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1 Johdanto 

1.1 Aluksi 

Julkishallinnon automatisointi on noussut viime vuosina hallinto-oikeudellisen keskustelun 

keskiöön. Suomessa oikeusministeriö selvittää parhaillaan tarvetta säännellä automaattista 

päätöksentekoa yleislailla1, ja automaattisen päätöksenteon ongelmakohtiin julkista valtaa 

käytettäessä ovat kiinnittäneet huomiota niin perustuslakivaliokunta kuin ylimmät 

laillisuusvalvojatkin.2 Aihe on herättänyt myös akateemista huomiota.3 Samanaikaisesti 

Euroopan unionissa (EU) komissio on antanut tekoälyä koskevan valkoisen kirjan, jossa 

komissio tukee sääntelyyn suuntautunutta lähestymistapaa tekoälyyn.4 Yhtenä 

toimenpiteenä esitetään tekoälyn käyttöönoton edistämistä julkisella sektorilla.5 

Suomessa julkishallinnon automaatiota koskeva pohdinta on kulminoitunut ennen kaikkea 

siihen, miten Suomen perustuslain (PL, 731/1999) 21 §:llä turvatut yksilön menettelylliset 

oikeusturvatakeet, PL 118 §:n mukainen virkavastuu sekä PL 12 §:ssä turvattu viranomaisen 

toiminnan julkisuus voidaan toteuttaa automaattisessa hallintomenettelyssä.6 Kotimaisessa 

keskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että automaattista päätöksentekoa koskee 

myös Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen7 (jäljempänä myös TSA) 22 artikla. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä artikla on soveltamisalaltaan suppeahko eikä se juuri anna 

kansallisille lainsäätäjille ohjeita siitä, miten automaattista päätöksentekoa tulisi säännellä. 

Esimerkiksi oikeusministeriön automaattisen päätöksenteon sääntelytarpeita koskevassa 

arviomuistiossa todetaan, että ”yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa ei tarkemmin 

yksilöidä, millaisia suojatoimien on oltava silloin, kun [automaattisesta] päätöksenteosta 

säädetään laissa”.8 

 
1 Oikeusministeriön hankeikkuna OM021:00/2020: Automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon 

yleislainsäädännön valmistelu. 
2 Ks. mm. EOAK/3379/2018, OKV/21/50/2019, PeVL 62/2018, PeVL 70/2018, PeVL 78/2018 ja PeVL 

7/2019. 
3 Ks. mm. Koivisto – Koulu 2020, s. 798–821, Suksi 2019, s. 267–302, Pöysti 2018, s. 868–903 sekä Lauri 

Koskentaustan kirjoitus Perustuslakiblogissa 5.2.2020: Viranomaisten automatisoidun päätöksenteon 

valtiosääntöoikeudellisista reunaehdoista. 
4 COM(2020) 65 final, s. 1. 
5 COM(2020) 65 final, s. 9. Ks. myös Euroopan parlamentin tuottama tutkimus EPRS 5.3.2019: Understanding 

algorithmic decision-making. Ks. julkishallinnon osalta, s. 19–22. 
6 Vainio – Tarkka – Jaatinen 2020 (OM 2020:14), s. 26–53. 
7 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 (yleinen tietosuoja-asetus). EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1—88. 
8 Vainio – Tarkka – Jaatinen 2020 (OM 2020:14), s. 57. 
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Mielestäni TSA 22 artiklaa ei kuitenkaan ole käsitelty julkishallinnon automaattista 

päätöksentekoa koskevassa keskustelussa riittävästi. Automaattiseen päätöksentekoon 

erottamattomasti liittyvän henkilötietojen käsittelyn kautta myös Euroopan unionilla on 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen9 (jäljempänä SEUT) 16 artiklan nojalla toimivaltaa 

säännellä automaattista päätöksentekoa. Tästä seuraa, että automaattinen päätöksenteko 

kuuluu unionin oikeuden alaan ja muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan10 

(jäljempänä PeOK) säännöksiä on noudatettava viranomaisen tehdessä automaattisia 

päätöksiä. Onkin mahdollista, että nämä vaatimukset poikkeavat kansallisessa 

lainsäädännössämme asetetuista vaatimuksista. Toimivaltajännite on ilmeinen, sillä 

lähtökohtana on yhä edelleen jäsenvaltion menettelyllinen itsemääräämisoikeus, jonka 

mukaisesti jäsenvaltio voi itse päättää niistä menettelytavoista, joita viranomainen noudattaa 

EU-oikeutta toimeenpannessaan. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman tavoitteet 

SEUT 16 artikla antaa Euroopan unionille toimivaltaperusteen säännellä henkilötietojen 

suojaa sekä niiden vapaata liikkuvuutta. Artiklan nojalla EU:n antaman tietosuoja-asetuksen 

22 (1) artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen 

kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla 

on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla 

merkittävästi. TSA 22 (2) (b) artiklan mukaan 1 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos päätös 

on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 

oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Vaikka automaattinen 

päätöksenteko linkittyy SEUT 16 artiklaan päätöksenteossa suoritettavan henkilötietojen 

käsittelyn kautta, on TSA 22 artikla tosiasiassa myös viranomaisen toimintaa sääntelevä 

hallintomenettelysäännös silloin, kun tietosuoja-asetusta sovelletaan julkisella sektorilla.11 

Artikla määrittää viranomaisen toimivallan ja menettelymuodot automaattisen 

päätöksenteon saralla. 

EU-peräinen hallintomenettelynormi herättää joukon EU:n toimivaltaan liittyviä 

kysymyksiä. On kiinnostavaa, miten TSA 22 artikla suhteutuu siihen, että EU:lle ei itse 

asiassa ole perussopimuksissa annettu toimivaltaa harmonisoida jäsenvaltioiden 

 
9 EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47—390. 
10 EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391—407. 
11 Näin katsovat myös Bygrave ja Mendoza 2017, s. 79. 
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viranomaisia koskevia toimeen- ja täytäntöönpanonormistoja. Jäsenvaltion menettelyllinen 

itsemääräämisoikeus on yhä edelleen lähtökohta, vaikka se onkin vuosien saatossa 

kaventunut sektorikohtaisen materiaalisen lainsäädännön, perus- ja ihmisoikeuksien 

vahvistumisen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen (jäljempänä EUT12) 

oikeuskäytännössä syntyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tieltä. Vai voiko 

tietokoneen tekemien päätösten katsoa yksinkertaisesti kuuluvan osaksi Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 8 artiklassa turvattua henkilötietojen suojaa, jonka sisältö ei 

perusoikeutena ole vielä täysin vakiintunut? Tällainen ulottuvuus tarkoittaisi sitä, että 

henkilötietojen suojalla on perusoikeutena ainakin jonkinasteinen päätöksentekoon liittyvä 

menettelyllinen ulottuvuus. 

Jos näin on, herää kysymys, tarjoaako SEUT 16 artikla EU:lle myös toimivaltaperusteen 

turvata automaattisen päätöksenteon kohteen menettelyllisiä perusoikeuksia riittävällä 

tavalla, jotta yksilön perusoikeussuojan kattavuuden kannalta olisi perusteltua säännellä 

automaattisia hallintopäätöksiä kansallisen tason sijasta EU-tasolla. Yksilön oikeusturvan 

toteutuminen ei voi riippua siitä, tapahtuuko viranomaisen päätöksenteko automaattisesti 

vaiko ihmisen suorittamana. Tämä antaa perusteen syventyä tarkemmin automaattisen 

päätöksenteon perusoikeus- ja oikeusperustakytkentöihin. Euroopan unionin poliittis-

oikeudellisessa sääntely-ympäristössä toimivalta ja sen puute ovat keskeisessä asemassa 

jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin toimielinten harjoittamassa poliittisessa pelissä. 

Tutkimuskysymykseni tiivistyykin kolmeen kysymykseen: 

1. Kattaako PeOK 8 artikla yksilön oikeuden olla joutumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi? 

2. Antaako SEUT 16 artikla EU:lle toimivallan suojata yksilön menettelyllisiä 

perusoikeuksia viranomaisessa tapahtuvassa automaattisessa päätöksenteossa? 

3. Mitä muita EU-perusoikeuksista kumpuavia vaatimuksia automaattiselle 

päätöksenteolle voidaan viranomaiskontekstissa asettaa? 

Tutkielmani tavoitteena on siten valottaa sitä, kuinka laajasti EU:n olisi ylipäänsä 

mahdollista harmonisoida automaattista päätöksentekoa viranomaisessa ja että miten tämä 

harmonisointi vaikuttaisi yksilön menettelyllisiin oikeuksiin hallintomenettelyssä. Kysymys 

 
12 Tässä tutkielmassa käytän lukijaystävällisyyden nimissä lyhennettä EUT myös viitatessani Euroopan unionin 

yleisen tuomioistuimen sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimien oikeuskäytäntöön ennen Lissabonin 

sopimuksen voimaantuloa vuonna 2009. 
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on oleellinen automaattisen päätöksenteon yleistyessä julkisella sektorilla ja henkilötietojen 

suojan samanaikaisesti vahvistuessa osana Euroopan unionin oikeutta. 

1.3 Tutkielman rakenne ja rajaukset 

Lähestyn tutkimuskysymyksiäni seuraavasti. Luvussa 2 keskityn EU:n toimivaltaan. 

Käsittelen ensinnäkin SEUT 16 artiklaa, sen soveltamisalaa sekä toimivallan luonnetta, eli 

sitä, missä määrin jäsenvaltioille jää tilaa antaa henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. 

Tämän jälkeen etenen pohtimaan, mistä jäsenvaltion menettelyllisessä 

itsemääräämisoikeudessa on kyse. Luvussa 2 tavoitteenani on hyvin yleisluonteinen 

toimivaltaa koskeva esitys, sillä SEUT 16 artiklan soveltamisalaa koskevaan kysymykseen 

on mahdollista ottaa kantaa vasta henkilötietojen suojaa koskevan PeOK 8 artiklan 

yksityiskohtaisemman analyysin jälkeen. 

Luvussa 3 analysoin TSA 22 artiklaa yksityiskohtaisesti ja pyrin havainnoimaan sen 

yhteyksiä kansallisiin hallintomenettelyä koskeviin normeihin. Luon katsauksen artiklan 

soveltamisalaan sekä toisaalta niihin suojatakeisiin, joita viranomaisen on automaattisia 

päätöksiä tehdessään noudatettava. Niin ikään valotan sitä, mitä automaattinen 

päätöksenteko ylipäänsä on. 

Luvussa 4 käsittelen TSA 22 artiklan kytkentöjä eri EU-perusoikeuksiin sekä Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen (EIS) siltä osin, kun perusoikeuskirjaa tulkitaan sen valossa. 

Tavoitteenani on siten analysoida TSA 22 artiklan taustalla olevia arvoja ja tavoitteita, joilla 

on merkitystä TSA 22 artiklan tulkinnassa. Lisäksi on huomattava, että Euroopan unionin 

toimivalta antaa automaattista päätöksentekoa pohjautuu SEUT 16 artiklaan, jonka 

soveltamisala on tiiviisti kytköksissä PeOK 8 artiklaan. Olennainen on siten kysymys siitä, 

asettuuko oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi luontevasti 

perusoikeuskirjan 8 artiklalla turvatun henkilötietojen suojan alaan. Tältä osin tarkastelen 

myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa, joka vaikuttaa PeOK 8 artiklan taustalla. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jäljempänä myös EIT) näyttäisi sisällyttäneen 

yksityisyyden suojaa koskevaan oikeuskäytäntöönsä jonkin verran yksilön päätännällistä 

itsemääräämisoikeutta koskevia elementtejä, jotka on otettava huomioon PeOK 8 artiklan 

tulkinnassa. Luvussa 4 käyn läpi myös automaattisen päätöksenteon yhteyksiä 

yhdenvertaisuuteen (PeOK 20 artikla), syrjintäkieltoon (PeOK 21 artikla) ja hyvään 

hallintoon (PeOK 41 artikla), ja tarkastelen sitä, missä määrin ne on otettava huomioon TSA 
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22 artiklaa tulkittaessa. On huomattava, että tässä tarkastelussa joudun pysyttelemään 

suhteellisen yleisellä tasolla tutkielman rajallisen sivumäärän vuoksi. 

Tutkielmani asemoituu monen eri oikeudenalan risteyskohtaan. Yhtäältä 

kysymyksenasettelullani on vahvan tietosuojaoikeudellinen luonne, sillä keskiössä on 

automaattista päätöksentekoa koskeva EU-tasoinen sääntely. Toisaalta tarkastelen TSA 22 

artiklaa nimenomaan hallintomenettelysäännöksenä viranomaiskontekstissa, jolloin 

tutkielma liittyy osaksi hallinto-oikeudellista tutkimusta.13 Samanaikaisesti 

tutkimuskysymykseni kiertyy EU:n toimivallan ympärille, jolloin tutkimuskohteenani on 

Euroopan unionin oikeus. Tästä johtuen käsittelen esimerkiksi perusoikeuksien sisältöä 

sellaisena kuin ne Euroopan unionin oikeudessa ovat enkä käy läpi niiden sisältöä 

jäsenvaltioissa. Kyse ei siten ole oikeusvertailevasta tutkimuksesta. Viittaan kuitenkin 

esimerkinomaisesti myös jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, sillä tutkin TSA 22 artiklaa 

jäsenvaltioiden viranomaisessa sovellettavana hallintomenettelynormina. Tutkielman 

kielivalinnasta sekä Suomessa parhaillaan käynnissä olevasta julkishallinnon automaattista 

päätöksentekoa koskevasta keskustelusta johtuen käytän tällöin pääasiassa esimerkkejä 

suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Näkökulmaani voitaneen siten luonnehtia EU-

oikeudelliseksi tutkimukseksi suomalaiselle yleisölle. 

Tutkielman rajanvedoista todettakoon, että automaattisesta päätöksenteosta säädetään myös 

rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) 2016/68014 11 artiklassa sekä henkilötietojen 

käsittelyä EU:n toimielimissä, elimissä ja laitoksissa koskevan asetuksen (EU) 2018/172515, 

24 artiklassa. Viimeksi mainittua en käsittele tutkielmassani lainkaan, sillä tutkielmani 

kysymyksenasettelu koskee jäsenvaltioiden viranomaisessa tehtyjä automaattisia päätöksiä. 

Rikosasioiden tietosuojadirektiivin 11 artiklaa sen sijaan käsittelen pintapuolisesti, sillä 

direktiiviä implementoivaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan tuomioistuinten ohella 

myös kansallisissa hallintoviranomaisissa. Siksi yleiskatsaus on mielestäni paikallaan. 

 
13 Myös tietosuojaoikeutta on pidetty ainakin joissain oikeusjärjestyksissä osana hallinto-oikeutta, sillä siinä 

asetetaan julkista valtaa käyttäen rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille velvollisuuksia. Hildebrandt 

2008, s. 324. 
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista ja rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta. EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89—131. 
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 

käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 

1247/2002/EY kumoamisesta. EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39—98. 
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Tyhjentävä selvitys EU:n toimivallasta antaa poliisiyhteistyötä ja kansallisia 

turvallisuusviranomaisia koskevaa sääntelyä edellyttäisi kuitenkin kattavaa läpikäyntiä 

EU:n toimivallasta kansallisen turvallisuuden alalla, mihin pro gradu -tutkielman rajallinen 

sivumäärä ei valitettavasti anna myöten. 

Tutkielmani rajautuu yksinomaan automaattiseen päätöksentekoon julkisella sektorilla, 

vaikka tietosuoja-asetusta sovelletaankin myös yksityisellä sektorilla. 

Tutkimuskysymykselleni keskeinen jännite, jossa vastakkain ovat EU:n toimivalta 

henkilötietojen suojan ja muiden perusoikeuksien alalla sekä jäsenvaltion menettelyllinen 

itsemääräämisoikeus, ei ole olennainen yksityisellä sektorilla. Tätä rajanvetoa seuraten en 

myöskään käsittele niitä TSA 22 (2) artiklan a ja c alakohtiin sisältyviä poikkeuksia, jotka 

koskevat yksinomaan yksityistä sektoria. Julkisen ja yksityisen sektorin välistä rajanvetoa 

käsittelen luvussa 3.1.1. 

Viimeisenä todettakoon, että tutkin EU:n toimivaltaa ainoastaan yksilön ennakollisten 

menettelyllisten oikeusturvatakeiden kannalta, sillä jälkikäteinen oikeusturva – korjaus-, 

oikaisu- ja valitusmenettelyt – ansaitsisi kokonaan oman tutkimuksensa. 

Kysymyksenasettelun ulkopuolelle rajautuu näin ollen myös automaattinen päätöksenteko 

lainkäytössä. Vaikka tutkielman johtopäätökset koskevat soveltuvin osin myös automaattista 

päätöksentekoa tuomioistuimessa, ei hallintomenettelyä ja oikeudenkäyntiä voi täysin 

samastaa toisiinsa. Euroopan unionin toimivalta prosessioikeuden alalla ei myöskään ole 

ongelmitta täysin rinnastettavissa EU:n toimivaltaan hallintomenettelyssä. 

