikutti merkittävästi 

se, että koulu edustaa julkishallintoa, ja läsnäolokontrollista on määrätty Ruotsin lainsää-

dännössä. Lisäksi rekisteröidyt olivat tilanteessa lapsia tai nuoria. Tämän myötä Dataains-
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pektionen katsoi, että selkeä epäsuhta oli kyseessä, eikä suostumusta voitu katsoa vapaa-

ehtoisesti annetuksi.145 Vaikka myös työelämässä rekisteröity on heikommassa asemassa 

rekisterinpitäjään nähden, ei aivan vastaavaa epäsuhtaa ole kyseessä biometrisen tunnis-

tamisen käytössä työelämässä – asetelma ei ole suoraan verrattavissa tilanteeseen, jossa 

rekisterinpitäjä on viranomainen, eivätkä työntekijät myöskään ole siinä määrin heikossa 

asemassa kuin lapset tai nuoret. Tämän vuoksi kyseisestä Datainspektionenin ratkaisusta 

ei nähdäkseni pidä tehdä analogiapäätelmiä, joiden mukaan suostumus biometriseen tun-

nistamiseen ei voisi olla vapaaehtoinen työelämän kontekstissa, kun tarjotaan mahdolli-

suus vaihtoehtoisen tunnistamismenetelmän käyttöön.  

Käytännössä vaihtoehtoisena keinona työasemalle tai sovelluksiin kirjauduttaessa kysy-

mykseen voisi nähdä tulevan kirjautuminen salasanalla tai PIN-koodilla sormenjälki- tai 

kasvojentunnistuksen sijaan. Kulunvalvonnassa tavanomaisimpana vaihtoehtona taas 

voisi nähdä kulkukortin. Lähtökohtaisesti tällaisten vaihtoehtojen voisi nähdä olevan 

käyttökelpoisia useimmissa käyttötapauksissa. Vaikeammaksi tilanne kuitenkin muodos-

tuu, mikäli työnantaja pyrkii parantamaan tilojensa turvallisuutta kaksivaiheisella tunnis-

tamisella, ja haluaa käyttää biometristä tunnistamista esimerkiksi kulkukortin lisänä. Täl-

löinkin kuitenkin voisi nähdä, että useimmissa käyttötapauksissa riittävä turvallisuuden 

taso vähemmän yksityisyyteen puuttuvilla keinoilla voisi olla saavutettavissa esimerkiksi 

kulkukortin ja PIN-koodin yhdistelmällä.  

Toisena pätevän suostumuksen edellytyksenä on se, että suostumus on yksilöity. Tieto-

suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti suostumus voidaan antaa 

yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.146 Jotta suostumus voidaan nähdä yksilöi-

tynä, on rekisterinpitäjän (i) määritettävä ja yksilöitävä käyttötarkoitukset, (ii) eriteltävä 

suostumusta koskevat pyynnöt selkeästi, jotta rekisteröity voi tarvittaessa antaa erillisen 

suostumuksen eri käyttötarkoituksiin ja (iii) selkeästi eriytettävä suostumusta koskevaan 

pyyntöön liittyvä tieto muusta tiedosta.147 Edellytys suostumuksen yksilöitävyydestä ai-

heuttanee käytännön soveltamistilanteissa vähemmän vaikeuksia kuin edellytys suostu-

muksen vapaaehtoisuudesta. Työsuhteen kontekstissa biometrisen tunnistamisen ollessa 
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kyseessä käyttötarkoitusten yksilöinti tietyssä käyttötapauksessa pitäisi lähtökohtaisesti 

olla suhteellisen suoraviivaista. Merkitykselliseksi nousee kuitenkin läpinäkyvä tiedotta-

minen, jotta rekisteröity todella saa tiedon siitä, mihin yksilöityyn käyttötarkoitukseen 

hän antaa suostumuksensa. 

Rekisteröidyn tietoisuus onkin kolmas edellytys sille, että suostumus voi olla pätevä. Tie-

tosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti läpinäkyvyys on yksi pe-

rustavanlaatuisista henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, ja läheisesti yhtey-

dessä kohtuullisuuden ja lainmukaisuuden periaatteisiin. Toimitettavista tiedoista, kun 

henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä, säädetään erikseen asetuksen 13 artiklassa. Päte-

vän suostumuksen edellytyksenä ei kuitenkaan kaikissa tapauksessa ole se, että kaikki 13 

artiklassa säädetyt tiedot annetaan rekisteröidylle suostumuksen pyytämisen yhteydessä. 

13 artiklan mukaiset tiedot tulee kuitenkin olla saatavilla muissa paikoissa, kuten yrityk-

sen tietosuojailmoituksessa.148 Riittävien tietojen antaminen rekisteröidyille on olen-

naista, jotta nämä voivat tehdä tietoisia päätöksiä, ja ymmärtää, mihin ovat suostumassa. 

Pätevän suostumuksen edellytyksenä on antaa rekisteröidylle ainakin seuraavat tiedot: (i) 

rekisterinpitäjän identiteetti, (ii) käsittelyn tarkoitus, (iii) mitä tietoa kerätään ja käyte-

tään, (iv) oikeus suostumuksen peruuttamiseen, (v) tietojen käyttö 22 artiklan mukaiseen  

automatisoituun päätöksentekoon, mikäli tämä on olennaista, sekä (vi) mahdolliset tieto-

jen kansainvälisistä siirroista aiheutuvat riskit riittävien suojatoimien puuttuessa.149 

Koska biometristä dataa voidaan käyttää yleisenä yksilöllisenä tunnisteena, on ehdotto-

man tärkeätä, että rekisteröidylle annetaan selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa siitä, 

kuinka tietoja käytetään. Mallinteita käytettäessä rekisteröidylle tulisi antaa myös tieto 

siitä, luoko kyseinen biometrinen järjestelmä yksilöllisen mallinteen, vai luoko algoritmi 

saman mallinteen useisiin biometrisiin järjestelmiin.150Asetus ei määritä vaatimuksia 

sille, missä muodossa tiedot on toimitettava. Tärkeätä on, että ne annetaan aina selkeällä 

ja ymmärrettävällä kielellä.151 Edellä mainitussa Datatilsynetin ratkaisussa 1765-2009 
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korostettiin myös vaatimusta riittävien tietojen antamista työntekijöille biometrisestä tun-

nistamisesta.152 Työnantajan onkin biometrisen tunnistamisen tapauksessa erityisen tär-

keätä varmistaa, että työntekijä saa riittävät tiedot ennen suostumuksen antamista, jotta 

tämä varmasti ymmärtää, mihin on suostumassa.  