1.4 Metodi ja oikeuslähteet 

Tieteellisesti valveutuneella tavalla toimiminen edellyttää metodivalintojen selkeää 

kommunikointia ulospäin, niiden perustelua sekä implisiittisten taustaoletusten näkyväksi 

tekemistä.16 Kysymyksenasetteluni palvelee oikeustieteen tärkeimpiä tehtäviä, eli oikeuden 

systematisointia ja tulkintaa, joita se toteuttaa lainopin keinoin.17 Tässä tehtävässään 

lainoppi ottaa kantaa siihen, mitkä normit kuuluvat oikeuteen sekä mikä näiden normien 

merkityssisältö on. Lainoppi vastaa kysymykseen siitä, mitä oikeus sen omien sääntöjen 

mukaan on. Näkökulma on siten oikeuden sisäinen.18 Samanaikaisesti on huomattava, että 

 
16 Van Gestel ja Micklitz esittävät artikkelissaan, että EU-oikeudellisessa tutkimuksessa on aiempaa 

selkeämmin tuotava esiin metodivalintoja. Muutoin vaarana on, että juristeille lähtökohtaisesti selviä 

oikeustieteen tutkimustuloksia mitataan muiden tieteenalojen standardein ottamatta huomioon oikeustieteeseen 

liittyviä erityispiirteitä. Van Gestel –Micklitz 2014, s. 296–297. 
17 Aarnio 2011, s. 109. 
18 Hirvonen 2011, s. 26. Jaottelu oikeuden sisäiseen ja ulkoiseen näkökulmaan on peräisin H.L.A Hartilta. Hart 

1961, passim. 
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oikeustiede – ja lainoppi sen mukana – ei ole ainoastaan oikeudellinen käytäntö, joka 

palvelisi ainoastaan oikeuden yhteiskunnallisia tehtäviä. Kyse on myös tieteellisestä 

käytännöstä, jolloin oikeustiede tulee sitoutuneeksi tieteelle asetettaviin vaatimuksiin, kuten 

kriittisyydelle, objektiivisuudelle, perusteltavuudelle ja avoimuudelle. Tuori kutsuu tätä 

ilmiötä oikeustieteen kaksoiskansalaisuudeksi.19 

Tutkimukseni kohteena ovat EU:n perussopimukset (Sopimus Euroopan unionista20 (SEU) 

ja Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)), Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus. EU:n perussopimukset sekä Lissabonin sopimuksen21 myötä 

myös perusoikeuskirja kuuluvat primääriseen EU-oikeuteen, johon kuuluvat lisäksi myös 

niiden liitteet, pöytäkirjat, myöhemmin tehdyt lisäykset ja muutokset sekä EU-

oikeuslähdeopillisesti jopa perussopimusten yläpuolelle asettuvat EU-oikeuden yleiset 

oikeusperiaatteet. Sekundääriseen EU-oikeuteen kuuluvat EU:n toimielin- ja 

päätöksentekomenettelyssä syntyvät säädökset, kuten asetukset, direktiivit ja päätökset, 

jotka on annettu perussopimuksissa asetetun toimivaltaperusteen nojalla sekä 

perussopimuksissa säädettyä lainsäädäntömenettelyä noudattaen. Sekundäärisiä normeja 

sovelletaan primäärioikeuden valossa. 22 

Tietosuoja-asetuksen tulkinnassa turvaudun myös Euroopan tietosuojaneuvoston (European 

Data Protection Board, jäljempänä tietosuojaneuvosto)23 suuntaviivoihin ja suosituksiin. 

Tietosuojaneuvosto on tietosuoja-asetuksen 68 (1) artiklan mukaan unionin elin, jonka 

tehtävät on määritelty tietosuoja-asetuksen 70 artiklassa. Artiklan mukaan 

tietosuojaneuvoston tehtävänä on muun muassa varmistaa, että tietosuoja-asetusta 

sovelletaan yhdenmukaisesti ja antaa asetuksen soveltamista koskevia suuntaviivoja, 

suosituksia ja parhaita käytänteitä. Tietosuojaneuvoston lausunnot eivät sinänsä ole 

velvoittavia oikeuslähteitä, mutta käytännössä niitä noudatetaan hyvin tarkasti monessa 

organisaatiossa. EUT ei ole ratkaisuidensa perusteluissa nimenomaisesti viitannut 

tietosuojaneuvoston kannanottoihin, ja välillä se on myös poikennut niistä.24 

 
19 Tuori 2000, s. 161. 
20 EUVL C 326, 26.10.2012, s. 13—390. 
21 Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 

muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007. EUVL C 306, 17.12.2007, s. 159—

164. 
22 EU-oikeuden normihierarkiasta ks. Rosas–Armati 2018, s. 108–109. 
23 Tietosuojaneuvoston edeltäjä oli Euroopan tietosuojatyöryhmä WP29. 
24 Purtova 2018, s. 59–60. 
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EUT tulkitsee EU-oikeutta ensi sijassa säännöksen sanamuodon mukaisesti, sillä tarkasta ja 

yksiselitteisestä sanamuodosta poikkeava tulkinta olisi oikeusvarmuuden vastaista.25 Kun 

kaikki unionin oikeuden säädösten 24 kieliversiota ovat SEU 55 artiklan mukaan 

todistusvoimaisia, olisi epäselvästi ilmaistun sanamuodon tulkinnan perustaminen 

ainoastaan yhteen unionin kielistä kuitenkin kielellisen yhdenvertaisuuden vastaista, jolla on 

unionin oikeusperiaatteena lähes valtiosääntöinen asema.26 EU-oikeudessa hyödynnetäänkin 

sanamuodon ohella tyypillisesti systeemistä tai teleologista tulkintaa. Systeemisen 

argumentaation lähtökohtana on ajatus lainsäätäjästä johdonmukaisena toimijana, jonka 

antamat oikeudelliset normit muodostavat koherentin kokonaisuuden. Näin ollen 

sekundääristä oikeutta on tulkittava primäärisen EU-oikeuden valossa. Mahdollisista 

tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka tehokkaimmin toteuttaa säännöksen tavoitetta.27 

Systeemisen tulkinnan osana EUT on yhä useammin hyödyntänyt myös 

valmisteluasiakirjoja tulkinnassaan, joskin niiden tulkinta-arvoon on suhtauduttava 

varauksella.28 EU:n lainsäädäntömenettely on vaiheikas, ja esimerkiksi tavallisessa 

lainsäädäntömenettelyssä Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä asetuksen, 

direktiivin tai päätöksen komission ehdotuksesta (SEUT 289 (1) artikla). Niinpä yksittäistä 

valmisteluasiakirjaa tulkittaessa on otettava huomioon, mikä sen vaikutus säädöksen 

lopulliseen tekstiin on ollut vai onko kyse ollut esimerkiksi Euroopan parlamentin kannasta, 

joka neuvottelujen edetessä on nimenomaisesti hylätty. 

Teleologisessa tulkinnassa on kyse EU-oikeuden tavoitteisiin keskittyvästä 

argumentaatiosta. Tässä yhteydessä EUT:ta on syytetty myös oikeudellisesta aktivismista.29 

Teleologinen tulkinta voi painottua säännöksen tarkoituksen tehokasta toteutumista (effet 

utile) painottaviin argumentteihin, säännöksen tavoitteita voidaan hyödyntää tulkittaessa 

epäselvää sanamuotoa tai argumentaatio voi keskittyä eri tulkintavaihtoehtojen mahdollisiin 

seurauksiin.30 

 
25 Lenaerts – Gutiérrez-Fons 2013, s. 6–7. 
26 Lenaerts – Gutiérrez-Fons 2013, s. 8–13. 
27 Lenaerts – Gutiérrez-Fons 2013, s. s. 13–19. 
28 Perinteisesti historiallisille argumenteille ei tosin juuri ole annettu merkitystä EU-oikeuden tulkinnassa. 

Paradigman muutoksessa onkin (muun muassa) ollut syynä niinkin käytännönläheinen seikka kuin 

valmisteluasiakirjojen parempi saatavuus verkossa. Aiemmin EUT:lla ei ole yksinkertaisesti ole ollut 

valmisteluasiakirjoihin pääsyä eikä se siten ole voinut niitä tulkinnassaankaan hyödyntää. Lenaerts – Gutiérrez-

Fons 2013, s. 19–24. 
29 Toisaalta täysin sananmukaisessa tai pelkästään historiallisiin argumentteihin nojautuvassakin tulkinnassa 

on omat ongelmansa. Myös Sankari on todennut, että EUT tekee äärimmäisen harvoin täysin sanamuodosta 

irrallaan olevia ratkaisuja. Sankari 2013, s. 300. 
30 Lenaerts – Gutiérrez-Fons 2013, s. 25. 
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2 EU:n toimivalta 

2.1 EU:n toimivallan määräytyminen 

 Toimivallan alat 

Liittyessään EU:n jäseneksi jäsenvaltio antaa EU:lle toimivaltaa jäsenvaltioiden yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi (SEU 1 artikla). EU saa tällöin toimivaltaa säännellä asioita, 

jotka muutoin Suomessa kuuluisivat eduskunnan lainsäädäntövallan alaan. EU:n ja 

jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako onkin keskeinen Euroopan unionin oikeutta 

määrittävä piirre, sillä kysymys on viime kädessä jäsenvaltioiden suvereniteetista. 

Lissabonin sopimuksella EU:n toimivaltaperusteita pyrittiin selkeyttämään ja 

yksinkertaistamaan paaluttamalla perussopimuksiin EU:n toimivallan oikeusperustat sekä 

toimivallan käyttämisessä noudattavat periaatteet. Toimenpide oli vastaus huoleen unionin 

toimivallan kontrolloimattomasta leviämisestä, joka kulminoitui vuonna 2001 Laekenin 

julistukseen Euroopan unionin tulevaisuudesta.31 

Kun EU:n toimivalta on luonteeltaan jäsenvaltioilta johdettua, ei EU:lla ole 

lainsäädäntövaltaa, ellei jäsenvaltio sitä ole EU:lle nimenomaisesti antanut. Annetun 

toimivallan periaate (the principle of conferral) on ilmaistu eksplisiittisesti SEU 5 (2) 

artiklassa, jonka mukaan unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa 

antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole erikseen annettu unionille, 

kuuluu jäsenvaltioille. Lisäksi SEU 4 (2) artiklassa todetaan, että unioni kunnioittaa 

jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia sovellettaessa sekä niiden kansallista 

identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita, myös 

alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta. Se kunnioittaa keskeisiä valtion tehtäviä, 

erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, 

yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden takaaminen. Erityisesti 

kansallinen turvallisuus säilyy yksinomaan kunkin jäsenvaltion vastuulla. EU:n toimivalta 

on näin erikseen määriteltyä erityistoimivaltaa ja jäsenvaltioilla on puolestaan 

yleistoimivalta.32 Ylittäessään toimivaltansa unioni loukkaisi jäsenvaltioille kuuluvaa 

toimivaltaa.33 

 
31 Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta, Laekenin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 

päätelmät 14. ja 15. joulukuuta 2001, SN 300/1/01 REV 1, liite I. 
32 Ojanen 2016, s. 22. 
33 Raitio 2020, s. 217. 
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EU:n tavoitteet, joiden saavuttamista varten jäsenvaltiot ovat antaneet unionille toimivaltaa, 

on määritelty SEU 3 artiklassa. Artiklan 1 kohdan mukaan unionin päämääränä on edistää 

rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia. Lisäksi 3 artiklan 2–6 kohdissa todetaan 

EU:n muun muassa tarjoavan kansalaisilleen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen, 

toteuttavan sisämarkkinat sekä perustavan talous- ja rahaliiton. SEU 3 artiklassa unionin 

päämääränä mainitut unionin arvot on määritelty SEU 2 artiklassa, jonka mukaan unionin 

perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, 

oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet 

mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 

ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 

yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Esimerkiksi perusoikeuksien ja oikeusvaltion 

suojaamiseen liittyvät toimenpiteet sopivat hyvin yhteen Euroopan unionin arvojen ja 

päämäärien kanssa. 

SEU 2 ja 3 artiklat eivät jää tyhjiksi julistuksiksi, vaan ne voivat mahdollistaa oikeusperustan 

unionin toimivallalle silloin, kun toimivaltaperustaa ei ole perussopimuksissa erikseen 

määritelty. Tämä on mahdollista Rosasin ja Armatin catch-all -toimivaltaperusteiksi 

luonnehtimien SEUT 114 ja 352 artiklojen perusteella.34 Vaikka toimivaltaperusteiden 

”luomista” perussopimuksia muuttamatta sekä oikeusperusteiden hyvin laveaa tulkintaa 

ylipäänsä voidaan pitää demokratian kannalta jossakin määrin ongelmallisena, on kuitenkin 

huomattava, että mekanismit eivät laukea jäsenvaltioiden huomaamatta, vaan 

toimivaltaperusteiden tulkinta ja luominen edellyttää aina niiden hyväksymistä EU:n 

lainsäädäntöprosesseissa, jossa aloitteen tekee komissio, jäsenvaltioita edustaa Euroopan 

unionin neuvosto ja kansalaisia Euroopan parlamentti.35 Viime kädessä EU:n 

integraatiokehitys on sidoksissa siihen, hyväksyvätkö unionin kansalaiset ja jäsenvaltiot 

unionin toimet, minkä viimeistään Iso-Britannian ero EU:sta osoitti.36 

Lähtökohtaisesti unionille annetun toimivallan perusteet on kuitenkin määritelty 

perussopimuksissa erikseen. Nämä toimivaltaperusteet on lisäksi jaettu kolmeen 

kategoriaan: unionin toimivalta voi olla joko yksinomaista (SEUT 2 (1) artikla), jaettua 

(SEUT 2 (2) artikla) tai se voi perustua tuki-, yhteensovittamis- ja täydennystoimiin (SEUT 

 
34 Rosas – Armati 2018, s. 71–72. 
35 Esimerkiksi SEUT 114 artiklan lavea tulkinta mahdollisti vuoden 2011 finanssikriisissä pankkiunionia 

koskevien sekundaarinormien antamisen, vaikka SEUT 114 artikla koskee sisämarkkinoita ja pankkiunionin 

tarkoituksena taas euroalueen taloudellinen vakaus. Tuominen 2017, passim. 
36 Rosas – Armati 2018, s. 99–100. 
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2 (5) artikla). SEUT 3 artiklan mukaan unionin yksinomaisen toimivallan alaan kuuluvat 

mukaan tulliliittoa, sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kilpailusääntöjen 

vahvistamista, euroa, meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä sekä yhteistä 

kauppapolitiikkaa koskevat asiat. Näillä aloilla ainoastaan unioni voi SEUT 2 (1) artiklan 

mukaan toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Artikla sisältää 

kuitenkin poikkeuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat toimia lainsäätäjinä ja antaa 

oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten 

täytäntöön panemiseksi. Käytännössä poikkeusta on sovellettu yllättävän runsaslukuisesti, 

ja myös poikkeuksen tulkinta on ollut suurpiirteistä, joten yksinomaisen ja jaetun toimivallan 

välinen ero ei tosiasiassa ole niin merkittävä kuin SEUT 2 artiklan sanamuoto antaa 

ymmärtää.37 

SEUT 4 (1) artiklan mukaan unionilla on jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta, kun 

unionille annetaan perussopimuksissa toimivaltaa, joka ei koske 3 ja 6 artiklassa tarkoitettuja 

aloja. Jaetun toimivallan alaan kuuluvat artiklan 2 kohdan mukaan sisämarkkinoita, 

sosiaalipolitiikkaa perussopimuksissa määriteltyjen näkökohtien osalta, taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, maataloutta ja kalastusta, ympäristöä, 

kuluttajansuojaa, liikennettä, Euroopan laajuisia verkkoja, energiaa, vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta sekä kansanterveyteen liittyviä yhteisiä 

turvallisuuskysymyksiä koskevat alat. Toisin kuin yksinomaisen ja tukevan toimivallan 

aloilla, jaettua toimivaltaa koskeva listaus toimivallan pääaloista ei ole tyhjentävä. Siten ne 

perussopimuksissa nimetyt toimivaltaperusteet, joita ei ole mainittu toimivallan kolmijaossa, 

kuuluvat jaetun toimivallan alaan. Jaettu toimivalta on näin ollen pääsääntö. 

Jaetun toimivallan käyttöä koskeva SEUT 2 (2) artikla sisältää ns. pre-emption-doktriinin, 

jonka mukaan jaetun toimivallan alalla jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa siltä osin kuin 

unioni ei ole käyttänyt omaansa tai on päättänyt lakata käyttämästä omaansa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että unionin toimivalta on jäsenvaltioiden toimivaltaan nähden ensisijaista, ja unionin 

päätettyä lakata käyttämästä toimivaltaansa toimivaltaa voi siirtyä myös unionilta 

jäsenvaltioille. Doktriinin voi nähdä ilmentävän SEU 4 (3) artiklan vilpittömän yhteistyön 

 
37 Rosas – Armati 2018, s. 68. 
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periaatetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä estämästä tai vaikeuttamasta 

EU-oikeuden tavoitteiden toteuttamista.38 

Tuki-, yhteensovittamis- ja täydennystoimiin liittyvää toimivaltaa EU:lla on ihmisten 

terveyden suojelun, teollisuuden, kulttuurin, yleissivistävän koulutuksen ja hallinnollisen 

yhteistyön aloilla. Unionin toimivalta ei kuitenkaan voi syrjäyttää jäsenvaltioiden 

toimivaltaa eikä se käsitä jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista. 

Oikeuskirjallisuudessa tätä toimivallan luokkaa onkin kutsuttu myös koordinoinniksi.39 

 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate 

Unioni käyttää sille annettua toimivaltaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 

noudattaen (SEU 5.1 artikla). Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka 

eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot 

eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 

saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 

laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla (SEU 5 (3) artikla). 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, 

mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi (SEU 5 (4) artikla). Unionin 

toimielimet soveltavat periaatteita SEU:n ja SEUT:n liitteenä olevan toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan40 mukaisesti, mikä edellyttää 

muun muassa sitä, että komission on perusteltava säädösehdotustaan myös toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden kannalta (pöytäkirjan 5 artikla). Pöytäkirjan tarkoituksena on 

alkusanojensa mukaan perustaa järjestelmä sen valvomiseksi, miten toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita sovelletaan. 

Toissijaisuusperiaate 

Toissijaisuusperiaatteen sanamuoto ilmaisee, että jaetun toimivallan aloilla toiminta on 

ensisijaisesti toteutettava jäsenvaltioiden keskushallinnon tai alueellisella tasolla, ja vasta 

toissijaisesti toiminnan laajuuden tai vaikutusten niin vaatiessa unionin tasolla.41 Toisekseen 

 
38 Raitio 2020, s. 228–229. Pre-emption-doktriini ei tosin koske tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 

avaruuden aloja (SEUT 4 (3) artikla) tai kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua (SEUT 4 (4) artikla), joissa 

kyse on ns. rinnakkaisesta toimivallasta (parallel competence), sillä unionin toimivallan käyttäminen ei näillä 

aloilla estä jäsenvaltioita käyttämästä omaa toimivaltaansa. 
39 Raitio 2020, s. 219. 
40 Pöytäkirja (n:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta. EUVL C 115, 9.5.2008, s. 206—

209. 
41 ”Kun kyseessä on sellainen ala – –, joka ei kuulu aloihin, joilla unionilla on yksinomainen toimivalta, on 

selvitettävä, voitiinko suunnitellun toiminnan tavoite toteuttaa paremmin unionin tasolla ”, asia C-508/13 Viro 

vastaan parlamentti ja neuvosto, kohta 45. 
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sanamuoto ilmaisee tehokkuuden vaatimuksen, sillä valittaessa toimenpiteiden 

toteuttamisen tasoa ratkaiseva argumentti on se, millä tasolla tavoitteet voidaan saavuttaa 

tehokkaimmin.42 Toissijaisuusperiaatteesta on verraten vähän oikeuskäytäntöä, sillä SEU 5 

(3) artiklalla ei ole välitöntä oikeusvaikutusta, jolloin yksityinen ei voi vedota siihen 

tehokkaasti. 