Neljänneksi suostumuksen on oltava yksiselitteinen tahdonilmaisu, minkä vuoksi on syytä 

tarkastella, millä tavoin annettu suostumus voisi mahdollistaa biometristen tietojen käsit-

telyn työsuhteen kontekstissa. Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 11 luetelmakohdan määri-

telmän mukaisesti suostumus voi olla suostumusta ilmaiseva lausuma tai selkeästi suos-

tumusta ilmaiseva toimi, jonka rekisteröity toteuttaa. Selkeästi suostumusta ilmaiseva 

toimi tarkoittaa rekisteröidyn tarkoituksellista toimea suostuakseen tiettyyn henkilötieto-

jen käsittelyyn.153 Asetuksen johdanto-osan 32 kappaleen mukaan suostumusta ei pitäisi 

voida antaa vaikenemalla, vaan se olisi annettava tavalla, joka selkeästi osoittaa, että re-

kisteröity hyväksyy henkilötietojen käsittelyä koskevan ehdotuksen. Asetuksen 7 artiklan 

1 kohdassa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta osoittaa, että rekisteröity on anta-

nut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa ei säädetä varsinaista muoto-

vaatimusta suostumukselle, mutta juuri osoitusvelvollisuuden vuoksi se, millä tavoin 

suostumus annetaan, on olennainen kysymys. On oltava ilmeistä, että rekisteröity on 

suostunut tiettyyn henkilötietojen käsittelyyn.154  

Suostumuksen vapaaehtoisuuden, yksilöitävyyden, yksiselitteisyyden ja rekisteröidyn 

tietoisuuden ohella suostumuksen on oltava myös helposti peruutettavissa. Asetuksen 7 

artiklan 3 kohdan mukaan rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin 

tahansa, ja peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen. Jos suostumus on 

esimerkiksi annettu sähköisen käyttöliittymän kautta, tulee se voida myös peruuttaa sa-

maa käyttöliittymää käyttäen.155 Biometrista tunnistamista käytettäessä rekisterinpitäjän 

on toteutettava tekniset ratkaisut siten, että suostumus peruutettaessa myös biometrisen 

datan käyttö voidaan lopettaa, ja kaikki linkit henkilön identiteettiin poistaa.156 
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Erityisesti työasemalle tai järjestelmiin sisäänkirjautumisen ollessa kyseessä olennainen 

käytännön kysymys on, voidaanko suostumus antaa esimerkiksi työaseman tai järjestel-

män asetuksia muuttamalla. Voisiko suostumukseksi siis esimerkiksi riittää se, että työ-

asemalle kirjautumisen oletusasetuksena käytettäisiin salasanaa, mutta työntekijä voisi 

itse halutessaan ottaa biometrisen tunnistamisen käyttöön asetuksia muuttamalla? Ase-

tuksen johdanto-osan 32 kappaleen mukaan suostumusta ilmaiseva toimi voisi olla se, 

että rekisteröity valitsee tietoyhteiskunnan palveluiden teknisiä asetuksia. Näin ollen ku-

vatun lainen työaseman asetusten muuttaminen voitaisiin nähdä suostumuksen edellytyk-

set täyttävänä yksiselitteisenä tahdonilmaisuna. Tämä pätee siis ainakin ”tavalliseen” 

suostumukseen. Nimenomaisen suostumuksen osalta esimerkkiin palataan seuraavassa 

kappaleessa.   

4.4.2 Nimenomainen suostumus  

Käytettäessä suostumusta oikeuttamaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisten erityis-

ten henkilötietojen käsittely, on suostumuksen oltava artiklan 2 kohdan a alakohdan mu-

kaisesti nimenomainen. Nimenomaista suostumusta ei kuitenkaan ole asetuksessa määri-

telty. Jo tavallisen suostumuksen kriteerit ovat tietosuoja-asetuksen myötä tiukentuneet 

siitä, mitä ne olivat tietosuojadirektiivin soveltamisen aikana.157 Tässä kontekstissa on 

syytä tarkastella, mitä lisäedellytyksiä vaaditaan nimenomaiselta suostumukselta.  

Artiklan 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän näkemyksen mukaan termillä ”nimenomai-

nen” viitataan tapaan, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa – rekisteröidyn on siis 

annettava nimenomainen ilmaisu suostumuksesta. Selkeä tapa varmistaa suostumuksen 

nimenomaisuus olisi pyytää rekisteröidyn allekirjoitus kirjalliseen suostumukseen. Kui-

tenkaan nimenomaisellekaan suostumukselle ei aseteta näin tiukkoja vaatimuksia, vaan 

senkin antaminen pätevästi myös muilla tavoin on mahdollista; digitaalisen ympäristön 

esimerkkeinä voidaan mainita sähköisen lomakkeen täyttö, sähköpostin lähettäminen tai 

sähköisen allekirjoituksen käyttäminen. Myös Internet-sivuilla olevat, kyllä- ja ei-vaihto-

ehdot sisältävät valintapainikkeet voidaan nähdä nimenomaisena suostumuksena, edel-

lyttäen että tekstissä ilmaistaan selkeästi kyseessä olevan suostumus.158 
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Oikeusvarmuuden kannalta tilannetta, jossa nimenomaista suostumusta ei ole asetuksessa 

määritelty, ei voi pitää ideaalina. Myöskään Tietosuojatyöryhmän ohjeistusta nimen-

omaista suostumusta koskien ei voi pitää erityisen täsmällisenä. Työryhmän esimerkeistä 

erityisesti se, että nimenomaisen suostumuksen voi täyttää Internet-sivuston kyllä- ja ei-

valintapainikkeilla, viittaa siihen, etteivät kriteerit nimenomaiselle suostumukselle ole 

merkittävästi tavallista suostumusta korkeammalla. Kyseisen esimerkin yhteydessä on 

painotettu sen tärkeyttä, että rekisteröidylle selvästi kerrotaan kyseessä olevan suostumus. 

Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että nimenomaisen suostumuksen tapauksessa rekiste-

röidylle annettaviin tietoihin, niiden selvyyteen ja ymmärrettävyyteen, tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota. Luontevaa onkin katsoa, että voidakseen antaa nimenomaisen suostu-

muksen, on rekisteröidyn oltava korostuneen tietoinen siitä, mihin on suostumuksensa 

antamassa.  Voitaisiinko nimenomaiseksi suostumukseksi sitten kelpuuttaa työaseman tai 

sovelluksen asetusten muuttaminen? Asetusten muuttaminen vaatii rekisteröidyltä tie-

toista toimintaa, ja sen voi edellä kuvatun mukaisesti näin nähdä yksiselitteisenä tahdonil-

maisuna. On kuitenkin mahdollista, ettei rekisteröity asetuksia muuttaessaan täysin ym-

märrä käsittelyn yksityiskohtia ja riskejä. Näkisinkin, että asetuksia muuttamalla annetun 

suostumuksen katsominen nimenomaiseksi vaatisi ainakin sitä, että työnantaja varmis-

taisi, että työntekijä todistettavasti saa riittävät tiedot henkilötietojen käsittelystä ennen 

suostumuksen antamista.  