Periaatteen tarkka sisältö onkin jäänyt jossakin määrin täsmentymättömäksi. Tähän 

mennessä se on tullut arvioitavaksi vain kumoamiskanteiden sekä säädöksen pätevyyttä 

koskevien ennakkoratkaisupyyntöjen kautta. EUT ole päätynyt kumoamaan 

sekundäärilainsäädäntöä toissijaisuusperiaatteen rikkomisen vuoksi.43 Groussot otaksuu, 

että EUT:lla voi olla toissijaisuusperiaatteen oikeudellisen sisällön epämääräisyyden takia 

hankaluuksia ottaa kantaa periaatteen väitettyyn rikkomukseen. Tällöin arviointi edellyttäisi 

lähes väistämättä poliittista kannanottoa. Vaikuttaakin epätodennäköiseltä, että EUT päätyisi 

kumoamaan säädöksen toissijaisuusperiaatteen perusteella, mikäli säädökselle on nimetty 

asianmukainen oikeusperusta.44 

Sen sijaan kansallisilla parlamenteilla on rooli toissijaisuusperiaatteen toteutumisen 

ennakollisessa varmistamisessa. SEU 5 (3) artiklan mukaan kansalliset parlamentit valvovat 

toissijaisuusperiaatteen noudattamista mainitussa pöytäkirjassa määrätyn menettelyn 

mukaisesti. Pöytäkirjan 4 artikla velvoittaa sekä komission, parlamentin että neuvoston 

toimittamaan lainsäädäntöesityksensä kansallisille parlamenteille, joilla on 6 artiklan 

mukaan kahdeksan viikkoa aikaa antaa perusteltu lausuntonsa syistä, joiden perusteella se 

arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Mikäli lausunnon 

on toimittanut vähintään kolmasosa parlamenteista, esitystä on tarkasteltava uudelleen, 

mutta komissio voi silti viedä esityksen eteenpäin (keltainen kortti). Jos puolet kansallisista 

parlamenteista antaa perustellun lausunnon (oranssi kortti), komissio voi edelleen päättää 

viedä esityksen eteenpäin, mutta tällöin Euroopan parlamentti voi yksinkertaisella 

enemmistöllä tai neuvosto jäsentensä 55 prosentin enemmistöllä hylätä ehdotuksen. 

Kansallisilla parlamenteilla ei siten ole valtaa suoraan hylätä unionin 

lainsäädäntöprosessissa olevia ehdotuksia toissijaisuusperiaatteen perusteella, vaan 

ainoastaan hidastaa ehdotuksen etenemistä sekä madaltaa kynnystä, jolla Euroopan 

 
42 Hijmans 2016, s. 135–137. EU:n toiminnan oikeutusta perustelee tässä siis toimenpiteellä saavutettu tulos 

(output legitimacy). Ks. aiheesta lisää esim. Weiler 2012, s. 825–841. 
43 Raitio 2020, s. 222–224. 
44 Groussot 2005, s. 227. Samoin Rosas – Armati 2018, s. 77–78. Tämän sijaan EUT saattaisi keskittyä 

arvioinnissaan siihen, onko menettelyllisiä vaatimuksia noudatettu, eli esimerkiksi onko kansallisille 

parlamenteille varattu asianmukainen mahdollisuus esittää lausuntoja käsillä olevasta säädösesityksestä. 
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parlamentti voi sen hylätä. Mekanismi on ennen kaikkea poliittinen, ja sen tarkoituksena on 

taata kansallisille parlamenteille mahdollisuus puolustaa omaa toimivaltaansa.45 

Suhteellisuusperiaate 

Toisin kuin toissijaisuusperiaatteella SEU 5 (4) artiklaan sisältyvällä 

suhteellisuusperiaatteella on melko vakiintunut sisältö. Tämä johtuu siitä, että 

suhteellisuusperiaate on myös EU-oikeuden yleinen oikeusperiaate, joka ohjaa muun muassa 

viranomaisen päätöksentekoa sen soveltaessa EU-oikeutta.46 Erityisesti 

suhteellisuusperiaatteella on merkitystä arvioitaessa perusoikeuksien rajoittamista, jolloin 

rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti 

unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden 

henkilöiden oikeuksia ja vapauksia (PeOK 52 (1) artikla). On kuitenkin huomattava, että 

suhteellisuusperiaate jättää unionille lainsäätäjänä enemmän liikkumavaraa kuin 

viranomaiselle sen tehdessä yksilöä koskevia päätöksiä. Unionin lainsäädäntövaltaan liittyvä 

laaja harkintavalta koskee erityisesti tilanteita, joissa lainsäädäntövallan käyttäjältä 

edellytetään monitahoista punnintaa ja niin poliittisten, taloudellisten kuin sosiaalistenkin 

valintojen tekemistä. Päätösten on kuitenkin aina perustuttava objektiivisiin kriteereihin.47 

EUT tutkii sekä lainsäädännön että hallintotoimen suhteellisuusperiaatteen mukaisuuden 

kolmen kriteerin perusteella: toimenpiteen on oltava EU-oikeudessa vahvistettuun 

päämäärään nähden soveltuva, tarpeellinen ja oikeasuhtainen. Soveltuvuus tarkoittaa sitä, 

että mahdollisista toimenpiteistä on valittava se, joka parhaiten sopii päämäärän 

toteuttamiseen. Jos jokin toinen kuin arvioitavana olevan toimenpide soveltuu paremmin 

päämäärän saavuttamiseen, edellyttää suhteellisuusperiaate sen käyttöä. SEUT 296 artiklan 

mukaan myös säädöslajin valinnassa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, jollei lajia ole 

perussopimuksissa erikseen määrätty. Suhteellisuusperiaate edellyttääkin sen punnintaa, 

onko välttämätöntä säätää asiasta jäsenvaltioissa suoraan sovellettavalla asetuksella vai 

voitaisiinko EU-oikeuden vaatimusten implementointi jättää jäsenvaltion vastuulle 

säätämällä asiasta direktiivillä. Tarpeellisuus tarkoittaa sitä, että toimenpiteen on oltava 

tarpeellinen ja välttämätön tavoitteen saavuttamiseksi. Näin ollen toimenpiteistä on valittava 

se, joka on luonteeltaan vähiten rajoittava päämäärän saavuttamiseksi. Oikeasuhtaisuus 

stricto sensu edellyttää puolestaan intressipunnintaa, jossa toimenpiteen tuottamaa 

 
45 Rosas – Armati 2018, s. 76–77. 
46 Mäenpää 2011, s. 266. 
47 Mäenpää 2011, s. 270. 
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kuormittavaa tai rajoittavaa vaikutusta punnitaan suhteessa päämäärään. Tällöin esimerkiksi 

jäsenvaltiolle aiheutuvat epäedulliset taloudelliset seuraukset on kyettävä perustelemaan 

päämäärän merkittävyydellä.48 

2.2 EU:n toimivalta SEUT 16 artiklan perusteella 

Oikeusperustana Euroopan unionin toimivallalle antaa henkilötietojen suojan alaan kuuluvia 

säädöksiä toimii SEUT 16 artikla, jonka mukaan 

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, 

elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin 

oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sekä 

säännöt, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Näiden sääntöjen 

noudattamista valvoo riippumaton viranomainen. 

Tämän artiklan nojalla annetut säännöt eivät vaikuta Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin sääntöihin.49 

16 artikla asettaa EU:lle kolme tehtävää. Ensinnäkin EU:n on 16 (1) artiklan mukaisesti 

turvattava jokaisen oikeus henkilötietojensa suojaan. Toisekseen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston on 16 (2) artiklan mukaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettava 

luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat säännöt. Kolmannekseen EU:n on järjestettävä 

sääntöjen riippumaton viranomaisvalvonta. Käsittelen kutakin tehtävää seuraavaksi 

erikseen. 

1. Oikeus henkilötietojen suojaan 

Suojan sisältö määräytyy PeOK 8 artiklan mukaisesti.50 SEUT 16 artiklan myötä 

henkilötietojen suojan soveltamisala on useimpia EU-perusoikeuksia laajempi, sillä 

perusoikeuskirjalla ei 51 (2) artiklan mukaan ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa 

unionin toimivaltaa laajemmaksi, luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä 

muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä. SEUT 16 artikla 

 
48 Groussot 2005, s. 231–242. Ks. esim. asia C-128/17 Puola v. parlamentti ja neuvosto. 
49 SEUT 16 (2) artiklan viimeinen virke viittaa SEU 39 artiklan nojalla annettuihin sääntöihin henkilötietojen 

suojasta EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. En käsittele aihetta tarkemmin tässä tutkielmassa. 
50 Hijmans katsoo, että suojan sisältö määräytyy sekä PeOK 8 että myös yksityisyyden suojaa koskevan PeOk 

7 artiklan mukaisesti. Hijmans 2016, s. 127. Nähdäkseni SEUT 16 artiklan sanamuoto ei kuitenkaan anna 

perusteita ottaa tulkinnassa huomioon PeOK 7 artiklaa, vaikka yksityisyys toki henkilötietojen suojan 

keskeisimpiin osa-alueisiin kuuluukin, kuten jäljempänä luvussa 4.2 totean. 
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merkitsee, että henkilötietojen suoja kuuluu unionin toimivaltaan ja että unionin on 

toteutettava sille SEUT 16 artiklassa osoitetut tehtävät tehokkaalla tavalla.51 

Suhteessa tietosuoja-asetusta edeltäneeseen henkilötietodirektiiviin52 ero on merkittävä. 

Henkilötietodirektiivin oikeusperusta oli nimenomaisen toimivallan puutteessa Euroopan 

yhteisön perustamissopimuksen53 100 a artikla, joka vastaa nykyistä sisämarkkinoiden 

toteuttamista ja toimintaa koskevaa SEUT 114 artiklaa. Henkilötietodirektiivin 

oikeusperustassa voikin nähdä merkkejä EU:lle tyypillisestä ”sopimusperustapelistä” 

(’treaty-base games’) eli oikeusperustan löytämisestä luovan tulkinnan avulla, sillä myös 

henkilötietojen suoja oli digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen ohella 

henkilötietodirektiivin tärkeä tavoite. Tämän puolesta puhuu muun muassa se, että 

”henkilötietojen vapaa liikkuvuus” tuli mukaan direktiivin nimeen vasta 

neuvotteluvaiheessa lobbaamisen seurauksena – alkuperäisessä komission ehdotuksessa sitä 

ei ollut.54 Lisäksi EUT:n tulkinta henkilötietodirektiivin soveltamisalasta oli laaja, sillä se ei 

edellyttänyt henkilötietojen käsittelyn yhteyttä sisämarkkinoihin huolimatta direktiivin 

sisämarkkinoihin ankkuroituneesta oikeusperustasta. Muun muassa ratkaisussaan Lindqvist 

se katsoi, että ”ei olisi asianmukaista tulkita ilmaisua ’toiminta, joka ei kuulu yhteisön 

oikeuden soveltamisalaan’, siten, että tapauskohtaisesti olisi tarpeen selvittää, vaikuttaako 

kyseessä oleva toiminta suoraan vapaaseen liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä”.55 

2. Henkilötietojen suojaa ja henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt 

Toisekseen SEUT 16 (2) asettaa EU:lle tehtävän antaa tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen henkilötietojen suojaa koskevat säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, 

elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin 

oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sekä 

säännöt, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. SEUT 16 artiklan on 

perusteltua tulkita kuuluvan jaetun toimivallan alaan, sillä perussopimuksissa ei ole 

nimenomaisesti ilmaistu, mihin SEUT 2–6 artikloissa ilmaistuihin toimivallan kategorioihin 

henkilötietojen suoja kuuluu, ja jaettu toimivalta on edellä todetusti pääsääntö. Käytännössä 

 
51 Hijmans 2016, s. 130–131. 
52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. EYVL L 281, 23.11.1995, s. 

31—50. 
53 EYVL C 325, 24.12.2002, s. 33—184. 
54 Jančiūtė 2017, s. 17–24. 
55 Asia C-101/01 Bodil Lindqvist, kohta 42. EUT:n linja on vastaava myös yhdistetyissä asioissa C-465/00, C-

138/01 ja C-139/01 Österreichischer Rundfunk ja muut, kohta 41–42. 
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SEUT 16 (2) artiklan sanamuoto antaa kuitenkin EU:lle mandaatin säännellä henkilötietojen 

suojaa lähes yksinomaisesti: tähän viittaa artiklassa käytetty nominatiivimuoto 

(”luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat säännöt”) tai esimerkiksi englanninkielisessä 

kieliversiossa käytetty artikkelin määräinen muoto (”the rules relating to the protection of 

individuals”, korostus lisätty).56 Toimivalta ei kuitenkaan ole rajoittamaton, sillä SEUT 16 

artiklan nojalla EU ei voi harmonisoida unionin oikeuden soveltamisalaan kuulumattomaan 

toimintaan liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Lainsäädäntövaltansa nojalla EU on antanut 

tietosuoja-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin sekä asetuksen (EU) 2018/1725 

luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. 

Tietosuoja-asetus on jokseenkin järeä valinta sääntelyinstrumentiksi, sillä asetukset ovat 

jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Tietosuoja-asetuksen myötä harmonisoinnin 

aste henkilötietojen suojan alalla on varsin korkea, mikä jättää jäsenvaltioille lähinnä sen 

verran liikkumavaraa kuin EU sitä niille on tietoisesti antanut. Valittu säädöslaji saikin 

säätämisvaiheessa osakseen kritiikkiä kansallisilta parlamenteilta toissijaisuustarkastelussa 

antamissaan perustelluissa lausunnoissa.57 Komissio itse totesi toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita koskevassa arviossaan, että henkilötietojen suojan turvaaminen 

perusoikeuskirjassa merkitsee sitä, että ”tietosuojan on oltava samantasoinen kaikkialla 

unionissa. EU:n yhteisten sääntöjen puuttuminen voisi aiheuttaa riskin siitä, että suojelun 

taso jäsenvaltioissa vaihtelisi, ja luoda rajoituksia henkilötietojen siirroille eri normeja 

noudattavien jäsenvaltioiden välillä.” Johtopäätöksenään komissio katsoo, että ”ehdotetut 

EU:n lainsäädäntötoimet ovat ongelmien luonteen ja mittakaavan vuoksi vaikuttavampia 

kuin jäsenvaltioiden tasolla toteutetut vastaavat toimet, koska ne eivät rajoitu yhden tai vain 

muutaman jäsenvaltion tasolle”.58 

On huomattava, että SEUT 16 (2) artikla taipuu myös heikosti tulkintaan, joka mahdollistaisi 

jäsenvaltioille tietosuoja-asetusta korkeamman suojan tason tarjoamisen, ellei EU 

nimenomaisesti ole jättänyt jäsenvaltioille liikkumavaraa.59 Tämä olisi myös ristiriidassa 

tietosuoja-asetuksen sisämarkkinatavoitteen kanssa, mikä ilmenee hyvin siitä, miten 

 
56 Hijmans 2016, s. 133. 
57 Säädöslajin valintaa kritisoivat Belgian ja Ruotsin parlamentit sekä Saksan Bundesrat, mikä ei tosin riittänyt 

keltaisen kortin nostamiseksi. Avis de subsidiarité DOC 53 2145/001 (6.4.2012), DOC 53 2145/001 (6.4.2012), 

motiverad yttrande 2011/12:KU25 (29.3.2012) ja Beschluss des Bundesrates Ratsdok. 5853/12 (30.3.2012). 
58 KOM(2012) 11 lopullinen, s. 6. 
59 Kansallisten parlamenttien toissijaisuustarkastelussa Italian ja Ranskan parlamentit ilmaisivat huolensa siitä, 

heikentääkö tietosuoja-asetus henkilötietojen suojan tasoa maissa, joissa se oli ollut komission ehdotusta 

korkeammalla tasolla. Parere motivato (4.4.2012) ja Avis motive N° 105 (4.3.2012). 
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komissio perustelee tietosuoja-asetuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 

mukaisuutta. SEUT 16 (2) artiklassa onkin nähtävissä kaikuja henkilötietodirektiivin 

oikeusperustasta. Sen lisäksi, että artikla merkitsee toimeksiantoa antaa luonnollisten 

henkilöiden suojelua koskevat säännöt heidän henkilötietojaan käsiteltäessä, sisältää se 

myös toimeksiannon antaa henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt. 