4.5 Rekisterinpitäjyys biometristen tietojen osalta 

Ennen siirtymistä johtopäätöksiin on vielä syytä tarkastella sitä, millä edellytyksin työn-

antaja nähdään rekisterinpitäjänä biometrisille tiedoille. Kysymys on olennainen erityi-

sesti silloin, kun biometristä tunnistamista ei käytetä työnantajan täysin hallinnoimissa 

järjestelmissä, kuten kulunvalvontajärjestelmissä, vaan työntekijän hallinnassa olevissa 

laitteissa; työasemissa ja mobiililaitteissa. Siinä missä työnantajalla tyypillisesti on aina-

kin jonkinasteinen kontrolli työntekijöiden käyttämiin työasemiin, voi tilanne mobiililait-

teiden, kuten älypuhelinten, osalta olla toinen. Vaikka työnantaja tarjoaisikin työntekijän 

käyttöön mobiililaitteen puhelinedun muodossa, ei työnantajalla välttämättä ole mahdol-

lisuutta vaikuttaa siihen, käyttääkö työntekijä laitteen biometristä tunnistamisominai-

suutta vai ei. Työasemien osalta taas, mikäli ne ovat työnantajan keskitetysti hallinnoimia, 

on työnantajalla lähtökohtaisesti mahdollisuus päättää, mahdollistetaanko biometrinen 

tunnistaminen vai ei. Näiden seikkojen myötä olennaiseksi nousee kysymys siitä, voi-

daanko joissain tilanteissa katsoa, ettei työnantaja ole rekisterinpitäjä. Tällöin tietosuoja-



 54 

asetuksen rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet eivät koskisi työnantajaa kyseisessä ta-

pauksessa. Kysymys on myös siitä, missä menee työsuhteen ja henkilön yksityiselämän 

raja – vaikka mobiililaite voi olla työnantajan tarjoama, käytetään sitä usein paljon myös 

henkilökohtaiseen käyttöön. Mobiililaitteen voikin nähdä eräänlaisena työvälineen ja 

henkilökohtaisen laitteen yhdistelmänä, mikä tekee tietosuojavastuiden määrittelystä 

haastavaa.  

Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 luetelmakohdan määritelmän mukaan rekisterinpitäjä 

on se taho, joka ”määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot”. Tämä tar-

koittaa käytännössä sen määrittelyä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.159 Kyse on 

tosiasiallisista elementeistä kulloisessakin tapauksessa; rekisterinpitäjä on se taho, joka 

on käytännössä päättänyt kerätä henkilötietoja tiettyihin tarkoituksiin tietyin keinoin.160 

Työaseman ollessa kyseessä työnantaja lähtökohtaisesti määrittelee, että työasemien ja 

sovellusten pääsy- ja käyttöoikeuksia on hallittava, ja tämän vuoksi on kerättävä henki-

lötietoja. Työnantaja määrittelee siis, että työasemalle ja työnantajan sovelluksiin kirjau-

dutaan tietyllä tavalla, kuten käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai biometristä tunnista-

mista käyttäen. Näin ollen työnantaja on tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä. Ongel-

mallisemmaksi tilanne voi muodostua kuitenkin, mikäli työnantaja ei keskitetysti hallin-

noi työasemiaan (esimerkiksi pienen yrityksen, jolla ei ole riittävää IT-osaamista, tapauk-

sessa), ja työntekijä voi vapaasti esimerkiksi valita kirjautumisessa käytettävän metodin. 

Tällöin tilanne on ongelmallinen; työnantaja määrittää, että pääsyä on hallittava, mutta ei 

käytännössä kykene määrittämään keinoja. Työnantajan voidaan kuitenkin katsoa olevan 

rekisterinpitäjä. Työnantajan olisikin tällaisessa tilanteessa syytä ryhtyä toimenpiteisiin, 

joilla myös käsittelyn keinojen määritys tulee mahdolliseksi.  

Toinen ongelmallinen rajanvetotilanne syntyy mobiililaitteiden tapauksessa. Mobiililaite 

eroaa työasemasta siinä, että se on tyypillisesti enemmän myös henkilökohtainen laite, 

eikä se usein ole yhtä paljoa työnantajan kontrollissa kuin työasema. Jonkinasteinen kont-

rolli työnantajalla kuitenkin usein on; esimerkiksi työnantajan sähköpostitilin käyttöön 

ottaminen mobiililaitteessa vaatii usein sen, että työntekijä antaa työnantajalle oikeuden 

määrittää tiettyjä laitteen asetuksia. Näitä ovat esimerkiksi se, että laitteessa on pakotet-

                                                
159	WP169,	s.	13	
160	WP169,	s.	8	
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tuna lukitusominaisuus, jonka avaaminen vaatii tunnistautumisen PIN-koodilla tai bio-

metriikkaa käyttäen. Lisäksi työnantaja voi kyetä tyhjentämään laitteen muistin esimer-

kiksi laitteen joutuessa varastetuksi. Vaikka mobiililaitteen lukituksen avaamiseen tarvit-

tava tunnistautuminen tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä, ei ole itsestään selvää, onko 

työnantaja tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä. Työnantaja voi määrittää tunnistautu-

misen pakolliseksi, mutta työnantajan kontrolli loppuu tähän; työnantajalla ei ole pääsyä 

tunnistamisessa käytettäviin henkilötietoihin, eikä työnantaja määritä tunnistamisessa 

käytettäviä keinoja. Työnantaja ei siis varsinaisesti käsittele henkilötietoja. Näkemykseni 

onkin, ettei työnantajaa tulisi katsoa kuvatussa tilanteessa rekisterinpitäjäksi. Biometrisen 

tunnistamisen osalta kysymys on olennainen mobiililaitteissa usein olevien biometristen 

tunnistamisominaisuuksien vuoksi; jos työnantajaa ei katsota rekisterinpitäjäksi, ei työn-

antajan velvollisuus ole näiden osalta huolehtia käsittelyn lainmukaisuudesta. Mobiililait-

teiden ohella edellä esitetty pätee lähtökohtaisesti myös niin kutsuttuihin BYOD (bring 

your own device) -laitteisiin. Niiden suosio on viime aikoina ollut lisääntymään päin, ja 

niiden osalta voidaan tietosuojariskien nähdä liittyvän enemmänkin työnantajan mahdol-

lisesti suorittamaan monitorointiin.161 

Toinen asia ovat työnantajan järjestelmät, kuten sähköposti, johon laitteella voidaan kir-

jautua. Näiden osalta työnantaja selkeämmin määrittelee henkilötietojen käsittelyn tar-

koitukset ja keinot, ja on näin ollen rekisterinpitäjänä. Työnantajalla on myös laajemmin 

pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Työnantajan järjestelmiin kirjautuminen on myös 

lähtökohtaisesti erillään laitteen lukituksen avaamiseen käytettävästä tunnistautumisesta, 

joten tilanne on tämänkin myötä erilainen kuin itse laitteeseen kirjautuminen.   