Tehtävänannot voi nähdä saman kolikon kääntöpuolina: tietosuoja-asetuksella turvataan 

henkilötietojen suojaa Euroopan unionissa, mikä samalla helpottaa henkilötietojen siirtoa 

EU-maiden välillä, kun suojan taso on kussakin maassa sama eikä toimijoiden tarvitse 

mukauttaa toimintaansa erikseen eri jäsenvaltioiden henkilötietojen suojaa koskevien 

vaatimusten mukaiseksi.60 Samalla perusoikeus- ja sisämarkkinaulottuvuudet ovat kuitenkin 

myös jännitteisessä suhteessa toisiinsa nähden, sillä väistämättä aina toinen tavoite painottuu 

toisen kustannuksella. Tässä tasapainottelussa EUT:n linja on ollut viime aikoina 

perusoikeusmyönteinen,61 mikä näyttäisi olevan seurausta Lissabonin sopimuksen 

voimaantulosta.62 

Kansallisille lainsäätäjille on edellä esitetystä huolimatta jätetty kuitenkin tilaa. Kansallisen 

turvallisuuden alalla EU:n toimivalta on rajallista, joten poliisiyhteistyön ja 

rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanon alalla säädöslajiksi valittiin direktiivi.63 

Tämän ohella myös itse tietosuoja-asetus sisältää joustavia elementtejä, jolloin Euroopan 

unionin voitaneen tulkita niiltä osin luopuneen toimivallastaan ja pre-emption-doktriinin 

mukaisesti siirtäneen sitä jäsenvaltioille. Joustavuus on myös linjassa toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen kanssa. Hijmansia mukaillen nämä joustavat elementit voidaan 

jaotella viiteen kategoriaan: säännökset, joissa kansallinen sääntely sisältää henkilötietojen 

käsittelyperusteen; säännökset, joissa tietosuoja-asetus velvoittaa jäsenvaltion sääntelemään 

jotakin tiettyä asiaa, kuten perustamaan tietosuojan alalla toimivaltaisen viranomaisen; 

säännökset, joissa tietosuoja-asetus sallii tai velvoittaa kansallisen lainsäätäjän tarkentamaan 

tietosuoja-asetuksen säännöksiä, kuten työoikeuden alalla (TSA 88 artikla)64; säännökset, 

joissa tietosuoja-asetus sallii tai velvoittaa kansallisen lainsäätäjän säätämään poikkeuksista 

tietosuoja-asetuksen säännöksiin, kuten TSA 22 artikla, sekä viimeisenä säännökset, jotka 

 
60 Lynskey 2016, s. 76–77. 
61 Ks. asia C-131/12 Google Spain SL, C-362/14 Schrems, C-210/16 Wirtschaftsakademie sekä C-311/18 

Schrems II. 
62 Lynskey 2016, s. 63–66. 
63 KOM(2012) 10 lopullinen, s. 5–6. 
64 Suomessa henkilötietojen käsittelystä työelämässä säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä 

(759/2004). 
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mahdollistavat henkilötietojen suojan tasapainottamisen suhteessa muihin perusoikeuksiin, 

kuten vaikkapa julkisuusperiaatteeseen, joka on Suomessa turvattu PL 12 §:llä.65 

Tasapainottaminen ei kuitenkaan mahdollista henkilötietojen suojan ydinalueeseen 

puuttumista.66 

Oman kokonaisuutensa suhteessa SEUT 16 (2) artiklan toimivaltaan muodostavat 

jäsenvaltioiden kilpailevan toimivallan alat sekä sellaiset toimivallan alat, joissa EU:n 

toimivaltaperusta on jossakin määrin kiistanalainen tai epäselvä. Kilpailevaa toimivaltaa 

jäsenvaltioilla on muun muassa suhteessa sananvapauteen ja viranomaistoiminnan 

julkisuuteen sekä jo todetusti kansallisen turvallisuuden osalta.67 Jännitteitä aiheuttaa myös 

jäsenvaltion menettelyllinen itsemääräämisoikeus, jota käsittelen seuraavassa alaluvussa 

tarkemmin. 

C) Riippumaton viranomainen 

SEUT 16 (2) artikla sisältää vielä kolmannenkin tehtävän, jonka mukaisesti EU:n antamia 

henkilötietojen suojaa sekä vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä valvoo riippumaton 

viranomainen. Näin ollen EU:n on huolehdittava tämän valvonnan järjestämisestä. 

Tietosuoja-asetuksessa tehtävä on ratkaistu siten, että kukin jäsenvaltio varmistaa, että yksi 

tai useampi riippumaton viranomainen on vastuussa tietosuoja-asetuksen soveltamisen 

valvonnasta luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi 

käsittelyssä ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi unionissa (TSA 51 

artikla). Riippumattomia viranomaisia koskevia vaatimuksia sisältyy tietosuoja-asetuksen 

VI lukuun. Tietosuojalain (1050/2018) 3 luvun 8 §:n mukaan Suomessa tietosuoja-

asetuksessa tarkoitettuna kansallisena valvontaviranomaisena oikeusministeriön yhteydessä 

on tietosuojavaltuutettu.  

2.3 Jäsenvaltion menettelyllinen itsemääräämisoikeus 

Menettelyllisen itsemääräämisoikeuden periaatteella (the principle of procedural 

autonomy)68 viitataan siihen, että niin kansallisen kuin EU-oikeuden täytäntöönpano ja 

soveltaminen tapahtuu kansallisen menettelynormiston mukaisesti.69 Menettelyllinen 

 
65 Hijmans 2016, s. 281–284 
66 Talus 2019, s. 233–234. 
67 Hijmans 2016, s. 285–292. 
68 Suomenkielisessä oikeuskirjallisuudessa käytetään usein suoraa käännöstä ”prosessiautonomia”. Sen sijaan 

EUT:n ratkaisujen suomenkielisissä kieliversiossa käytetään käsitettä ”menettelyllinen itsemääräämisoikeus”, 

joka nähdäkseni soveltuu prosessiautonomian käsitettä paremmin kattamaan myös hallintomenettelyn. Ks. 

esim. yhdistetyt asiat C‑29/13 ja C‑30/13 Global Trans Lodzhistik, kohta 60. 
69 Ojanen 2016, s. 99 
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itsemääräämisoikeus perustuu annetun toimivallan periaatteeseen, jonka mukaisesti unioni 

toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja 

kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun EU:lle ei ole annettu 

menettely- ja prosessinormiston harmonisointiin toimivaltaa perussopimuksissa samaan 

tapaan kuin unionin toimivalta vaikkapa henkilötietojen suojan saralla perustuu SEUT 16 

artiklaan, on perustamissopimusten mukainen lähtökohta menettelyllisen 

itsemääräämisoikeuden periaate niin hallintolainkäytössä kuin rikos- ja riita-asioissakin.70 

Siten kansallisten viranomaisten soveltaessa ja pannessa täytäntöön EU-oikeutta noudattavat 

ne lähtökohtaisesti kansallisia menettelysäännöksiä, Suomessa esimerkiksi hallintolakia 

(434/2003), lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioista (808/2019) tai oikeudenkäymiskaarta 

(4/1734). Menettelyllinen itsemääräämisoikeus kattaa menettelymuodot ja -tavat sekä 

toimeenpanon tehosteet, kuten sanktiot, uhat ja hallintopakon sekä niiden menettelyn niiden 

käyttämiseksi.71  

EU:n säädännäinen oikeus luo näin jyrkän lähtökohtaisen kahtiajaon menettelyllisten eli 

proseduraalisten ja aineellisten eli materiaalisten oikeuksien välille. Käytännössä 

menettelyllisiä ja aineellisia normeja voi kuitenkin olla hankalaa erottaa toisistaan – eikä 

vähiten siksi, että käsitys siitä, miten erottelu tehdään, vaihtelee jäsenmaittain.72 Suomessa 

Laakso on määritellyt menettelyllisten normien osoittavan sen, ”minkälaisia muotoja, ja 

menettelytapoja tuomioistuinten ja hallinto-orgaanien tulee toiminnassaan noudattaa. Ne 

vastaavat kysymykseen, miten tulee menetellä.” Hallintotoiminnassa tällaista sääntelyä ovat 

asioiden vireille tuloa, valmistelua ja selvittämistä, päätöksentekoa, päätösten 

täytäntöönpanoa sekä hallinnollisten päätösten oikaisua ja muutoksenhakua koskevat 

prosessuaaliset säännökset. Lainkäytössä menettelynormeja ovat puolestaan 

prosessioikeudelliset säännökset.73 

EU-oikeudessa raja on vedetty siihen, onko normin soveltamisella vaikutusta EU-oikeuteen 

sisältyvän materiaalisen normin sisältöön tai tavoitteen toteuttamiseen.74 Kansalliset 

menettelynormit eivät siten saa johtaa EU-oikeuden etusijan tai yhdenmukaisen 

 
70 SEUT 298 artikla tosin sisältää toimivaltaperustan eurooppalaisen hallinnon sääntelylle asetuksentasoisiin 

säännöksin, mutta tämä koskee ainoastaan EU-toimielimiä, elimiä ja laitoksia koskevia menettelysäännöksiä. 

SEUT 298 artiklan nojalla annettujen asetuksien soveltamisalaa ei kuitenkaan voida kattavasti laajentaa 

koskemaan jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa, minkä kieltää nimenomaisesti SEUT 2(5) artikla. 

Toisaalta EU-oikeutta soveltaessaan kansalliset viranomaiset kytkeytyvät toiminnallisesti EU-hallintoon, 

jolloin niihin voidaan ulottaa tiettyjä laadullisia ja menettelyllisiä vaatimuksia. Mäenpää 2011, s. 306–307. 
71 Mäenpää 2011, s. 300. 
72 Mäenpää 2011, s. 303. 
73 Laakso 1990, s. 21. 
74 Mäenpää 2011, s. 303. 
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soveltamisen vaarantumiseen.75 EUT onkin rajoittanut jäsenvaltion menettelyllistä 

autonomiaa tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteilla.76 Tehokkuusperiaatteen mukaan 

”menettelysäännöt eivät saa olla sellaisia, että yhteisön oikeudessa annettujen oikeuksien 

käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa”.77 Periaate merkitsee 

kansallisten menettelyvaatimusten tulkintaa sellaisella tavalla, että yksilöille unionin 

oikeudessa vahvistettujen oikeuksien toteutumiselle on tosiasialliset mahdollisuudet.78 

Vastaavuusperiaatteen mukaan ”kunkin jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä on 

määritettävä toimivaltaiset tuomioistuimet ja annettava menettelysäännöt niitä 

oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuden välittömään 

oikeusvaikutukseen perustuvat yksityisten oikeudet. Kyseiset menettelysäännöt eivät 

kuitenkaan saa olla epäedullisempia kuin vastaavaa kansallista oikeussuojakeinoa koskevat 

säännöt.”79 Vastaavuusperiaatteessa on siis toisin sanoen kyse siitä, että kaikkia kansallisia 

menettelyyn liittyviä vaatimuksia on sovellettava samalla tavalla ”riippumatta siitä, onko 

kyse muutoksenhausta EU-oikeuden rikkomisen tai kansallisen oikeuden rikkomisen 

perusteella”.80 

Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet perustuvat SEU 4 (3) artiklan vilpittömän yhteistyön 

periaatteeseen.81 Niillä on merkitystä ennen kaikkea tutkittaessa, onko jokin kansallinen 

menettelynormi linjassa EU-oikeuden kanssa, eivätkä ne siten anna EU:lle oikeusperustaa 

harmonisoida menettelyllisiä säädöksiä. Widdershoven tosin huomauttaa, että EUT on 

tuoreimmassa ratkaisukäytännössään ollut taipuvainen viittaamaan tehokkuus- ja 

vastaavuusperiaatteiden sijaan PeOK 47 artiklaan, joka pitää sisällään oikeuden 

tehokkaaseen oikeussuojakeinoon.82 Kehityssuunnan voinee katsoa ainakin jonkinlaiseksi 

osoitukseksi perusoikeuksien vahvistumisesta EU-oikeuden materiaalisten tavoitteiden 

kustannuksella. 

EU-oikeuden toimeenpanoa on harmonisoitu hallinnonalakohtaisesti myös EU:n 

materiaaliseen oikeuteen sisältyvin menettelynormein, jotka EU-oikeuden etusijan vuoksi 

 
75 Lenaerts – Maselis – Gutman 2014, s. 258–260. 
76 Toisaalta Wallerman katsoo, että myös jäsenvaltioiden tuomioistuimet voivat ennakkoratkaisupyyntöjensä 

muotoilulla vaikuttaa siihen, antaako EUT kansallista menettelyllistä autonomiaa tukevan vai kaventavan 

ratkaisun. Monessa tapauksessa jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat olleet jopa tarkoitushakuisia kansallisen 

menettelyautonomian kyseenalaistamiseksi. Wallerman 2019, s. 176–177. 
77 Asia C-312/93 Peterbroeck, kohta 12. 
78 Ojanen 2016, s. 103. 
79 Asia 33/76 Rewe, kohta 5. 
80 Asia C-118/08Transportes Urbanos y Servicios Generales, kohta 33. 
81 Craig – de Búrca 2015, s. 226. 
82 Widdershoven 2019, passim. 
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syrjäyttävät tältä osin kansalliset menettelynormit. Tällöin EU:n toimivalta perustuu sille 

perussopimuksissa annettuun materiaaliseen toimivaltaan EU-oikeudessa vahvistettujen 

tavoitteiden tehokkaan toteutumisen takaamiseksi. Dubos käyttää tästä käsitettä ”implied 

competences”.83 EUT onkin vakiintuneesti katsonut, että kun ”yhteisö ei ole antanut alaa 

koskevia säännöksiä, kunkin jäsenvaltion asiana on sisäisessä oikeusjärjestyksessään 

määrittää toimivaltaiset tuomioistuimet ja antaa menettelysäännöt sellaisia 

oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuteen perustuvat 

yksityisten oikeudet, kuitenkin siten, että nämä menettelysäännöt eivät saa olla 

epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen 

perustuvia vaatimuksia (vastaavuusperiaate), eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön 

oikeusjärjestyksessä vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai 

suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate)”.84 

Näin ollen kysymys EU:n toimivallasta hallinto-oikeuden alalla kiertyy aiemmin luvussa 

2.1.2 käsiteltyjen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden ympärille, eikä niinkään 

varsinaisen menettelyn kattavan harmonisoinnin mahdollistavan oikeusperustan 

olemassaoloon.85 Menettelynormiston harmonisointi näyttäisi siten olevan toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden mukaista vain, mikäli materiaalisessa EU-oikeudessa vahvistetun 

tavoitteen tehokas toteutuminen sitä edellyttää eikä tavoitteeseen päästä muilla keinoin. 

Erityisesti sisämarkkinoiden toteuttamista koskeva SEUT 114 artikla vaikuttaisi 

mahdollistavan hyvinkin laajan harmonisoinnin sen mahdollistettua jopa menettelyn 

horisontaalisen harmonisoinnin kuluttajansuojan saralla.86 Kuten mainittua, myös 

tietosuoja-asetusta edeltänyt henkilötietodirektiivi perustui SEUT 114 artiklaa edeltäneeseen 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklaan, ja sisämarkkina-argumentaatio 

näkyykin yhä edelleen esimerkiksi siinä, miten komissio tietosuoja-asetuksen säädöslajin 

valintaa perustelee, kuten edellisessä alaluvussa olen todennut. Hallinnollisia normeja 

sisältyy tietosuoja-asetuksessa erityisesti lukuihin VI (Riippumattomat 

valvontaviranomaiset) ja VIII (Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset). 

 
83 Dubos 2015, s. 22. 
84 Yhdistetyt asiat C-222/05–C-225/05 van der Weerd, kohta 28. Onkin kysytty, olisivatko menettelyllinen 

toimivalta (procedural competence) tai ensisijaisesti kansallinen menettelyllinen vastuu (primary national 

procedural responsibility) menettelyllistä itsemääräämisoikeutta osuvampia ilmaisuja. Craig – de Búrca 2015, 

s. 227. 
85 Samoin Eliantonio ja Muir, jotka tarkastelevat menettelynormien harmonisointia lainkäytössä. Eliantonio – 

Muir 2015, s. 181. 
86 Eliantonio – Muir 2015, s. 182. Ks. kuluttajansuojasääntelyn menettelyllisestä harmonisoinnista Tulibacka 

2015, passim. 
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Menettelyn osalta harmonisoiduimpia hallinnonaloja ovat julkiset hankinnat, tullihallinto, 

jossa tullausmenettelyä sääntelee yksityiskohtainen tullikoodeksi, sekä 

ympäristövaikutusten arviointimenettely ja ympäristöviranomaisten toiminnan avoimuus.87 

Tyypillisiä ovat säännökset, joissa EU asettaa jäsenvaltioille velvoitteen nimittää 

toimeenpanevan tai valvovan viranomaisen, ja edellä todetusti tällaista sääntelyä sisältyy 

muun muassa tietosuoja-asetukseen.88 Menettelyn hallinnonalakohtainen harmonisointi on 

kuitenkin tehnyt EU-lainsäätäjän lähestymistavasta hallinto-oikeudelliseen sääntelyyn 

epäyhtenäisen ja pistemäisen.89 

Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden sekä materiaalisen lainsäädännön sisältämien 

menettelynormien ohella EU-oikeus asettaa vähimmäisvaatimukset yksityisen asianosaisen 

menettelyllisille oikeusturvatakeille viranomaisen toimeenpannessa EU-oikeutta. Näitä ovat 

etenkin EUT:n oikeuskäytännössä kehittyneet puolustuksen oikeudet, joihin kuuluvat muun 

muassa kuulemisperiaate, päätösten perusteluvelvollisuus, ja asianosaisjulkisuus.90 

Puolustuksen oikeuksien automaattista päätöksentekoa koskeviin vaatimuksiin palaan 

yksityiskohtaisemmin 4.3.2.  

 
87 Mäenpää 2011, s. 310–311. 
88 Ks. analyysi henkilötietodirektiivin ja tietosuoja-asetusehdotuksen osalta Galetta – de Hert 2015, passim. 
89 Tämä oli keskeinen syy Euroopan unionin hallinto-oikeuden tutkijaverkoston (Research Network on 

European Administrative Law, ReNEUAL) perustamiselle. ReNEUAL: Towards Restatements and Best 

Practice Guidelines on EU Administrative Procedural Law (22.3.2010), s. 3–6. 
90 Mäenpää 2011, s. 327–328. 
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3 Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

jäsenvaltion viranomaisessa 

3.1 Yleisesti 

 Milloin päätöksenteko tapahtuu viranomaisessa? 

Tässä alaluvussa taustoitan sitä, milloin kyse on viranomaistoiminnasta. Rajanveto on 

olennainen, sillä tutkielma käsittelee automaattista päätöksentekoa ainoastaan julkisella 

sektorilla. Unionin oikeuden näkökulmasta katsottuna jäsenvaltion hallintotoiminnan 

määrittely on haastava tehtävä, sillä menettelyllisen itsemääräämisoikeuden ohella 

jäsenvaltioilla on institutionaalinen autonomia. Oikeudellisesti institutionaalinen autonomia 

perustuu siihen, että EU-oikeudesta kumpuavat oikeudet ja velvollisuudet perustuvat 

kansainvälisoikeudelliseen sopimusten sitovuuden periaatteeseen, jolloin jäsenvaltiot ovat 

näiden oikeuksien ja velvollisuuksien kohteena ennen kaikkea sopimusosapuolina ja 

oikeushenkilöinä velvoitettuja toteuttamaan EU-oikeudessa niille asetetut velvollisuudet. 