  

                                                
161	WP249,	s.	16	
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V Johtopäätökset 

Arvioitaessa biometrisen tunnistamisen käytön mahdollisuuksia työsuhteen kontekstissa 

on käytön edellytykset arvioitava erikseen kustakin käyttötapauksesta riippuen. Kuten 

edellä on todettu, tietosuojavaltuutetun julkaiseman listan mukaisesti biometrisen tunnis-

tamisen käyttöönotto on käsittelytoimi, joka lähtökohtaisesti vaatii tietosuoja-asetuksen 

35 artiklan mukaisen tietosuojaa koskevan vaikutuksenarvioinnin tekemisen.162 Vaiku-

tustenarvioinnilla pyritään selvittämään käsittelyn edellytykset, käsittelyyn liittyvät riskit, 

ja se, miten riskejä hallitaan. Tämän vuoksi onkin luontevaa rakentaa tutkimuksen johto-

päätökset vaikutustenarvioinnin rakennetta mukaillen.163 On selvää, että käsiteltäessä bio-

metrisen tunnistamisen käyttöä työsuhteessa suhteellisen yleisellä tasolla sen sijaan, että 

tarkasteltaisiin yksityiskohtaisesti tiettyä yksittäistä käsittelytointa, ei asetuksen vaati-

mukset täyttävän vaikutustenarvioinnin tekeminen ole mahdollista. Vaikutustenarvioin-

nin mukaileminen onkin tässä yhteydessä tarkoitettu lähinnä jäsentämään johtopäätöksiä. 

Käynkin seuraavassa läpi tutkimuksen johtopäätökset vaikutustenarvioinnissa läpikäytä-

vien osa-alueiden mukaisesti.  

5.1 Käsittelytoimet ja käsittelyn tarkoitus 

Tutkimuksessa on tarkasteltu biometristä tunnistamisesta työelämässä toisaalta kulunval-

vonnan ja työaikaseurannan, toisaalta järjestelmiin ja laitteille kirjautumisen käyttöta-

pauksissa. Kyseisissä käyttötapauksissa kyseeseen tulevat ennen kaikkea sormenjälki- ja 

kasvojentunnistus. Biometrisen järjestelmän toimintaperiaatteen osalta kyseessä voi käyt-

tötapauksesta riippuen olla niin identifiointi kuin todentaminenkin. Käsittelytoimet kat-

tavat mainituissa käyttötapauksissa biometrisen tunnisteen keräämisen, tallentamisen 

sekä tunnisteen tai siitä luodun mallinteen käyttämisen identifioinnissa tai varmentami-

sessa. 

Käsittelyn tarkoituksena on pääsy- ja kulkuoikeuksien hallinta työnantajan järjestelmiin 

ja tiloihin, sekä työajanseurannan osalta työntekijöiden työajanseuranta yksilötasolla. 

                                                
162	Tietosuojavaltuutettu,	saatavissa	osoitteessa	https://tietosuoja.fi/luettelo-vaikutustenarviointia-edel-
lyttavista-kasittelytoimista	
163	Jäsentämisessä	on	osin	hyödynnetty	Yhdistyneen	kuningaskunnan	tietosuojavaltuutetun	ICO:n	
sample	DPIA	template:a.	Saatavilla	osoitteesta:	https://ico.org.uk/media/for-organisations/docu-
ments/2553993/dpia-template.docx		
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Työnantajan (rekisterinpitäjän) näkökulmasta biometrisellä tunnistamisella pyritään pa-

rantamaan tilojen ja järjestelmien turvallisuutta, kun taas työntekijän (rekisteröidyn) nä-

kökulmasta biometrinen tunnistaminen aiheuttaa riskejä oikeuksille ja vapauksille. On 

kuitenkin huomattava, että työntekijän näkökulmasta biometrinen tunnistaminen voi 

usein olla myös toivottua sen helppouden ja vaivattomuuden vuoksi. Tällöin työntekijä ei 

kuitenkaan välttämättä ymmärrä biometriikan käytöstä aiheutuvia riskejä, minkä vuoksi 

avainasemassa onkin riittävien tietojen antaminen.  

Käsillä oleva käyttötapaus määrittää työnantajan roolin biometrisessä tunnistamisessa; 

erityisesti mobiililaitteiden osalta työnantaja ei välttämättä ylipäätään määrittele henkilö-

tietojen käsittelyn tarkoitusta ja keinoja, jolloin tämä ei kaikissa tapauksissa ole rekiste-

rinpitäjä käytettäessä laitteen biometristä tunnistamisominaisuutta. Keskitetysti hallin-

noiduissa järjestelmissä tilanne rekisterinpitäjyyden osalta taas on selkeämpi, ja työnan-

tajan vastuulla on tällöin biometrisen tunnistamisen käytön lainmukaisuus. Tällöin ydin-

kysymyksiä ovat, mihin tietosuoja-asetuksen 6 artiklan oikeusperusteista käsittely perus-

tuu, ja millä 9 artiklan poikkeusperusteista oikeutetaan erityisten henkilötietoryhmien kä-

sittely. Koska poikkeusperusteista nimenomainen suostumus tyypillisimmin jää ainoaksi 

soveltuvaksi vaihtoehdoksi, nousevat merkittäviksi erityisesti rekisteröityjen informointi 

ja vaihtoehtoisten tunnistamistapojen tarjoaminen.  

5.2 Käsittelytoimien tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus 

Biometrisen tunnistamisen on vaikeata nähdä tavanomaisen työelämän kontekstissa ole-

van erityisen välttämätöntä – ennemminkin kyseessä on käsittelytoimi, jota perustellaan 

työnantajan osalta turvallisuusnäkökohdilla ja työntekijöiden osalta sen helppoudella. 