Näin ollen jäsenvaltion viranomaiset ja toimielimet eivät itsessään ole unionin oikeuden 

kohteena.91 Myöskään perussopimuksissa EU:lle ei anneta toimivaltaa yhtenäistää 

jäsenvaltioiden hallintokoneistoja rakenteellisesti.92 

Onkin jäsenvaltion päätösvallassa, miten hallintokoneisto järjestetään ja mitä tehtäviä 

viranomaisille kuuluu. Edelleen jäsenvaltio voi päättää siitä, mikä viranomainen toteuttaa 

unionin oikeudesta kumpuavat jäsenvaltiota koskevat velvoitteet, sillä EU-oikeudessa 

tyypillisesti asetetaan jäsenvaltiolle vain velvoite osoittaa asiasta vastaava toimivaltainen 

viranomainen.93 Näin ollen viranomaistoiminnan rakenne ja tehtävänjako sekä hallinto-

oikeusjärjestelmät eroavat eri jäsenvaltioiden välillä paikoin merkittävästikin samoin kuin 

se, mihin asettuu jakolinja yksityis- ja julkisoikeuden välillä94. On kuitenkin huomattava, 

että jäsenvaltion institutionaalinen autonomia ei ole absoluuttinen. Esimerkiksi EU-

oikeuteen perustuvien vastuiden ulkoistamisen, eli toimivallan siirtämisen muulle kuin 

viranomaiselle, sekä yksityistämisen, eli julkisen sektorin monopolina tai muutoin hallussa 

olleen tehtävän avaamisen kilpailulle tai luovuttamisen yksityiselle oikeushenkilölle95, 

 
91 Tämä aiheuttaa tosin mielenkiintoisia tilanteita, mikäli esimerkiksi paikallinen viranomainen tai 

itsehallintoalue rikkoo tai laiminlyö jäsenvaltioita koskevia EU-oikeudellisia velvoitteita, mutta jäsenvaltion 

keskushallinnolla ei ole toimivaltaa puuttua asiaan. Analyysista ks. Jans ym. 2007, s. 21–22. 
92 Mäenpää 2011, s. 368–370. 
93 Mäenpää 2011, s. 368–370. 
94 Mäenpää 2011, s. 11 ja Keravuori-Rusanen 2008, s. 41. 
95 Keravuori-Rusanen 2008, s. 54–55. 
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esteenä saattaa olla EU-oikeuden tehokas toteutuminen taikka kilpailuoikeudelliset 

näkökohdat. Desentralisointia eli toimi- ja päätösvallan hajauttamista valtiokoneiston sisällä 

EU-oikeus sen sijaan institutionaalisesta autonomiasta johtuen tuskin estää, joskin 

jäsenvaltion velvollisuus huolehtia EU-oikeuden asianmukaisesta toteutumisesta saattaa 

vaikuttaa hallinto-organisaation keskitystä vahvistavasti.96 

Hallintotoiminta määrittyy siten kussakin jäsenvaltiossa kansallisen valtiosäännön 

mukaisesti. Kuten johdannossa totesin, lähestyn hallintotoimintaa Suomen perustuslain 

näkökulmasta. Suomessa julkista toimintaa yksityisestä erottaa ennen kaikkea oikeus 

julkisen vallan käyttöön.97 Julkiselle vallalle ei ole Suomen perustuslaissa tai muualla 

lainsäädännössä yksiselitteistä legaalimääritelmää.98 Keravuori-Rusanen toteaa 

väitöskirjassaan, että julkinen valta voidaan ymmärtää yhtäältä yhteiskuntajärjestyksen 

toimivuudesta huolehtivana subjektina ja toisaalta tämän subjektin toimintana.99 Valtiovalta 

on keskeinen julkisen vallan käyttäjä, mutta Suomessa myös esimerkiksi kunnat, 

kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunta ja evankelis-luterilainen kirkko 

itsehallintoyhdyskuntina samoin kuin niin sanotun välillisen julkishallinnon organisaatiot, 

kuten Kansaneläkelaitos ja julkisoikeudelliset yhdistykset käyttävät merkittävää julkista 

valtaa.100  

Tämän ohella PL 124 §:n mukaan yksityiselle julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle 

kuin viranomaiselle, mikä on omiaan hämärtämään jakolinjaa yksityisen ja julkisen 

toiminnan välillä. Hallituksen esityksessä julkisen vallan käytön piiriin luetaan ensinnäkin 

sellaiset norminanto-, lainkäyttö- ja hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden 

vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. Toisena keskeisenä julkisen vallan käytön 

muotona voidaan pitää välitöntä voimakeinojen käyttämistä ulkopuolisiin nähden.101 

Julkisen vallan käyttöä sitoo PL 2.3 §:ssä ilmaistu hallinnon lainalaisuusperiaate, jonka 

mukaisesti julkista valtaa käyttävien viranomaisten on toimittava lainalaisesti. Kaikessa 

julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

 
96 Mäenpää 2011, s. 379–382. 
97 Mäenpää 2013, päivittyvä verkkojulkaisu, Fokus>Hallinto-oikeus>II YLEINEN HALLINTO-OIKEUS>1. 

Julkishallinnon valtiosääntöiset perusteet>Julkishallinnon erityispiirteitä>Oikeus julkisen vallan käyttämiseen, 

sivulla vierailtu 2.11.2020. 
98 Kaarlo Tuori on pitänyt artikkelissaan ”Onko hallinto-oikeudella tulevaisuutta?” ”julkista valtaa” ”julkisen 

hallintotehtävän” sekä ”hallintosopimuksen” ohella lainsäätäjän käyttämänä käsitteenä, jota oikeustieteen on 

vielä selvennettävä legaalimääritelmän puutteessa. Tuori 2003, s. 246. 
99 Keravuori-Rusanen 2008, s. 100.  
100 HE 1/1998 vp, s. 74.  
101 HE 1/1998 vp, s. 74. 
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On kuitenkin huomattava, että kaikessa viranomaistoiminnassa ei käytetä julkista valtaa. 

Tosiasiallisessa hallintotoiminnassa on kyse viranomaisen toiminnasta, jossa ei tehdä 

kirjallisia hallintopäätöksiä vaan toteutetaan julkisia palveluita, kuten annetaan opetusta 

koululaisille tai hoidetaan potilaita. Tosiasialliseen hallintotoimintaan ei sinänsä sisälly 

julkisen vallan käyttöä, vaikka se viranomaisen hallintotoimintaan lukeutuukin.102 

 Mitä automaattinen päätöksenteko tarkoittaa käytännössä? 

Julkishallinnon prosessien automatisointi ei sinällään ole uusi asia.103 Erityisesti niin 

kutsuttu massahallinto on ollut hallintoautomaatiolle otollista maaperää jo pitkään, sillä sen 

ominaispiirteitä ovat useita eri asianosaisia koskevien, toisiaan muistuttavien 

hallintopäätösten tuottaminen samanaikaisesti tiukan aikapaineen alla.104 Massahallinnon 

prosessien automatisoinnilla onkin kiistattomia hyötyjä esimerkiksi hallintomenettelyiden 

nopeuttamisessa, inhimillisten virheiden välttämisessä ja hallintotoiminnan tehostamisessa. 

Kela toteaa oikeusministeriölle antamassaan selvityksessä, että ”automatisaation hyötyjä 

ovat esimerkiksi toistettavuus, tiukempi laadunhallinta, virheiden vähentyminen, 

integraatiot useiden eri järjestelmien kassa, kasvanut tuotanto ja pienentynyt työvoiman 

tarve”. Konkreettisina esimerkkeinä Kela toteaa, että etuuksien maksatus on automaation 

myötä nopeutunut ja myös raportoinnin taso on parantunut. Vapautuneet resurssit on voitu 

kohdentaa neuvontaan ja asiakkaiden tukeen.105  

Nykyaikaisten teknologioiden avulla hallinnollisten prosessien pitkälle viety automatisointi 

on teknisesti helposti toteutettavissa. Tietokone voi esimerkiksi suorittaa hallinnollisesta 

päätöksentekoprosessista osan tai tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa, jonka perusteella 

asian käsittelijä asian ratkaisee. Tällöin kyse on ns. osa- tai pohja-automaatiosta. Tietokone 

voi tehdä myös viimekätisen hallintopäätöksen mekaanisluonteisten päätöksentekosääntöjen 

perusteella, jolloin oikeudelliset normit on muutettu ihmisen etukäteen määrittelemiksi 

”kyllä/ei” -vastausvaihtoehdot sisältäviksi säännöiksi.106 Tällainen tekniikka on tyypillistä 

 
102 Mäenpää 2013, päivittyvä verkkojulkaisu, Fokus>Hallinto-oikeus>II YLEINEN HALLINTO-OIKEUS>4. 

Julkishallinnon tehtävät ja toimintamuodot>Viranomaisen toimintamuodot>Julkinen valta ja sen 

käyttäminen>Instituutio ja toimintatapa, sivulla vierailtu 27.10.2020. 
103 Suomessa Jorma Kuopus on väitöskirjassaan ”Hallinnon lainalaisuus ja automatisoitu verohallinto” 

pureutunut julkishallinnon päätöksentekoprosessien automatisoinnin juridisiin ongelmakohtiin jo vuonna 

1988. Hän on hahmottanut Suomen ”verohallinnon atk-organisaation kehityksessä” viisi kehitysvaihetta, joista 

ensimmäinen alkoi hänen mukaansa jo vuonna 1947. Kuopus 1988, s. 169. Ks. myös kattava selvitys 

oikeusinformatiikan kehityksestä Koulu 2018, s. 848–854. 
104 Kuopus 1988, s. 48–49. 
105 Kelan selvitys, OM, Tietopyyntö automaattisen päätöksenteon käyttökohteista julkishallinnossa, 12.3.2020, 

s. 4–5. 
106 Oikeusministeriön esiselvitys automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön 

sääntelytarpeista, 14.2.2020, s. 3. 
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esimerkiksi juuri massahallintoon sisältyvissä rutiiniluonteisissa ratkaisuissa, jotka ovat 

keskenään hyvin samankaltaisia, joita tehdään kerralla paljon ja joissa ratkaisun tekemiseen 

ei liity lainkaan harkintavaltaa. Tämän kaltaisia ratkaisuja tehdään esimerkiksi 

tavanomaisten tulli-ilmoitusten107, ajoneuvojen rekisteröintiä, tyyppihyväksyntää ja 

verotusta koskevissa asioissa108 ja myönnettäessä tai lakkautettaessa sosiaalietuuksia 

hakemuksen mukaisesti109. 

Teknisesti on myös mahdollista automatisoida jopa laajaa harkintavaltaa vaativia 

päätöksentekoprosesseja, joissa oppiva tekoäly huolehtii päätöksentekoprosessista alusta 

loppuun, vaikkakin näin pitkälle viety automaation taso hallintomenettelyssä olisi Suomessa 

lähtökohtaisen ongelmallinen esimerkiksi yksilön oikeusturvan, virkavastuun sekä 

yhdenvertaisuuden kannalta ja vaatisi siten vähintäänkin huolellista etukäteistä 

perusoikeuspunnintaa sekä yksityiskohtaista lain tasoista sääntelyä – ja silti 

lainalaisuusperiaate saattaisi tällaisen päätöksenteon estää.110 Teknisesti nämä pitkälle 

automatisoidut päätöksentekoprosessit ovat toteutettavissa esimerkiksi siten, että tekoäly 

hakee suuresta päätösjoukosta säännönmukaisuuksia tehtyjen ratkaisujen välillä ja tekee 

havaitsemiinsa säännönmukaisuuksiin perustuvan ratkaisun. Vaarana tilastotietoon ja 

ennusteisiin perustuvissa päätöksissä on kuitenkin se, että tekoälyn havaitsemat 

säännönmukaisuudet ovat syrjiviä.111 

Toisaalta oppivan tekoälyn käytöllä on myös kyetty ennustamaan yksilön alttiutta joutua 

lastensuojelun asiakkaaksi, joka on yhteiskunnalle kallista ja yksilön näkökulmasta 

katsottuna tarkoittaa merkittäviä puuttumisia henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän 

suojaan. Espoon kaupungin tekoälykokeilussa käytiin lävitse kaupunkilaisten sosiaali- ja 

terveystiedon sekä varhaiskasvatuksen dataa vuosilta 2002–2016, ja kyettiin lopulta 

tunnistamaan noin 280 lastensuojelun asiakkuutta ennakoivaa tekijää. Mikään tekijöistä ei 

yksinään ole riski, mutta yhtä aikaa esiintyessään ne saattavat olla.112 Suomessa tämän 

kaltaisten ennusteiden käyttö tuskin on päätöksenteon perusteena mahdollista edes 

lakimuutoksilla, sillä pelkkiin todennäköisyyksiin perustuva yksilöä koskeva päätöksenteko 

 
107 Tullin lausunto 27.3.2020, s. 1. 
108 Liikenne- ja viestintäviraston vastaus tietopyyntöön automaattisen päätöksenteon käyttökohteista 

26.2.2020, s. 2–3. 
109 Kelan selvitys, OM, Tietopyyntö automaattisen päätöksenteon käyttökohteista julkishallinnossa, 12.3.2020, 

s. 1. 
110 Oikeusministeriön esiselvitys automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön 

sääntelytarpeista, 14.2.2020, s. 4–8. 
111 Tähän huomioon palaan yksityiskohtaisesti jäljempänä luvussa 4.3.1. 
112 Espoon kaupungin tiedote 7.6.2018: Espoon kokeilu todisti: Tekoäly tunnistaa tukea tarvitsevia. 
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on omiaan aiheuttamaan merkittäviä perustuslakiongelmia. Tosiasiallisessa 

hallintotoiminnassa tämän kaltaisesta tiedosta voi olla paljon hyötyä palvelujen 

kohdentamisessa tai resursointitarpeita arvioitaessa. 

Onkin olennaista huomata, että automaattinen päätöksenteko on yläkäsite, jonka alle mahtuu 

monenlaisia automaation asteita ja tapoja. Aihetta kartoittavissa oikeustieteellisissä 

selvityksissä todettu, että algoritminen päätöksenteko on oikeustieteellisessä tutkimuksessa 

vielä käsitteellisesti jäsentymätön, mikä hankaloittaa kokonaiskuvan saavuttamista.113 

Tekniseltä kannalta katsottuna automaattiseen päätöksentekoon liittyvät esimerkiksi 

algoritmin käsite, joka on ”vaiheittainen, ohjelmointikielinen tai matemaattinen kuvaus tai 

ohje” jonkin tehtävän suorittamiseksi, sekä ohjelmistorobotiikka, jossa on kyse ohjelmista, 

jotka voidaan asentaa käyttämään tietojärjestelmiä vastaavasti kuin ihminen ja jota 

hyödynnetään ennen kaikkea rutiininomaisissa tehtävissä. Tekoälyllä viitataan puolestaan 

tietojärjestelmiin, jotka kykenevät ihmisen älykkyyttä edellyttäviin tehtäviin, kuten 

visuaaliseen tunnistamiseen, puheentunnistukseen tai loogiseen päättelyyn kykeneviin 

tietojärjestelmiin. Tekoäly on usein yhdistelmä eri menetelmiä kuten vaikkapa 

koneoppimista ja neuroverkkoja. Koneoppimisessa taas on kyse siitä, että tekoäly oppii sille 

syötetyn pohja-aineiston perusteella suorittamaan itsenäisesti tehtäviä ja päätymään 

haluttuihin lopputuloksiin.114 Julkisen hallinnon kontekstissa automaatioon on liitetty 

sellaisia käsitteitä kuin lainkäyttöä koskeva oikeusautomaatio (judicial automation), jonka 

olen edellä luvussa 1.3 rajannut tämän tutkielman kysymyksenasettelun ulkopuolelle, sekä 

hallintoautomaatio (administrative automation). Tässä Magnusson Sjöberg katsoo, että 

erottelu perustuu lähinnä sovellettavaan lakiin, mikä on myös tämän tutkielman 

lähtökohta.115 Voutilainen puolestaan on käyttänyt nimitystä sähköinen hallinto informaatio- 

ja viestintäteknologiaan tukeutuvasta hallintotoiminnasta.116 

3.2 Tietosuoja-asetusta edeltänyt automaattista päätöksentekoa koskeva sääntely 

Automaattisen päätöksenteon sääntelyn juuret ovat Ranskan henkilötietolaissa vuodelta 

1978.117 Lain 2 artikla kielsi prosessuaaliset, hallinnolliset sekä henkilöön kohdistuvat 

päätökset, mikäli ne perustuvat ainoastaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, joka 

määrittelee päätöksenteon kohteena olevan yksilön profiilin tai henkilön. Artikla toimi 

 
113 Koulu ym. 2019 (VN 2019:44), s. 14. 
114 Koulu ym. 2019 (VN 2019:44), s. 21–22. 
115 Magnusson Sjöberg 2005, s. 67. 
116 Voutilainen 2008, s. 3. Ks. myös Voutilainen 2020, passim. 
117 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
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esikuvana tietosuoja-asetusta edeltäneen, vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin 15 

artiklalle. 118 Artiklaan sisällytettiin rekisteröidyn oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen 

kohteeksi, josta aiheutuisi hänelle oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaisi häneen 

merkittävällä tavalla ja joka olisi tehty ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn 

perusteella ja joka olisi tarkoitettu hänen tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, 

kuten muun muassa hänen ammatillisen suorituskykynsä, luottokelpoisuutensa, 

luotettavuutensa ja käyttäytymisensä arviointiin. Oikeutta täydensi direktiivin 12 (a) artiklan 

tiedonsaantioikeus automaattiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta. 