Tämä muodostaa haasteen sille, voidaanko käsittely nähdä tarpeellisena ja oikeasuhtai-

sena. Jos käsittelyn oikeusperustana pyrittäisiin käyttämään rekisterinpitäjän oikeutettua 

etua, voisi ensimmäinen kompastuskivi ollakin niin kutsuttu tasapainotesti, jossa punni-

taan rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille aiheutu-

via riskejä vastaan. Vaikka oikeutettu etu voisi käsittelyn oikeusperustana työelämän kon-

tekstissa lähtökohtaisesti ollakin soveltuvin, sivuuttaa erityisten henkilötietoryhmien kä-

sittelyyn vaadittava rekisteröidyn nimenomainen suostumus sen käytännön soveltamisti-

lanteessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö käsittelytoimien tarpeellisuutta ja oikea-

suhtaisuutta tulisi silti arvioida.  
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Tarpeellisuuden ja oikeasuhtaisuuden arvioinnissa tulee ensinnäkin arvioida, saavute-

taanko käsittelyllä tavoiteltu tarkoitus, ja voitaisiinko se saavuttaa rekisteröityjen oikeuk-

siin ja vapauksiin vähemmän puuttuvin keinoin. Biometrisellä tunnistamisella pyritään 

turvallisuuden parantamiseen, mutta täysin ”vedenpitäviä” eivät biometriset järjestelmät-

kään ole; myös ne ovat haavoittuvia. Riittävä turvallisuuden taso voitaisiin usein saavut-

taa myös muilla keinoin, esimerkiksi hyödyntämällä monivaiheista tunnistamista ilman 

biometriikkaa. Biometristä tunnistamista voidaan kuitenkin perustella myös sen helppou-

della ja käyttäjäystävällisyydellä; on vaikeata kiistää, etteikö kasvojentunnistuksella olisi 

vaivattomampaa kirjautua työasemalle kuin kirjoittamalla pitkä salasana.  

Biometrisellä tunnistamisella työelämässä nähdäkseni siis tyypillisesti saavutettaisiin kä-

sittelyn tarkoitus, mutta tarkoitus voitaisiin useissa tapauksissa saavuttaa myös rekiste-

röidyn oikeuksiin ja vapauksiin vähemmän puuttuvin keinoin. Datainspektionenin ratkai-

sussa DI-2019-2221 katsottiin, ettei  biometrinen tunnistaminen kyseisessä tapauksessa 

ollut oikeasuhtaista, ja lopputulos olisi ollut saavutettavissa rekisteröityjen oikeuksiin ja 

vapauksiin vähemmän puuttuvin keinoin.164 Biometrisessä tunnistamisessa työelämässä 

olennaista on kuitenkin, että päätösvalta siitä, käytetäänkö biometristä tunnistamista vai 

jotain muuta tunnistamiskeinoa, on viime kädessä rekisteröidyllä, koska käsittely vaatii 

rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen. Näin ollen rekisteröidyllä on itsellään valta 

päättää, onko käsittely hänen näkökulmastaan oikeasuhtaista. Käsittelyn oikeasuhtaisuu-

denkin osalta keskeiseksi nousee siis vapaaehtoisuus – edellyttäen, että suostumuksen 

vapaaehtoisuuden kriteerit täyttyvät.  

On kuitenkin otettava huomioon, että on lähtökohtaisesti työnantajasta riippuvaa, tarjo-

taanko mahdollisuutta biometriseen tunnistamiseen vai ei. Työnantajan tuleekin päättä-

essään biometrisen tunnistamisen mahdollisuuden tarjoamisesta arvioida käsittelyn oi-

keasuhtaisuutta. Käytännössä työnantajan näkökulmasta voi kuitenkin nykymaailmassa 

olla vaikeata olla tarjoamatta biometrisen tunnistamisen mahdollisuutta erityisesti työase-

mien ja mobiililaitteiden osalta, ottaen huomioon, että biometrisen tunnistamisen mah-

dollistava ominaisuus on tällaisissa laitteissa nykyisin usein sisäänrakennettuna. Työnan-

taja voi lisäksi kokea painetta myös työntekijöiden suunnalta biometrisen tunnistamisen 

                                                
164	Datainspektionen,	Tillsyn	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	2016/679	–	ansiktsigenkänning	för	närva-
rokontroll	av	elever,	Diarienr	DI-2019-2221	
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käyttöönottoon juuri sen vaivattomuuden vuoksi. Työnantajalla on kuitenkin usein mah-

dollisuus – ainakin työasemien osalta – päättää, otetaanko kyseinen ominaisuus käyttöön. 

Vaikka suostumus on työsuhteen kontekstissa lähtökohtaisesti heikko käsittelyn oikeus-

perusta, ja sen käyttämistä tulisi näin ollen välttää, voi se olla käyttökelpoinen ja pätevä 

oikeusperusta tietyissä tapauksissa. Tällöin suostumuksen vapaaehtoisuus ja rekiste-

röidylle annettavat riittävät tiedot nousevat erityisen tärkeään rooliin, varsinkin kun ky-

seessä on nimenomainen suostumus. Suostumusta voidaan käyttää, kun työntekijällä on 

todellinen mahdollisuus valintaan, ja tämä voi myös peruuttaa suostumuksensa ilman 

haittaa.165 Tämä johtaa siihen, että biometriselle tunnistamiselle on oltava todellinen vaih-

toehto; työntekijän on siis voitava valita biometrisen ja muun tunnistamismenetelmän vä-

lillä, esimerkiksi käyttää työasemalle kirjauduttaessa kasvojentunnistuksen sijaan salasa-

naa tai PIN-koodia.  

Se, miten varmistetaan nimenomaiseen suostumukseen vaadittava rekisteröityjen riittävä 

tiedonsaanti, on oma kysymyksensä, joka vaatii tapauskohtaista arviointia. Työnantajan 

tulisi jollain tavoin kyetä varmistamaan, että työntekijä on todella saanut riittävät tiedot, 

ja ymmärtänyt biometrisen tunnistamisen käytöstä hänelle aiheutuvat riskit ennen suos-

tumuksen antamista. Riittävien tietojen antamisessa rekisteröidyille on nähdäkseni se fun-

damentaalinen ongelma, että kun tiedot annetaan esimerkiksi tietosuojailmoituksen muo-

dossa, harva niitä todellisuudessa lukee ennen suostumuksen antamista. Vaikka pätevän 

suostumuksen edellytyksenä ei kaikissa tapauksissa ole kaikkien asetuksen 13 artiklan 

mukaisten tietojen antaminen suostumuksen pyytämisen yhteydessä – kunhan tiedot ovat 

saatavilla muissa paikoissa –, on vaadittavien tietojen määrä silti merkittävä.166 Riittävien 

tietojen antamisen tärkeyttä ei voi kiistää, mutta tietojen määrän kasvaessa niiden merki-

tys voi kääntyä itseään vastaan, kun rekisteröidyt eivät todellisuudessa viitsi niihin sy-

ventyä. Tiedot tulisikin antaa ”lyhyellä ja läpinäkyvällä” tavalla eli esittää tiedot tehok-

kaasti ja ytimekkäästi.167 Tämä tulisi myös työnantajan ottaa huomioon tietoja antaessaan. 

Yhtenä ratkaisuna voisi olla annettavien tietojen ydinkohtien erityinen korostaminen si-

ten, että työntekijä nopeallakin silmäilyllä saisi kuvan siitä, että biometrinen tunnistami-

nen aiheuttaa tietosuojan kannalta riskejä.  

                                                
165	WP48,	s.	3	
166	WP259,	s.	13–15	
167	WP260,	s.	7	
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5.3 Rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia koskevat riskit ja toimenpi-

teet niihin puuttumiseksi 

Biometrisessä tunnistamisessa on aina riskinsä, jotka voivat liittyä biometrisen datan 

luonteeseen, järjestelmän arkkitehtuuriin ja järjestelmän käyttöön. Kuten tietosuoja-ase-

tuksen vaatimusten täyttämisessä laajemminkin, on biometrisen tunnistamisen käyttöön-

otossa ja käytössä kyse ennen kaikkea riskienhallinnasta. Jotta biometristä tunnistamista 

voidaan työelämässä käyttää, on työnantajan toteutettava riittävät toimenpiteet biometri-

sen tunnistamisen riskeihin puuttumiseksi, jotta riskit saadaan rekisteröityjen oikeuksien 

ja vapauksien kannalta hyväksyttävälle tasolle.  

5.3.1 Biometrisen tunnistamisen riskit ja niihin puuttuminen työelämässä 

Biometrisen tunnistamisen riskien näkökulmasta on erityisesti syytä korostaa biometrisen 

tunnisteen luonnetta yleisenä ainutlaatuisena tunnisteena, joka mahdollistaa tietojen yh-

distämisen tiettyyn, identifioituun henkilöön. Tämä vaikuttaa myös järjestelmän käyttöön 

ja arkkitehtuuriin liittyviin riskeihin; biometrisen tunnisteen luonne yleisenä ainutlaatui-

sena tunnisteena mahdollistaa tietojen eri järjestelmistä peräisin olevien tietojen yhdistä-

misen tiettyyn henkilöön lisäten function creep -riskiä – varsinkin, jos tunniste tallenne-

taan keskitettyyn tietokantaan paikallisen tallennuspaikan sijaan. Työnantajien tulisikin 

pyrkiä biometrisissä järjestelmissä suosimaan paikallisia tallennuspaikkoja. Tämän pi-

täisi lähtökohtaisesti olla toteutettavissa ainakin työasemien ja mobiililaitteiden osalta, 

koska niissä biometriset tiedot tallennetaan usein vain kyseiselle laitteelle. Kulunval-

vonta- ja työajanseurantajärjestelmissä paikallinen tallentaminen on mahdollista, jos ei 

käytetä pelkästään biometristä tunnistamista, vaan lisäksi esimerkiksi kulkukorttia, jol-

loin biometriset tiedot voidaan tallentaa kortille. Biometrisen tunnistamisen käyttäminen 

yhdessä toisen tunnistusmenetelmän kanssa myös parantaa turvallisuutta, koska tunnista-

misesta tulee näin monivaiheista. Lisäksi tämä mahdollistaa järjestelmän perustumisen 

todentamiseen identifioinnin sijaan, mikä osaltaan pienentää rekisteröidyille aiheutuvaa 

riskiä.  

Ei myöskään ole taattua, etteikö biometristä järjestelmää voitaisi hakkeroida tai muuten 

väärinkäyttää siinä missä mitä tahansa tietojärjestelmää, jolloin biometriset tiedot voisi-

vat päätyä vääriin käsiin. Lisäksi biometristä järjestelmää eivät välttämättä voi kaikki 
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työntekijät käyttää esimerkiksi vammaisuuden vuoksi, mikä lisää riskiä syrjintään. Bio-

metrinen tunnistaminen tarkoittaa usein myös liiallisen datan – kuten terveydentilaa ku-

vaavien tietojen – keräämistä siihen nähden, mitä tarvittaisiin itse tunnistamiseen. Vaiku-

tuksensa toisaalta turvallisuuteen ja toisaalta käyttäjäystävällisyyteen on myös sillä, 

kuinka tarkkaa kyseessä olevan järjestelmän biometriikkaan perustuva tunnistaminen on, 

ja mikä todennäköisyys järjestelmässä on asetettu hyväksytylle identifioinnille tai var-

mentamiselle. Työnantajien tulisikin biometristä järjestelmää hankittaessa tehdä vaati-

mustenmäärittely huolella, jotta järjestelmä ylipäätään rakennetaan siten, että riskit voi-

daan minimoida. Erityisesti mallinteiden käyttö on tärkeässä osassa ylimääräisen datan 

keräämisen välttämisessä. Lisäksi mallinteiden käytöllä voidaan jossain määrin rajoittaa 

kerätyn datan käyttämistä muihin tarkoituksiin, mikäli tietyssä järjestelmässä käytettyjä 

mallinteita ei voida käyttää muissa järjestelmissä. Syrjinnän riskien välttämiseksi vaihto-

ehtoisten tunnistusmenetelmien tarjoaminen biometrisen tunnistamisen ohella on avain-

roolissa, kuten se on myös koko biometrisen tunnistamisen käytön mahdollistajanakin.  

5.3.2 Riskit ja henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 

Rekisteröityjen oikeuksien vapauksien näkökulmasta biometrisen tunnistamisen riskit 

liittyvät erityisesti tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa listatuista henkilötietojen 

käsittelyä koskevista periaatteista lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden, 

tarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin, eheyden ja luottamuksellisuuden sekä 

säilytyksen rajoittamisen periaatteisiin.  

Lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden osalta riskiä aiheuttaa erityisesti 

edellä käsitellyn mukaisesti se, että työntekijät eivät välttämättä aina ymmärrä riittävästi 

biometrisen tunnistamisen käytöstä riittävien tietojen antamisen vaikeuden vuoksi. Tämä 

muodostaa riskin ensinnäkin henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden osalta,  mutta joh-

taa laajemmin katsottuna käsittelyn lainmukaisuuteen kyseenalaistumiseen. Käsittelyn 

lainmukaisuuden osalta on nimittäin olemassa riski siitä, ettei suostumus käsittelyyn olisi 

pätevä, jolloin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia biometrisiä tietoja ei tietosuoja-

asetuksen 9 artiklan mukaisesti saisi käsitellä. Työntekijöille annettavien tietojen merki-

tystä ei voi liikaa korostaa käsittelyn lainmukaisuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi. 

Työnantajan onkin pyrittävä varmistamaan, että työntekijä todella saa riittävät tiedot, ja 

ymmärtää ne ennen suostumuksen antamista.  
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Tarkoitussidonnaisuuden osalta riskit liittyvät function creepiin, siihen, että biometrisiä 

tietoja voitaisiin käyttää muihin kuin niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin 

kerätty. Tällainen käsittely voisi olla ristiriidassa alkuperäisen tarkoituksen kanssa, ja 

näin ollen rikkoa tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. Työelämän kontekstissa en kuiten-

kaan näkisi tätä riskiä erityisen suurena, sillä erityistä tarvetta laajentaa tiettyyn käyttö-

tarkoitukseen kerättyä biometristä dataa ei ainakaan pitäisi olla käsillä. Biometrisen tun-

nistamisen käyttötapaus ja valitut tekniset ratkaisut myös määrittävät, voitaisiinko bio-

metristä dataa ylipäätään käyttää muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Edellä 

mainitun mukaisesti työnantajien tulisi suunnitella biometristen järjestelmien arkkiteh-

tuuri siten, että biometrinen data tallennetaan paikallisesti, ja tunnisteen sijaan tallenne-

taan mallinne.   