Automaattisen päätöksenteon kiellolla on ollut jokseenkin marginaalinen rooli osana 

henkilötietojen suojaa, mikä on automaattisen tietojenkäsittelyn aikakaudella 

silmiinpistävää. Bygrave ja Mendoza luonnehtivatkin kieltoa ”toisen luokan 

tietosuojasäännökseksi” toteamalla, että ”its marginality is remarkable given that we live in 

an era when decision making is increasingly the result of computer algorithms fed by ‘Big 

Data’-analytics”.119 Tietosuojaneuvostoa edeltänyt tietosuojatyöryhmä antoi vuonna 1998 

henkilötietojen siirtämisen edellytyksiä kolmansiin maihin koskevassa arviossaan 

automaattisen päätöksenteon tarkastelulle vain vähäisen roolin ja listasi sen perusperiaatteen 

sijaan vain lisäperiaatteeksi.120 

Henkilötietodirektiivin 15 artiklaa tai tietosuoja-asetuksen 22 artiklaa koskevaa 

oikeuskäytäntöä ei käytännössä ole syntynyt lainkaan lukuun ottamatta muutamaa harvaa 

poikkeusta. Saksan liittovaltiotuomioistuin käsitteli vuonna 2014 antamassaan ratkaisussa 

automaattista luottopisteytystä, joka jäi kuitenkin 15 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, 

sillä kyse oli vain osa-automaatiosta.121 Niin ikään Ranskan kassaatiotuomioistuin katsoi 

ratkaisussaan vuodelta 1998, että rikosprosessissa hyödynnetty tilastollinen analyysi ei ollut 

automaattisen päätöksenteon kiellon vastainen, sillä analyysia ei käytetty kysymyksessä 

olevien henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien analysointiin.122 

 
118 Bygrave – Mendoza 2017, s. 78 
119 Bygrave 2020, s. 527–529. 
120 WP29 1998, s. 4–5. 
121 Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.1.2014, VI ZR 156/13, kohta 34. 
122 Cour de Cassation, Chambre criminelle, audience publique du 24 septembre 1998, No. de pourvoi 97-

81.748, Publié au bulletin. Tuomioistuin tosin viittasi ratkaisussaan kansallisen henkilötietolain 2 artiklaan, 

joka ei tarkkaan ottaen ollut henkilötietodirektiivin 15 artiklaa vastaava kansallinen säännös. On kuitenkin 

huomattava, että 2 artikla toimi henkilötietodirektiivin 15 artiklan esikuvana ja siirrettiin myöhemmin 15 

artiklaa vastaavaan Ranskan henkilötietolain 10 artiklaan. Bygrave 2020, alaviite 18. 
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3.3 Sääntely tietosuoja-asetuksessa 

 Muutama huomio tietosuoja-asetuksen soveltamisalasta 

Ennen tarkempaa selostusta TSA 22 artiklan sisällöstä ja tulkinnasta on syytä tehdä muutama 

huomio tietosuoja-asetuksen soveltamisalasta sekä sen rajauksista. TSA 2 (1) artiklan 

mukaan tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai 

kokonaan automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin 

automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus 

muodostaa rekisterin osa. TSA 4 (1) artiklan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia 

tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.  

TSA 2 (1) ja 4 (1) artiklojen kokonaisuus muodostaakin olennaisen rajauksen tietosuoja-

asetuksen soveltamisalaan: tietosuoja-asetusta ja sen mukana TSA 22 artiklaa ei sovelleta 

oikeushenkilöiden tietojen käsittelyyn. Asia todetaan eksplisiittisesti myös johdanto-osan 14 

kappaleessa: ”Tämä asetus ei koske oikeushenkilöiden ja erityisesti oikeushenkilön 

muodossa perustettujen yritysten henkilötietojen käsittelyä, kuten oikeushenkilön nimeä, 

oikeudellista muotoa ja yhteystietoja.” Tietosuoja-asetus ei näin ollen estä viranomaista 

tekemästä yrityksiä koskevia hallintopäätöksiä automaattisesti, vaikka tällaiselle toiminnalle 

saattaa toki juontua oikeusturvavaatimuksia kansallisista oikeusnormeista. 

Lisäksi TSA 2 (2) artiklassa säädetään poikkeuksista tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan. 

Tutkielman kysymyksenasettelun kannalta kiinnostava on etenkin a alakohta, jonka mukaan 

tietosuoja-asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan sellaisen 

toiminnan yhteydessä, joka ei kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalaan. Sanamuodon 

mukaisesti olisi mahdollista tulkita, että tietosuoja-asetusta ei sovellettaisi jäsenvaltion 

menettelyllisen itsemääräämisoikeuden alaan kuuluvissa asioissa eli esimerkiksi 

hallintopäätöksiä tehtäessä.123 

Tällaisessa tulkinnassa olisi kuitenkin merkittäviä ongelmia. Ensinnäkin TSA 4 (7) artiklan 

mukaan ’rekisterinpitäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 

henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mikä tarkoittaa sitä, että tietosuoja-asetusta 

sovelletaan viranomaiseen tämän käsitellessä henkilötietoja. Ei olisi johdonmukaista sulkea 

 
123 Suomessa tietosuoja-asetuksen soveltamisalaa koskevat tulkintaongelmat on tosin muutenkin ratkaistu 

ulottamalla tietosuoja-asetuksen soveltamisala tietosuojalain (1050/2018) 2 §:llä kattamaan myös ne 

lainsäädännön alat, jotka eivät kuulu unionin toimivallan alaan. 
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merkittävää osaa viranomaisen toiminnasta tietosuoja-asetuksen soveltamisalasta pois, kun 

tietosuoja-asetusta kuitenkin muutoin sovelletaan viranomaisiin niiden käsitellessä 

henkilötietoja. Tulkinta kaventaisikin tarpeettomasti rekisteröidyn oikeutta henkilötietojen 

suojaan. 

Niin ikään on huomattava, että kansalaisten suojelu automaattiselta päätöksenteolta 

viranomaisessa on alusta asti ollut yksi TSA 22 artiklan tavoitteista jopa siinä määrin, että 

aikanaan komission toisessa luonnoksessa henkilötietodirektiivin 15 (1) artiklaksi124 

hallinnollinen päätöksenteko oli mainittu erikseen: ”Member States shall grant the right to 

every person not to be subjected to an administrative or private decision adversely affecting 

him which is based solely on automatic prosessing defining a personality profile.”.125 Myös 

historiallisesta näkökulmasta katsottuna tarve tietosuojasääntelylle liittyi alun alkaen juuri 

tarpeeseen säännellä sitä, miten julkinen valta voi hallinnon asiakkaiden tietoja käsitellä.126 

 TSA 22 artiklan soveltamisala 

Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: 

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna 

1. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu 

pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 

A) Rekisteröidyn oikeus 

TSA 22 artikla on muotoiltu rekisteröidyn oikeudeksi olla joutumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi ja se on sijoitettu tietosuoja-asetuksen rekisteröidyn oikeuksia 

käsittelevään III lukuun. Rekisterinpitäjän näkökulmasta katsottuna kyse on kuitenkin 

automaattisen päätöksenteon kiellosta. Rekisteröidyn ”oikeus” ei nimittäin tarkoita sitä, että 

oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen 

kohteeksi soveltuisi ainoastaan silloin, kun rekisteröity aktiivisesti vetoaa oikeuteensa. 

Rekisterinpitäjää koskeva kielto olla kohdistamatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn 

perustuvia päätöksiä rekisteröityyn on voimassa huolimatta rekisteröidyn aktiivisuudesta 

omien henkilötietojensa suojelussa.127 Martini toteaakin, että TSA 22 (1) artikla ei täysin 

vertaudu muihin rekisteröidyn oikeuksia käsittelevän TSA III luvun oikeuksiin, sillä TSA 

 
124 Ehdotuksessa artiklan numero oli vielä 16. 
125 COM(92) 422 final - SYN 287, s. 90. 
126 Blume 2015, s. 32–33. 
127 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 21. 
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22 artikla on jatkuvasti voimassa oleva rekisterinpitäjää koskeva kielto, kun muut TSA III 

luvun oikeudet realisoituvat ainoastaan yksittäistapauksessa. Siten muotoilu on hänen 

näkemyksensä mukaan harhaanjohtava.128 Esimerkiksi rekisteröidyn oikeus tietojen 

oikaisemiseen (16 artikla) realisoituu vain silloin, kun rekisteröityä koskevat tiedot 

rekisterissä ovat epätarkkoja, puutteellisia tai virheellisiä ja rekisteröity haluaa ne oikaista. 

Niin ikään rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen eli ns. ”oikeus tulla unohdetuksi” 

(17 artikla) realisoituu silloin, kun rekisteröity vaatii henkilötietojensa poistamista 

rekisterinpitäjän rekisteristä, edellyttäen että artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.  

Toisaalta Bygrave katsoo, että vaikka on esitetty vahvoja perusteita sen puolesta, että TSA 

22 (1) artikla on ymmärrettävä kieltona, on tulkinta kuitenkin poikkeama artiklan 

selväpiirteisestä sanamuodosta. Lainsäätäjän voi hänen mukaansa olettaa ymmärtävän 

tällaisten sanamuotoon liittyvien valintojen merkitys ja siten olisi perusteltua ymmärtää TSA 

22 artikla sanamuotonsa mukaisesti.129 Eri asia on, johtaako TSA 22 (1) artiklan tulkinta 

ainoastaan rekisteröidyn oikeudeksi tosiasiassa siihen, että rekisteröidyn olisi erikseen 

kiellettävä rekisterinpitäjää tekemästä automaattisia päätöksiä voidakseen hyödyntää 

oikeuttaan. Vaatimus tekisi TSA 22 artiklan soveltumisen käytännössä tyhjäksi, sillä on 

kyseenalaista, kuinka moni yksityishenkilö osaa etukäteen ennakoida joutuvansa 

automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Tämä ei olisi linjassa perusoikeusmyönteisen 

laintulkinnan kanssa. Oikeustilan vahvistamiseksi kaivattaisiin tältä osin kuitenkin 

tuomioistuimen kannanottoa asiaan. 

TSA 22 artiklan 1 kohdan soveltamisala edellyttää artiklan sanamuodon mukaisesti kolmen 

kumulatiivisen ehdon täyttymistä, mikä johtaa siihen, että TSA 22 artiklan soveltamisala on 

hyvin suppea. Tästä selkeimpänä merkkinä on artiklaa ja sen edeltäjää koskeva 

oikeuskäytännön puute. TSA 22 (1) artikla soveltuu ainoastaan, kun kyse on 1) päätöksestä, 

2) joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn ja 3) jolla on häntä koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Lisäksi sekä 

artiklan otsikkoon että tekstiin sisältyy esimerkinomainen maininta profiloinnista, joten 

profiloinnilla on erityinen asema TSA 22 artiklan sisäisessä systematiikassa.  

 
128 Martini 2018, s. 273. 
129 Bygrave 2020, s. 531. 
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B) Päätös 

TSA:n johdanto-osan 71 kappaleen ensimmäisessä lauseessa täsmennetään päätöksen 

määritelmää. Johdantokappaleen mukaan ”rekisteröidyllä olisi oltava oikeus olla joutumatta 

hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan arvioivan, mahdollisesti toimenpiteen sisältävän 

päätöksen kohteeksi”. Artiklan sanamuodon mukainen ”päätös” on syytä ymmärtää laajasti, 

jotta artiklan soveltamisala ei supistu sen vuoksi, että kyse ei ollut muodollisesti 

hallintopäätökseksi kvalifioitavasta oikeustoimesta. Näin ollen muutkin automaattisen 

päätöksentekoprosessin seurauksena syntyvät toimenpiteet on katsottava sisältyvän TSA 22 

artiklan kattaman kiellon alaan, mikäli artiklan muut edellytykset täyttyvät. Näitä 

toimenpiteitä voi esimerkiksi sisältyä tosiasialliseen hallintotoimintaan tai varsinaista 

päätöksentekoa valmistelevaan osa-automaatioon, jossa tietokone tarkastelee ratkaisulle 

olennaisten edellytysten täyttymistä. 

Johdanto-osan 71 kappaleen tekstin valossa jää kuitenkin epäselväksi, kieltääkö artikla 

ainoastaan sellaiset päätökset ja toimenpiteet, jotka kohdistuvat rekisteröidyn 

henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin. Tällöin soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät 

sellaiset pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvat päätökset, jotka eivät pidä 

sisällään päätöksenteon kohteen henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia. Vaatimus 

tosin jää oikeudellisesti velvoittamattomaan johdanto-osaan eikä sitä ole nostettu artiklan 

sanamuodon tasolle toisin kuin tietosuoja-asetusta edeltäneen henkilötietodirektiivin 15 

artiklassa. Tässä mielessä TSA 22 artikla onkin soveltamisalaltaan henkilötietodirektiivin 15 

artiklaa laajempi. Mikäli kielletyiksi katsottaisiin johdantokappaleen 71 kohdan mukaisesti 

ainoastaan profilointiin perustuvat päätökset, kapenisi TSA 22 artiklan soveltamisala 

sanamuotoaan kapeammaksi, eikä se kattaisi muita kuin profilointiin perustuvia 

automaattisia päätöksiä. Lisäksi tulkinta poikkeaisi siitä, miten lainsäätäjä on 

nimenomaisesti aiemmin voimassa ollutta 15 artiklaa päättänyt muuttaa. Oikeustilan 

vahvistavaan tuomioistuinratkaisuun saakka onkin syytä olettaa, että TSA 22 artikla kieltää 

myös muuhun kuin rekisteröidyn henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin perustuvat 
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päätökset eli esimerkiksi hyvin mekaanisluontoisiin päätöksentekosääntöihin perustuvat 

päätökset.130 

C) Pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvat päätökset 

Pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvilla päätöksillä tarkoitetaan tekniikan avulla 

ja ilman ihmisen osallistumista tehtyjä päätöksiä.131 Automaation aste voi vaihdella 

päätöksentekoprosesseissa, joten tulkintatilanteita aiheuttaa se, milloin päätös perustuu 

pelkästään automaattiseen käsittelyyn. Tietokone voi avustaa esimerkiksi päätöksenteon eri 

vaiheissa tai valmistella päätösehdotuksen, jonka ihminen lopulta hyväksyy. Tällöin 

ratkaisevaa TSA 22 artiklan soveltamisalan kannalta on se, tarkasteleeko ja punnitseeko 

ihminen päätökseen vaikuttavia tekijöitä itsenäisesti vai toimiiko hän lähinnä 

kumileimasimen roolissa.132 

Suomessa Kela hyödyntää hallintomenettelyissään osa-automaatiota sekä vähemmissä 

määrin täysautomaatiota. Osa-automaatiota Kela hyödyntää esimerkiksi asumistuen 

vuositarkistuksissa. Yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 27 §:n mukaan 

asumistukea saavan asiakkaan asumistuki on tarkistettava, jos asumistukea saavan asiakkaan 

asuntoon muuttaa uusi henkilö, sillä lain 4 §:n mukaan samassa asunnossa pysyvästi asuvat 

henkilöt kuuluvat samaan ruokakuntaan ja asumistuki myönnetään lain 8 §:n mukaan 

ruokakunnittain. Kela saa väestötietojärjestelmästä muuttotiedot suoraan sähköisesti, jolloin 

robotti lähettää asiakkaalle pyynnön toimittaa uuden asumistukihakemuksen. Asiakkaan 

vastattua käsittelijä tarkistaa asumistuen ja antaa päätöksen.133 Tällaisessa tilanteessa ei ole 

kyse TSA 22 artiklan mukaisesta automaattisesta päätöksenteosta, sillä päätöksen tekee 

käsittelijä, ei robotti. 

Pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvista päätöksistä on sen sijaan kyse Kelan 

asumistuen automaattilakkautusprosesseissa, joissa käsittelijällä ei ole minkäänlaista roolia. 

Yleisestä asumistuesta annetun lain 27 §:n mukaan asumistuen määrä tarkistetaan, kun tuen 

alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut vuosi ja lain 29 §:n 5 kohdan mukaan 

lakkautetaan sen kuukauden alusta, josta 27 §:ssä tarkoitettu tarkistus tulisi voimaan, jos 

ruokakunta ei Kansaneläkelaitoksen kehotuksesta kohtuullisessa ajassa anna asumistuen 

 
130 Tästä tulkinnasta ks. myös Feiler – Forgó – Weigl 2018, s. 135. 
131 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 8. 
132 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 22. 
133 Kelan selvitys, OM, Tietopyyntö automaattisen päätöksenteon käyttökohteista julkishallinnossa, 12.3.2020, 

Liite 2, s. 1.  
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tarkistamiseksi tarvittavia tietoja. Yleisen asumistuen saajille lähetetään vuosittain pyyntö 

tehdä vuositarkistushakemus sekä tieto siitä, että tuki lakkautetaan, jos asiakas ei toimita 

Kelalle hakemusta. Järjestelmä tekee tuen lakkauttamisesta automaattisen päätöksen, jos 

asiakas ei ole palauttanut hakemusta viimeistään viisi päivää ennen asumistuen 

maksupäivää.134 Tällaiset päätökset ovat TSA 22 artiklan tarkoittamia pelkästään 

automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä ja siten tietosuoja-asetuksen vastaisia, 

mikäli päätöksillä voidaan katsoa olevan rekisteröityyn myös jäljempänä käsiteltäviä 

”oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia”. 

D) Oikeusvaikutukset tai vastaavalla tavalla merkittävät vaikutukset 

Jotta kyse olisi TSA 22 artiklan tarkoittamista päätöksistä, on niillä oltava rekisteröidylle 

”oikeusvaikutuksia” tai ”vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia”. Ensinnäkin 

oikeusvaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia rekisteröidyn lakiin perustuviin oikeuksiin tai 

velvollisuuksiin, kuten yhdistymisvapauteen, äänioikeuteen tai oikeuteen ryhtyä 

oikeustoimiin. Lisäksi oikeusvaikutuksessa voi olla kyse siitä, että rekisteröidyn 

oikeudellinen asema tai sopimusperustaiset oikeudet muuttuvat. Tietosuojaneuvoston 

suuntaviivoissa esimerkkeinä tällaisista päätöksistä mainitaan sopimuksen peruuttamiseen, 

tietyn lakisääteisen sosiaalietuuden, kuten lapsilisän tai asumistuen, myöntämiseen tai 

epäämiseen sekä maahantulokieltoon johonkin valtioon tai kansalaisuuden epäämiseen 

liittyvät päätökset.135 Näillä perustein edellä mainitsemallani asumistuen automaattisella 

lakkautuspäätöksellä siten todella voidaan katsoa olevan oikeusvaikutuksia huolimatta siitä, 

että päätös on luonteeltaan hyvin teknisluonteinen ja perustuu sääntöpohjaiseen 

automaatioon, jossa robotille ei jää lainkaan harkintavaltaa. Niinpä Kelan automaattisen 

asumistuen lakkauttamismenettely kuuluu TSA 22 artiklan soveltamisalaan. 