Tietojen minimoinnin osalta riskejä biometrisessä tunnistamisessa aiheutuu väistämättä 

biometrisen datan luonteen vuoksi, koska biometrinen tunniste usein sisältää enemmän 

tietoa kuin mitä tarvittaisiin itse tunnistamiseen. Kyseessä olevia riskejä ei biometrisessä 

tunnistamisessa voi täysin välttää, mutta valitulla teknisellä ratkaisulla, erityisesti mallin-

teiden käytöllä, on merkittävä vaikutus riskinhallintakeinona. 

Eheyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät riskit riippuvat ennen kaikkea biometrisen jär-

jestelmän tietoturvasta – siitä, minkälaisia teknisiä ja organisatorisia toimia on toteutettu 

biometristen henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden takaamiseksi. Tietoturvan 

rooli on biometrisessä tunnistamisessa kaksinainen; toisaalta biometrisen tunnistamisen 

voidaan itsessään nähdä parantavan tietoturvaa, mutta toisaalta sen käyttö taas lisää tie-

toturvariskejä datan sensitiivisyyden vuoksi. Biometrisen järjestelmän toteutustavasta 

riippuu myös se, parantaako se todellisuudessa turvallisuutta vai ei. Tietoturvan merki-

tystä biometrisissä järjestelmissä ei voikaan liikaa korostaa, ja työnantajien tuleekin kiin-

nittää järjestelmien turvallisuuteen erityistä huomiota biometriikkaa käyttöönotettaessa, 

noudattaen tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädettyjä sisäänrakennetun ja oletusarvoi-

sen tietosuojan vaatimuksia. Se, mitä nämä vaatimukset käytännössä tarkoittavat, vaatii 

tapauskohtaista arviointia ja tietoturva-asiantuntijoiden osallistumista. Vaatimusten käy-

tännön toteuttamisessa voisi suuntaa-antavana ohjeistuksena hyödyntää Ranskan tieto-
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suojavaltuutetun CNIL:n mallisääntöjä biometrisen tunnistamisen käytöstä työelä-

mässä.168 Tietoturvaa koskevista perusvaatimuksista voidaan mainita ainakin biometris-

ten tietojen säilyttäminen ja siirtäminen salatussa muodossa. Luottamuksellisuuden osalta 

keskeistä on pääsyn rajoittaminen biometriseen dataan; biometrisiä tietoja ei tulisi jakaa 

kyseessä olevasta biometrisestä järjestelmästä, eikä itse dataan tulisi antaa pääsyoikeuk-

sia. Tätä auttaa osaltaan datan tallentaminen paikallisesti välineelle, joka on rekisteröidyn 

hallussa.   

Säilytyksen rajoittamisen periaatteen osalta työnantajan on määritettävä säilytysaika bio-

metrisille tiedoille siinä missä muillekin henkilötiedoille. Biometristen tietojen erityis-

luonteen vuoksi määritetty säilytysaikakin nousee kuitenkin merkittävämmäksi kuin ”ta-

vallisten”, vähemmän sensitiivisten henkilötietojen osalta. Sen lisäksi, että biometrisessä 

tunnistamisessa tulisi käyttää mallinteita varsinaisten tunnisteiden sijaan, tulisi kaikki 

mallinteen luomiseksi hankittu biometrinen data poistaa välittömästi, kun mallinne on 

luotu. Mallinteita taas tulisi säilyttää ainoastaan niin kauan kuin on käsittelyn tarkoituksen 

toteuttamista varteen tarpeen; esimerkiksi työntekijän poistuessa työnantajan palveluk-

sesta tulisi mallinne poistaa välittömästi. Vastaavasti tulisi toimia, jos työntekijä peruut-

taa suostumuksensa biometriseen tunnistamiseen.  

5.3.3 Työntekijöiden näkemyksien pyytäminen ja tietosuojavaltuutetun ennakko-

kuuleminen 

Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 9 kohdan mukainen rekisteröityjen, tässä tapauksessa 

siis työntekijöiden, tai heidän edustajiensa näkemyksien pyytäminen voi olla tarpeen py-

rittäessä ottamaan biometristä tunnistamista käyttöön työelämässä. Näkemyksiä voidaan 

pyytää monin tavoin, kuten esimerkiksi kuulemalla työntekijöiden edustajia.169 Tietyissä 

tapauksissa – erityisesti kulunvalvonnan ollessa kyseessä – työnantajan on järjestettävä 

yhteistoimintamenettely työelämän tietosuojalain vaatimusten mukaisesti, minkä myötä 

myös rekisteröityjen näkemysten pyytäminen toteutuu. Työnantajan onkin ensin selvitet-

tävä, vaatiiko käsillä olevassa biometrisen tunnistamisen käyttötapauksessa yhteistoimin-

tamenettelyn järjestämisen. Vaikka suoraa vaatimusta yhteistoimintamenettelyn järjestä-

miselle ei olisi, on vaikutustenarvioinnin tulosten perusteella määritettävä, olisiko silti 

                                                
168	Ks.	https://www.cnil.fr/fr/biometrie-sur-le-lieu-de-travail-la-cnil-lance-une-consultation-publique-
sur-le-futur-reglement-type	
169	WP248,	s.	15	
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syytä pyytää näkemyksiä työntekijöiltä tai heidän edustajiltaan. Näkemysten pyytäminen 

myös lisää läpinäkyvyyttä, ja voi osaltaan helpottaa informointivelvoitteen toteuttamista.  

Vaikutustenarvioinnin tulosten perusteella on myös määritettävä, onko kyseisessä bio-

metrisen tunnistamisen käyttötapauksessa toteutettava valvontaviranomaisen ennakko-

kuuleminen, eli kuultava tietosuojavaltuutettua. Kuuleminen on toteutettava, mikäli jään-

nösriski suunniteltujen tietoturvatoimenpiteiden jälkeen työnantajan arvion mukaan py-

syy korkeana. Mikäli ennakkokuulemiseen päädytään, määrittää tietosuojavaltuutetun 

vastaus sen, voidaanko biometristä tunnistamista kyseisessä tapauksessa ylipäätään käyt-

tää – ja jos voidaan, niin millä edellytyksin.  

5.4 Lopuksi 

Tutkielmassa olen pyrkinyt vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Mitkä ovat edellytykset 

biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämässä, jotta se olisi tietosuojalainsäädännön 

näkökulmasta hyväksyttävää?” ja tarkentavaan lisäkysymykseen ”Mikä tietosuoja-artik-

lan 9 artiklan 2 kohdan poikkeusperusteista todennäköisimmin soveltuu biometrisen tun-

nistamisen käyttöön työelämän kontekstissa, ja millä edellytyksin?”. Koska biometriset 

tiedot tunnistamistarkoituksessa kuuluvat tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiin eri-

tyisiin henkilötietoryhmiin, koskevat niitä tiukemmat vaatimukset kuin ”tavallisten” hen-

kilötietojen käsittelyä. Jotta biometrisen tunnistamisen käyttö työelämässä on ylipäätään 

mahdollista, on jonkin 9 artiklan 2 kohdan poikkeusperusteista sovelluttava. Koska Suo-

messa ei työlainsäädännössä erikseen säädetä biometrisen tunnistamisen käytöstä työelä-

mässä, kuten esimerkiksi Ranskassa, jää tavanomaisessa työsuhteen kontekstissa ainoaksi 

mahdolliseksi poikkeusperusteeksi rekisteröidyn eli työntekijän nimenomainen suostu-

mus.  

Suostumuksen asema työsuhteen kontekstissa on lähtökohtaisesti heikko työntekijän 

työnantajalle alisteisen aseman vuoksi, minkä takia sen käyttöä tulisi välttää. Suostumusta 

voidaan kuitenkin käyttää, kun mikään muu käsittelyn oikeusperusta tai poikkeusperuste 

erityisten henkilötietoryhmien käsittelylle ei sovellu, edellyttäen, että suostumuksen pä-

tevyyden edellytykset täyttyvät. Suostumuksen pätevyyden edellytyksistä ongelmallisim-

maksi työsuhteen kontekstissa nousee suostumuksen vapaaehtoisuus. Jotta suostumus 

biometriseen tunnistamiseen voidaan nähdä vapaaehtoisena, tulee työnantajan tarjota 

käytettäväksi vaihtoehtoinen tunnistamismenetelmä, jotta työntekijällä on todellinen 

mahdollisuus valita, suostuuko tämä biometrisen tunnistamisen käyttöön vai ei. Toinen 
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keskeinen vaatimus pätevälle suostumukselle on riittävien tietojen antaminen rekiste-

röidylle – vaatimus, jonka merkitys korostuu nimenomaisen suostumuksen tapauksessa. 

Riittävien tietojen antamista edellyttää suostumuksen ohella myös erityisesti tietosuoja-

asetuksen 5 artiklassa säädetty henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden, kohtuullisuu-

den ja läpinäkyvyyden periaate. Työnantajan onkin erityisen tärkeätä varmistaa, että työn-

tekijä saa riittävät tiedot biometrisen tunnistamisen käytöstä, mukaan lukien siihen liitty-

vistä riskeistä, ennen suostumuksen antamista.  

Biometristä tunnistamista käyttöönotettaessa työnantajan tulee lähtökohtaisesti tehdä tie-

tosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, ja tä-

män osana suunnitella toimenpiteet käsittelyn riskien hallitsemiseksi. Huomioon on otet-

tava erityisesti asetuksen 25 artiklan vaatimukset sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta 

tietosuojasta sekä 32 artiklan vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta.  

Vaikutustenarvioinnissa työnantajan on arvioitava, onko biometrinen tunnistaminen tar-

peellista ja oikeasuhtaista, ottaen huomioon tietyn käyttötapauksen yksityiskohdat – ja 

tämän perusteella päättää, tarjotaanko mahdollisuutta biometriseen tunnistamiseen vai ei. 

Huomionarvoista on, että mikäli biometriseen tunnistamiseen päädytään, johtaa rekiste-

röidyn nimenomaisen suostumuksen vaatimus siihen, että työntekijällä itsellään on vii-

mekädessä mahdollisuus arvioida, kokeeko hän biometrisen tunnistamisen tarpeelliseksi 

ja oikeasuhtaiseksi.  

Biometrisen tunnistamisen riskien hallitsemiseksi on tunnistettu tiettyjä toimia, joista 

työnantajan tulee biometristä tunnistamista käyttöönotettaessa huolehtia. Biometrisen jär-

jestelmän toimintaperiaatteen osalta tulisi pyrkiä todentamiseen identifioinnin sijaan, jol-

loin myös paikallisen tallennuspaikan käyttäminen mahdollistetaan. Tallennuspaikkojen 

osalta tulisikin suosia paikallisia tallennuspaikkoja keskitettyjen tietokantojen sijaan, ja 

tallentaa tulisi mallinne varsinaisen biometrisen tunnisteen sijaan. Järjestelmän vaatimus-

tenmäärittely tulee tehdä huolella, ja hyödyntää tietoturva-asiantuntijoita riittävien tieto-

turvatoimenpiteiden suunnittelussa. Suuntaa-antavana ohjeistuksena voitaisiin hyödyntää 

Ranskan tietosuojavaltuutetun CNIL:n mallisääntöjä biometrisen tunnistamisen käytöstä 

työelämässä.  

Biometrisen tunnistamisen käyttö on siis tietosuoja-asetuksen aikana edelleen mahdol-

lista työelämässä, kunhan työntekijän nimenomaisen suostumuksen edellytykset täytty-
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vät, ja hallitaan biometriseen tunnistamiseen liittyvät riskit riittävillä teknisillä ja organi-

satorisilla tietoturvatoimilla. Biometrisen tunnistamisen käyttöön työelämässä liittyy tällä 

hetkellä kuitenkin oikeusvarmuuden kannalta tiettyä epävarmuutta johtuen juuri suostu-

muksen käytön lähtökohtaisesta heikkoudesta työsuhteen kontekstissa. Tilanne biomet-

sistä tunnistamista työelämässä koskevan erityislainsäädännön puuttuessa ei ole ideaali, 

ja toivottavaa olisikin, että Suomessa tultaisiin säätämään biometrisestä tunnistamisesta 

työelämässä esimerkiksi Ranskan mallin mukaisesti. Biometristä tunnistamisen käyttö 

työelämässä tulee tuskin ainakaan vähenemään tulevaisuudessa alati kehittyvän, myös 

biometristä tunnistamista hyödyntävän teknologian myötä. Tämän vuoksi olisi tärkeätä, 

että aihetta säänneltäisiin tarkemmin, ja työnantajien olisi näin helpompaa varmistua vaa-

timustenmukaisuudestaan. Myös rekisteröidyn näkökulmasta olisi toivottavaa, että bio-

metristä tunnistamista työelämässä koskisivat selkeät säännökset, joita työnantajat tulkit-

sisivat yhdenmukaisesti.  