Edelleen kyse voi olla TSA 22 artiklan tarkoittamasta päätöksestä, mikäli päätös vaikuttaa 

rekisteröityyn ”vastaavalla tavalla merkittävästi”. Tällöin rekisteröidyn oikeudellinen asema 

ei sinänsä muutu, vaikka päätöksellä olisi muita kuin oikeudellisesti merkittäviä vaikutuksia 

rekisteröityyn. ”Vastaavalla tavalla merkittävien vaikutusten” on kuitenkin oltava 

vaikutusasteeltaan samalla tasolla oikeusvaikutusten merkittävyyden kanssa.136 Tällaisia 

 
134 Kelan selvitys, OM, Tietopyyntö automaattisen päätöksenteon käyttökohteista julkishallinnossa, 12.3.2020, 

Liite 2, s. 2. 
135 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 22–23. 
136 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 23. 
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päätöksiä voivat olla tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 71 kappaleen mukaan esimerkiksi 

”online-luottohakemuksen automaattinen epääminen” tai ”sähköisen rekrytoinnin käytännöt 

ilman ihmisen osallistumista”. Tietosuojaneuvosto asettaakin merkittävyyden 

tunnusmerkiksi muun muassa sen, että automaattiseen käsittelyyn perustuva päätös 

”vaikuttaa merkittävästi kyseisten henkilöiden olosuhteisiin, käyttäytymiseen tai valintoihin, 

vaikuttaa rekisteröityyn pitkäaikaisesti tai pysyvästi tai ääritapauksessa johtaa henkilöiden 

syrjäytymiseen tai syrjintään”.137 ”Vaikutusten” on syytä tulkita kattavan sekä rekisteröityyn 

kohdistuvat positiiviset että negatiiviset vaikutukset, vaikka merkittävyyden kynnys 

todennäköisesti täyttyykin helpommin kielteisten päätösten osalta.138 

Automaattisilla hallintopäätöksillä lienee useammin ”oikeusvaikutuksia” kuin ”vastaavalla 

tavalla merkittäviä vaikutuksia”, sillä julkisen vallan käytössä kyse on yksilön oikeutta, etua 

tai velvollisuutta koskevien päätösten tekemisestä. ”Vastaavalla tavalla merkittäviä 

vaikutuksia” voisi otaksua syntyvän sen sijaan tosiasiallisessa hallintotoiminnassa. Sinänsä 

artiklan sovellettavuuden kannalta ei kuitenkaan ole merkitystä, onko kyse 

”oikeusvaikutuksista” vai ”vastaavalla tavalla merkittävistä vaikutuksista”, vaikkakin 

”oikeusvaikutukset” lienevät ”vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia” helpommin 

tunnistettavissa. 

E) Profilointi 

Profilointi mainitaan poikkeuksetta automaattista päätöksentekoa koskevassa 

oikeuskirjallisuudessa, ja profiloinnilla ja automaattisella päätöksenteolla onkin selkeä 

yhteys. TSA 22 artiklassa profilointi mainitaan erikseen sekä artiklan otsikossa että 

säädöstekstissä. Artiklan otsikko kuuluu ”Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi 

mukaan luettuna”, ja artiklan 1 kohdassa profilointi saa myös artiklatekstin tasoisen 

erityismaininnan: ”Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, 

joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin”. Erillinen maininta 

kieliikin profiloinnin erityisasemasta muihin automaattisen päätöksenteon muotoihin 

 
137 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 23. 
138 Tietosuoja-asetuksen saksankielisessä kieliversiossa käytetään verbiä ”beeinträchtigen”, joka viittaa 

kielteisiin tai negatiiviisiin vaikutuksiin (mm. Duden-verkkosanakirjan määritelmä: „auf jemanden, etwas eine 

behindernde, hemmende, negative Wirkung ausüben“). Kuitenkin Martini huomauttaa, että TSA 22 artiklan 

soveltamisalan sitominen ainoastaan rekisteröityyn kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin kaventaa artiklan 

soveltamisalaa tarpeettomasti. Martini 2018, s. 281. 
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verrattuna, ja profilointiin perustuviin automaattisiin päätöksiin on siten suhtauduttava 

erityisen kielteisesti.  

Niin ikään TSA 22 artiklan syntyhistorialla on läheinen suhde profilointiin, sillä tietosuoja-

asetusta edeltäneen henkilötietodirektiivin 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä oli oikeus olla 

joutumatta automaattisen päätöksen kohteeksi, joka olisi tarkoitettu hänen tiettyjen 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, kuten muun muassa hänen ammatillisen 

suorituskykynsä, luottokelpoisuutensa, luotettavuutensa ja käyttäytymisensä arviointiin. 

Henkilötietodirektiivin 15 artiklan soveltamisalaan kuuluivat siten ainoastaan profilointiin 

perustuvat automaattiset päätökset, jotka toki ovat rekisteröidyn oikeusturvan kannalta 

mekaanisluonteisia sääntöihin perustuvia kyllä/ei -päätöksiä ongelmallisempi päätöksenteon 

muoto. Tietosuoja-asetuksen säätämisvaiheessa komission ehdotus TSA 22 artiklaksi 

(alkuperäisessä ehdotuksessa 20 artikla) puolestaan piti vielä sisällään kattavan 

profilointikiellon.139 Siitä olisi toki ollut mahdollista poiketa, mutta pelkästään erityisiin 

henkilötietoryhmiin perustuva päätöksenteko ei olisi ollut lainkaan mahdollista. Kielto ei 

päätynyt mukaan tietosuoja-asetuksen lopulliseen versioon. 

Profilointi on määritelty TSA 4 (4) artiklassa. Määritelmän mukaan profilointi on mitä 

tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan 

luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai 

ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, 

taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen 

kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin. Profilointia koskevassa 

johdanto-osan kappaleessa 30 täsmennetään edelleen, että luonnolliset henkilöt voidaan 

yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, sovellusten, työkalujen ja protokollien 

verkkotunnistetietoihin, kuten IP-osoitteisiin, evästeisiin tai muihin tunnisteisiin, 

esimerkiksi radiotaajuustunnisteisiin. Näin käyttäjästä voi jäädä jälkiä, joita voidaan käyttää 

luonnollisten henkilöiden profilointiin ja tunnistamiseen etenkin, kun niitä yhdistetään 

yksilöllisiin tunnisteisiin ja muihin palvelimille toimitettuihin tietoihin.”  

 
139 ”Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus olla joutumatta sellaisen toimenpiteen kohteeksi, joka 

aiheuttaa hänelle oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla ja joka on tehty ainoastaan 

automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella hänen tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa arvioimista tai 

erityisesti hänen ammatillisen suorituskykynsä, taloudellisen tilanteensa, sijaintinsa, terveytensä, 

henkilökohtaisten mieltymystensä, luotettavuutensa tai käyttäytymisensä analysoimista tai ennakoimista 

varten.” KOM (2012) 11 lopullinen, s. 55–56. 
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Tietosuojaneuvoston ytimekästä yhteenvetoa mukaillen profilointi koostuu kolmesta 

osatekijästä: toiminta on automaattista, se perustuu henkilötietoihin140 ja tavoitteena on 

luonnollisen henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioiminen. TSA 22 artiklasta 

poiketen toiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään automaattista, vaan profilointi voi 

4 (4) artiklan mukaan olla mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä. Näin ollen 

kyse voi olla profiloinnista, vaikka profilointiprosessi olisi vain osin automatisoitu. 141 TSA 

22 artiklan kielto sitä vastoin kattaa vain sellaiset automaattiset päätökset, joiden tekemiseen 

ihminen ei tosiasiassa osallistu. 

Tietosuojaneuvoston erittelyn mukaan profilointia voidaan hyödyntää kolmella tavalla.142 

Ensinnäkin kyse voi olla ”yleisestä profiloinnista”, jossa ihmisiä arvioidaan ja analysoidaan 

heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella, mutta ei tehdä varsinaisia päätöksiä. 

Toisekseen kyse voi olla ”profilointiin perustuvasta päätöksenteosta”, jolloin rekisteröityä 

koskeva profiili ja tieto on tuotettu automaattisen käsittelyn avulla, mutta varsinaisen 

päätöksen tekee ihminen. Tietosuojaneuvosto antaa esimerkkinä tilanteen, jossa ihminen 

tekee päätöksen lainan myöntämisestä lainanhakijan luottokelpoisuutta käsittelevän 

automaattisesti tuotetun profiilin perusteella. Kolmanneksi kyse voi olla ”pelkästään 

automatisoidusta päätöksenteosta, profilointi mukaan luettuna, jolla on rekisteröityä 

koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi” ja 

joka kuuluu TSA 22 artiklan kattaman kiellon alaan. Edellisen esimerkin tilanteesta 

”pelkästään automatisoitu päätöksenteko” eroaa siten, että automaattisesti luotuun profiiliin 

perustuvan lainapäätöksen tekee tietokone ja päätös toimitetaan henkilölle automaattisesti 

ilman ihmisen suorittamaa merkittävää arviointia.143 

Vaikka edellisistä kolmesta profiloinnin hyödyntämistavasta tarkimmin säännelty ja 

lähtökohtaisesti kielletty on vain tavoista viimeinen, on rekisterinpitäjän noudatettava myös 

 
140 Profiloinnista voi kuitenkin olla kyse myös silloin, kun se perustuu pseudonymisoituihin tietoihin. TSA 4 

artiklan 5 kohdan mukaan: ”’Pseudonymisoinnilla’ tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että 

henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset 

lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 

henkilöön tapahdu.” Pseudonyymit tiedot eroavat anonyymeistä tiedoista siten, että lisätietojen avulla 

henkilötiedot ovat edelleen yhdistettävissä rekisteröityyn. Feiler – Forgó – Weigl 2018, s. 62. 
141 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 7. 
142 Gil González ja de Hert katsovat, että profilointi voidaan käytännössä toteuttaa joko laatimalla yksittäisen 

ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia koskeva yksilöprofiili tai laatimalla ryhmäprofiili, jossa ryhmäprofiilin 

”jäseniä” yhdistävää joukko samoja ominaisuuksia. Gil González – de Hert 2019, s. 607–611. 
143 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 9. 
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kahden ensimmäisen profiloinnin kategorian kohdalla tietosuoja-asetuksen muita 

vaatimuksia. Henkilötietojen käsittelylle täytyy olla muun muassa TSA 6 artiklan mukainen 

käsittelyperuste. 

 Milloin automaattinen päätöksenteko on mahdollista? 

Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 ja 3 kohtien mukaan 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos päätös 

a) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai 

täytäntöönpanoa varten; 

b) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn 

oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai 

c) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. 

3. Edellä 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on 

toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä 

oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot 

käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja 

riitauttaa päätös. 

TSA 22 artiklan 1 kohdan mukaisesta automaattisen päätöksenteon lähtökohtaisesta 

kiellosta voidaan siten poiketa, jos jokin 2 kohdan kriteereistä täyttyy. Viranomaisessa 

toteutetun automaattisen päätöksenteon näkökulmasta olennainen on etenkin TSA 22 (2) (b) 

artikla, sillä Suomessa yksityiseen kohdistuva julkisen vallan käyttö ei voi perustua 

sopimukseen (TSA 22 (2) (a) artikla) vaan ainoastaan lakiin perustuvaan 

toimivaltasäännökseen (PL 2.3 §). Lisäksi perustuslakivaliokunta totesi hallituksen 

esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa vakiintuneesti korostaneensa ”suurta 

pidättyväisyyttä suostumuksen käyttämisessä perusoikeuksiin puuttumisen 

oikeutusperusteena. Valiokunnan mukaan tällainen sääntelytapa ei ole helposti 

sovitettavissa yhteen sen perustuslain 2 §:n 3 momentissa vahvistettuun 

oikeusvaltioperiaatteeseen sisältyvän vaatimuksen kanssa, jonka mukaan julkisen vallan 

käytön tulee perustua lakiin”.144 

Perusteluissaan valiokunta huomautti, että erityisen ongelmallinen tilanne on, mikäli 

suostumus sosiaali- ja terveystietojen, jotka kuuluvat TSA 9 artiklassa mainittuihin erityisiin 

 
144 PeVL 1/2018 vp, s. 8. 
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henkilötietoryhmiin, luovuttaminen kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tapahtuu 

hallinnollisessa menettelyssä tai terveydenhuollon asiakaspalvelutilanteessa, sillä tällaisessa 

tilanteessa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen voimasuhta on epätasapainossa. 

Valiokunta perusteli kannanottoaan myös tietosuoja-asetuksen johdantokappaleissa 42 ja 43 

mainituilla tilanteilla, joissa rekisteröidyn suostumuksen ei ole katsottava olevan pätevä.145 

Vaikka kyseinen kannanotto koski arkaluonteisten henkilötietojen146 käsittelyä, on 

johdonmukaista katsoa lausunnon koskevan kaikkea julkishallinnossa tapahtuvaa 

henkilötietojen käsittelyä, ja etenkin automaattista päätöksentekoa, jossa henkilötietojen 

käsittely johtaa yksilöä koskevaan päätökseen. Linjassa tämän tulkinnan kanssa on myös 

eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu Verohallinnon automaattisesta 

päätöksentekomenettelystä, jossa apulaisoikeusasiamies kritisoi muun muassa sitä, ettei 

Verohallinnon automaattinen päätöksentekomenettely perustunut nimenomaiseen 

laintasoiseen säädösperustaan.147 Tästä syystä jätän TSA 22 (2) artiklan a ja c alakohtien 

tarkemman analyysin tältä erää pois.  

TSA 22 (1) artiklan kiellosta voidaan siis poiketa, mikäli automaattinen päätöksenteko on 

hyväksytty unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä. Unionin oikeuden 

näkökulmasta tähän voivat riittää lakia alemmankin asteiset säädökset, kuten Suomessa 

asetukset, kunhan kyse on valtiollisen vallan antamasta sääntelystä. Erinäiset organisaation 

sisäiset itsesääntelymekanismit eivät kuitenkaan täytä vaatimusta lainsäädännössä 

vahvistetusta hyväksynnästä.148 Eri asia tietenkin on, johtuuko jäsenvaltion kansallisesta 

valtiosäännöstä vaatimuksia laintasoiselle sääntelylle. Suomessa julkisen vallan yksilön 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla (PL 80.1 §). 

Asianmukaiset toimenpiteet johdanto-osan 71 kappaleen mukaan 

Poikkeuksista säädettäessä on samalla turvattava ”asianmukaiset toimenpiteet” 

rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Tietosuoja-

asetuksessa ei täsmennetä, mitä nämä toimenpiteet ovat, joskin johdanto-osan 71 kappaleen 

mukaan asianmukaisiin suojatoimiin olisi kuuluttava (i) käsittelystä ilmoittaminen 

rekisteröidylle ja (ii) oikeus vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen, (iii) 

rekisteröidyn oikeus esittää kantansa, (iv) saada selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä 

 
145 PeVL 1/2018 vp, s. 9–11. 
146 Tietosuojalailla kumotun henkilötietolain (523/1999) käsitteistössä puhuttiin erityisten henkilötietoryhmien 

sijaan arkaluonteisista henkilötietoryhmistä. Käsitteet vastaavat pääosin toisiaan. 
147 EOAK/3379/2018, s. 33–35. 
148 Martini 2018, s. 284.  
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päätöksestä ja (v) riitauttaa päätös. Tällaista toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen. Tämä 

johdanto-osaan kirjattu luettelo ei ole oikeudellisesti velvoittava149, minkä lisäksi on 

huomattava, että TSA 22 (2) (b) artiklassa puhutaan asianmukaisista toimenpiteistä eikä 

asianmukaisista suojatoimenpiteistä, kuten johdanto-osan kappaleessa 71. Olisikin 

mahdollista tulkita, että lainsäätäjä ei ole tarkoittanut johdanto-osan 71 kappaletta tulkinta-

avuksi säädettäessä siitä, milloin ja millä edellytyksillä automaattinen päätöksenteko on 

sallittu jäsenvaltion lainsäädännössä tai unionin oikeudessa. Toisaalta kokonaisuutena 

luettuna kappale 71 antaa ymmärtää, että kappaleessa luetellut suojatoimenpiteet koskevat 

myös TSA 22 (2) (b) artiklan asianmukaisia toimenpiteitä. 

Sen sijaan TSA 22 (2) artiklan a ja c alakohtia koskevien asianmukaisten suojatoimien 

vähimmäisvaatimukset on kirjattu TSA 22 (3) artiklan tekstiin. Näihin 

vähimmäisvaatimuksiin kuuluu oikeus vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta 

luonnollinen henkilö, sekä oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös. Martini toteaa, että 

TSA 22 (2) (b) artiklan asianmukaiset toimenpiteet eivät voi tarkoittaa 22 (3) artiklaa 

heikompaa suojan tasoa.150 Myös Bygrave ja Mendoza katsovat, että monessa tapauksessa 

TSA 22 (3) artiklan asianmukaiset suojatoimet – tai ainakin osa niistä – on ymmärrettävä 

TSA 22 (2) (b) artiklan mukaisiksi asianmukaisiksi suojatoimiksi. Samalla he huomauttavat, 

että TSA 22 (2) (b) artiklan aukinainen ja määrittelemätön luonne on omiaan luomaan 

unionin alueelle hyvinkin eriytyneitä kansalliseen oikeuteen perustuvia automaattista 

päätöksentekoa koskevia säännöksiä huolimatta siitä, että tietosuoja-asetuksella pyrittiin 

harmonisoimaan automaattista päätöksentekoa unionin alueella.151 Onkin kysyttävä, eikö 

yksilön menettelyllisten perusoikeuksien turvaaminen riitä unionille syyksi säätää 

automaattista päätöksentekoa koskevista menettelyn oikeusturvatakeista. 

Asianmukaiset toimenpiteet tietosuoja-asetuksen tulkinnan valossa 

Johdanto-osan 71 kohdan mukaiset asianmukaiset suojatoimet eivät silti jää kokonaan ilman 

asetustekstin velvoittavaa tukea, jolloin ne ulottuvat selvästi koskemaan myös TSA 22 (2) 

(b) artiklaa. Velvollisuus käsittelystä ilmoittamiseen rekisteröidylle (71 kappaleen i kohta) 

seuraa suoraan TSA 13–14 sekä 15 artikloista. Tämän lisäksi rekisteröidyn oikeus esittää 

 
149 Johdanto-osan kappaleet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Näin ollen ne eivät luo oikeuksia tai 

velvollisuuksia, jotka ovat vastoin artiklatekstiä tai eivät suoraan juonnu artikloista. Ks. esim. asia C-308/97 

Giuseppe Manfredi v. Regione Puglia, kohdat 29–30 ja asia C-162/97 Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren ja 

Solweig Arrborn, kohta 54. 
150 Martini 2018, s. 284–285.  
151 Bygrave – Mendoza 2017, s. 95. 
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kantansa (71 kappaleen iii kohta) ja saada selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä 

päätöksestä (71 kappaleen iv kohta) ovat ilmeisen samankaltaisia jäljempänä luvussa 4.3.2 

käsittelemieni hyvän hallinnon osaperiaatteiden kanssa, joihin lukeutuvat oikeus tulla 

kuulluksi sekä oikeus saada perusteltu päätös. Oikeus riitauttaa päätös (71 kappaleen v 

kohta) palaa PeOK 47 vahvistettuun oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jota tosin 

ei tässä tutkielmassa käsitellä tarkemmin. Kuten jäljempänä esitän, lainsäätäjän on otettava 

nämä vaatimukset huomioon. Ainoaksi vaille minkäänlaista oikeudellisesti velvoittavaa 

tukea jääväksi asianmukaiseksi suojakeinoksi jää oikeus vaatia ihmisen osallistumista (71 

kappaleen ii kohta). Ei siten ole yksiselitteistä, sisältyykö rekisteröidyn oikeus vaatia 

ihmisen osallistumista niihin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joista jäsenvaltion on 

säädettävä salliessaan automaattinen päätöksenteko. 

Tietosuojaneuvosto on erityisesti korostanut käsittelyä koskevan avoimuuden erityistä 

merkitystä asianmukaisena suojatoimena, sillä ”rekisteröity pystyy riitauttamaan päätöksen 

tai esittämään siitä kantansa vain, jos hän ymmärtää täysin, miten se on tehty ja millä 

perustein.”152 Tässä tietosuojaneuvoston lausuma heijastelee prosessioikeudessa tunnettua 

kontradiktorista periaatetta, joka sisältää oikeuden vastavuoroiseen prosessiin.153 Wachter, 

Mittelstand ja Russell erittelevät avoimuuden – tai englanninkielisessä 

oikeuskirjallisuudessa käytetyn termin ”right to explanations” – tavoitteet rekisteröidyn 

kannalta kolmeen: ”1) selvittää rekisteröidylle ja auttaa tätä ymmärtämään, miksi jokin tietty 

päätös on tehty, 2) tarjota perusteet kielteisen päätöksen riitauttamiselle sekä 3) auttaa 

rekisteröityä ymmärtämään, miten hänen kannattaa päätöksentekojärjestelmän suhteen 

käyttäytyä, jotta hän saavuttaisi tulevaisuudessa tavoiteltuja tuloksia”.154 

Avoimuutta tietosuoja-asetuksessa koskevat etenkin 13 ja 14 artiklat (sekä tulkinnan osalta 

johdanto-osan kappaleet 60–62), joissa säädetään toimitettavista tiedoista, kun henkilötietoja 

kerätään rekisteröidyltä, ja toimitettavista tiedoista, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, 

sekä 15 artikla (johdanto-osan kappale 63), jossa säädetään rekisteröidyn oikeudesta saada 

pääsy tietoihin. 13 (2) (f) artiklassa edellytetään, että 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 

lisäksi rekisterinpitäjän on silloin, kun henkilötietoja saadaan, toimitettava rekisteröidylle 

seuraavat lisätiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn 

takaamiseksi: automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa 

 
152 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 29. 
153 Mäenpää 2019, s. 312. 
154 Wachter – Mittelstand – Russell 2018, s. 4. 
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tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot 

käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset 

seuraukset rekisteröidylle. Sekä 14 (2) (g) artikla että 15 (1) (h) artikla ovat sanamuodoltaan 

täysin identtisiä.155 Martini luonnehtii säännösten muodostamaa kokonaisuutta siten, että 13 

(2) (f) artikla sekä 14 (2) (g) artikla muodostavat rekisterinpitäjälle velvollisuuden toimittaa 

rekisteröidylle tietoja ja 15 (1) (h) artikla luo rekisteröidylle oikeuden saada pääsyn itseään 

koskeviin tietoihin.156 Näin TSA 13–14 artiklat koskevat rekisterinpitäjän velvollisuutta ja 

TSA 15 artikla rekisteröidyn oikeutta.  

TSA 13 ja 14 artiklojen mukaan rekisterinpitäjän on automaattisia päätöksiä tehdessään 

ilmoitettava rekisteröidylle automaattisesta päätöksenteosta, merkitykselliset tiedot 

käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset 

rekisteröidylle. Tietosuojaneuvoston mukaan koneoppimisen monimutkaisuuden vuoksi 

rekisteröidyn voi olla hankalaa ymmärtää etenkin automatisoidun päätöksentekoprosessin 

toimintalogiikkaa, jolloin rekisterinpitäjän olisi löydettävä yksinkertaisia keinoja kertoa 

päätöksen taustasyistä tai sen perusteista. Rekisterinpitäjän ei välttämättä ole tarpeen 

paljastaa koko algoritmia, vaan olennaista on, että rekisteröity saa tiedot, jotka ovat 

merkityksellisiä päätöksen tekemisen kannalta.157 Hyvätapaista olisi myös toimittaa tiedot, 

vaikka automatisoidut päätökset eivät täyttäisikään TSA 22 (1) artiklan suppeaa 

määritelmää, eli esimerkiksi silloin, kun on kyse vain osa- tai pohja-automaatiosta, joita 

julkishallinto on Suomessa hyödyntänyt runsain mitoin.158 

Oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, onko tiedot toimitettava rekisteröidylle 

ainoastaan ennen päätöksen tekemistä ”ex ante” vai onko rekisterinpitäjällä velvollisuus 

toimittaa tiedot myös päätöksen tekemisen jälkeen ”ex post”, sillä TSA 13, 14 ja 15 artiklat 

eivät ole tässä suhteessa sanamuodoltaan täysin yksiselitteisiä. On esitetty, että oikeutta 

saada tietoa tehdyistä päätöksistä ex post ei sanamuodon mukaisesti tulkittuna ole ja että on 

epäselvää, minkä tietojen toimittamiseen rekisterinpitäjä ylipäänsä on velvollinen.159 Jotkut 

kirjoittajat taas katsovat täysin päinvastaisesti, että tietosuoja-asetus sisältää nimenomaisen 

 
155 Myös tietosuoja-asetusta edeltäneen henkilötietodirektiivin 12 artiklan a alakohtaan sisältyi rekisteröidyn 

oikeus saada rekisterinpitäjältä vapaasti, kohtuullisin väliajoin ja ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia 

kustannuksia tiedot kyseessä olevien tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta, ainakin 15 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen automatisoitujen päätösten ollessa kyseessä. 
156 Martini 2018, s. 272. 
157 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 27. 
158 Suuntaviivat automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöön 

panemiseksi, s. 27. Samoin Wachter – Mittelstadt – Russell 2018, s. 5. 
159 Wachter – Mittelstadt – Floridi 2017, s. 82–84. 
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velvollisuuden toimittaa tiedot rekisteröidylle160, tai että oikeus saada tieto tehdyistä 

päätöksistä perustuu tietosuoja-asetuksen eri säännösten tulkintaan161 tai että oikeus saada 

tietoa perustuu siihen, että TSA 22, 13, 14, ja 15 artikloja tulkitaan sanamuodon sijaan 

systeemisen tulkinnan avulla162. 

Hedelmällisin tehtävissä oleva johtopäätös käydystä keskustelusta on nähdäkseni se, että 

oikeustila on tulkinnanvarainen ainakin ennen tuomioistuimen ratkaisua asiassa. On tosin 

todettava perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan edellyttävän rekisteröidyn 

tiedonsaantioikeuden laveaa tulkintaa, sillä tiedonsaantioikeus tukee rekisteröidyn oikeutta 

paitsi henkilötietojen suojaan myös hyvään hallintoon, PeOK 47 artiklassa turvattuun 

oikeuteen tehokkaaseen oikeussuojakeinoon sekä PeOK 21 artiklan syrjintäkieltoon, joita 

kaikkia PeOK 47 artiklaa lukuun ottamatta käsittelen jäljempänä luvussa 4. Tilanne ei 

kuitenkaan ole ihanteellinen, jos yksilön keskeiset oikeusturvatakeet on kaivettava tulkinnan 

avulla esiin. Myös rekisterinpitäjään kohdistetuista velvollisuuksista olisi oikeusvarmuuden 

näkökulmasta tärkeää säätää selkeästi. Kritiikki pätee koko TSA 22 (2) (b) artiklan hämärään 

konseptiin ”asianmukaisista toimenpiteistä”. 

Pelkkä tietosuoja-asetus ei siten aseta mainittavia vaatimuksia automaattisen päätöksenteon 

sääntelylle jäsenmaissa. Eri asia kuitenkin on, millaisia vaatimuksia Euroopan unionin 

perusoikeusjärjestelmästä juontuu. Tätä tarkastelen tarkemmin seuraavassa luvussa 4. 

 Erityiset henkilötietoryhmät 

TSA 22 artikla sisältää erikseen sääntelyä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 

automaattisesta päätöksenteosta, millä on selkeitä yhteyksiä PeOK 21 artiklassa turvattuun 

syrjintäkieltoon, kuten jäljempänä luvussa 4.3.1 totean. TSA 22 (4) artiklan mukaan 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut päätökset eivät saa perustua 9 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai 

g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä 

oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu. 

9 artiklan 1 kohdan mukaan 

1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia 

mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä 

 
160 Goodman – Flaxman 2016, s. 6–7. Goodmanin ja Flaxmanin oikeudellinen argumentaatio ei nähdäkseni 

itsessään ole kovin vahvaa, mutta koko puheena oleva keskustelu rekisteröidyn oikeudesta saada tietoa 

automaattisista päätöksistä sai alkunsa heidän artikkelistaan. 
161 Bygrave – Mendoza 2017, s. 92–95. Samoin Brkan 2019, s. 84–101 ja Selbst – Powles 2017, s. 235–237. 
162 Malgieri – Comande 2017, s. 255–258. 
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geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja 

suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä. 

9 artiklan 2 kohdan a ja g alakohtien mukaan 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos sovelletaan jotakin seuraavista: 

a) rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen 

käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeudessa tai 

jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida 

kumota rekisteröidyn suostumuksella; 

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

jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen 

nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä 

säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja 

etujen suojaamiseksi; 

TSA 22 (4) artiklassa säädetään siten poikkeuksista TSA 22 (2) artiklan poikkeusperusteisiin 

sekä samalla edellytyksistä, joilla näistä TSA 22 (4) artiklan sisältämistä poikkeuksen 

poikkeuksista voidaan poiketa. Viittaus 1 alakohdan sijaan 2 alakohtaan on tulkittavissa 

siten, että kiellolla on 2 alakohdan poikkeuksia suurempi painoarvo.163 Erityisiin 

henkilötietoryhmiin perustuva automaattinen päätöksenteko on siten lähtökohtaisesti 

kiellettyä, ellei jokin 22 (2) artiklan mukaisista tilanteista ole käsillä ja 9 (2) (a) tai (g) 

artiklan vaatimuksia sovelleta. Koska rekisteröidyn suostumus arkaluonteisten 

henkilötietojen käsittelemiseksi julkishallinnossa on edellä käsittelemäni 

perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 1/2018 vp mukaisesti lähtökohtaisesti riittämätön, 

jätän 9 (2) (a) artiklaa käsittelevän analyysin tästä tutkielmasta pois. 

Johdanto-osan kappaleessa 52 todetaan 9 (2) artiklaan liittyen, että ”henkilötietojen 

erityisryhmien käsittelykiellosta olisi voitava poiketa myös siinä tapauksessa, että 

poikkeaminen perustuu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön ja tapahtuu 

asianmukaisia suojatoimia soveltaen, jotta voidaan suojata henkilötietoja ja muita 

perusoikeuksia.” Edelleen TSA 22 artiklaa koskevassa johdanto-osan kappaleessa 71 

todetaan, että rekisterinpitäjän olisi ”turvattava henkilötiedot siten, että rekisteröidyn etuihin 

ja oikeuksiin kohdistuvat mahdolliset riskit otetaan huomioon ja estetään muun muassa 

luonnollisten henkilöiden syrjintä rodun tai etnisen alkuperän, poliittisten mielipiteiden, 

uskonnon tai vakaumuksen, ammattiliittoon kuulumisen, geneettisen tilan, terveydentilan tai 

 
163 Bygrave 2020, s. 539. 
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seksuaalisen suuntautumisen perusteella taikka vaikutukset, joiden johdosta toteutetaan 

toimenpiteitä, joilla on tällaisia seurauksia. Henkilötietojen erityisluokitteluun perustuva 

automaattinen päätöksenteko ja profilointi olisi sallittava vain erityistilanteissa.” 

Johdanto-osassa tunnistetaankin erityisten henkilötietoryhmien käyttö automaattisessa 

päätöksenteossa selkeänä syrjintäriskinä. Syrjintäkielto on vahvistettu PeOK 21 artiklassa, 

jota analysoin perusoikeutena jäljempänä. Näin ollen kynnys erityisten henkilötietoryhmien 

käyttämiseksi automaattisessa päätöksenteossa on korkealla, mikä tulee ottaa huomioon 

säädettäessä kansallisia automaattisen päätöksenteon sallivia lakeja. TSA 9 (2) (g) artiklaan 

perustuva automaattinen päätöksenteko on mahdollista vain, mikäli käsillä on ”yleistä etua 

koskeva syy jäsenvaltion lainsäädännön nojalla” ja automaattinen päätöksenteko on 

”oikeasuhtainen tavoitteeseen nähden”. Lisäksi on toteutettava ”asianmukaiset toimenpiteet 

rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi”. 

Erityisten henkilötietoryhmien lähtökohtaisen käsittelykiellon johdosta on syytä katsoa, että 

näiden asianmukaisten toimenpiteiden on oltava riittävät ehkäisemään automaattisten 

päätöksentekojärjestelmien yksilöön kohdistama syrjintä ja toimenpiteiden on siten oltava 

järeämmät kuin edellä TSA 22 (2) ja (3) artikloiden yhteydessä käsitellyt asianmukaiset 

toimenpiteet ja suojatoimet. Onkin huomattava, että perustettaessa automaattinen 

päätöksenteko erityisiin henkilötietoryhmiin päätöksentekojärjestelmää on arvioitava 

suhteessa yksilön PeOK 8 ja 21 artikloissa vahvistettuihin perusoikeuksiin. Arvioitavaksi 

tulevat myös perusoikeuksien rajoitusperusteet, jotka on vahvistettu erikseen PeOK 51 (1) 

artiklassa. 

3.4 Automaattisen päätöksenteon sääntely rikosasioiden tietosuojadirektiivissä 

Viranomaiset tekevät hallinto- ja muita päätöksiä myös käsitellessään henkilötietoja rikosten 

ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen 

turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten. Tämä 

toiminta ei TSA 2 (2) (d) artiklan mukaan kuulu tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan, vaan 

tällöin sovelletaan rikosasioiden tietosuojadirektiiviä. Onkin syytä käsitellä lyhyesti myös 

automaattisen päätöksenteon sääntelyä rikosasioiden tietosuojadirektiivin valossa. 

Rikosasioiden tietosuojadirektiivi on Suomessa implementoitu lailla henkilötietojen 

käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 

(1054/2018). Lakia sovelletaan sen 1 §:n mukaan toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä 
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henkilötietoja, kun kyse on 1) rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, selvittämisestä 

tai syyteharkintaan saattamisesta; 2) syyteharkinnasta ja muusta rikokseen liittyvästä 

syyttäjän toiminnasta; 3) rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa; 4) 

rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpanemisesta; 5) yleiseen turvallisuuteen 

kohdistuvilta uhkilta suojelemisesta tai tällaisten uhkien ehkäisemisestä 1–4 kohdassa 

tarkoitetun toiminnan yhteydessä. Toimivaltaisia viranomaisia ovat ”muun muassa 

poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset, Rajavartiolaitos, tuomioistuimet, syyttäjälaitos, 

Oikeusrekisterikeskus sekä Rikosseuraamuslaitos. Lisäksi esimerkiksi eduskunnan 

oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat ehdotetussa laissa tarkoitettuja toimivaltaisia 

viranomaisia, sillä niillä on perustuslain 110 §:ssä säädetyn mukaisesti syyteoikeus.”164  

Rikosasioiden tietosuojadirektiivin 11 artikla165 on pitkälti samansisältöinen verrattuna TSA 

22 artiklaan, mutta sisältää myös joitain pieniä eroavaisuuksia. Ensinnäkin 11 (1) artikla on 

muotoiltu yksiselitteisesti kielloksi, ei oikeudeksi. Toisekseen 11 (1) artikla kieltää vain 

rekisteröityyn kohdistuvat kielteiset päätökset siinä missä TSA 22 artiklan oikeus olla 

joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi kattaa sekä kielteiset että myönteiset 

päätökset. Kolmanneksi 11 (1) artiklan kiellosta poikkeaminen on mahdollista ainoastaan 

sillä perusteella, että poikkeus on vahvistettu unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä. Tällöin on turvattava asianmukaiset suojatoimet rekisteröidyn oikeuksien 

ja vapauksien suojaamiseksi. Artiklatekstin tasolle on nostettu oikeus vaatia, että käsittelyyn 

osallistuu rekisterinpitäjän puolesta ihminen, mikä aiemmin todetusti ei ainakaan 

yksiselitteisesti sisälly niihin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joista jäsenvaltiolla on 

velvollisuus säätää, mikäli automaattinen päätöksenteko sallitaan TSA 22 (2) (b) artiklan 

perusteella. Neljänneksi erityisiin henkilötietoryhmiin perustuvan automaattisen 

päätöksenteon soveltamiskynnys on hieman matalammalla kuin TSA 22 (4) artiklaan 

perustuva päätöksenteko.166 Siten kynnys esimerkiksi poliisin suorittamaan etniseen 

profilointiin rikosten ennalta ehkäisyssä voi olla matalammalla kuin se TSA 22 (4) artiklan 

nojalla olisi. 

  

 
164 HE 31/2018 vp, s. 32. 
165 Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa 

laissa automatisoituja yksittäispäätöksiä koskee 13 §: Jollei laissa toisin säädetä, päätöstä ei saa tehdä 

pelkästään automatisoidun henkilötietojen käsittelyn perusteella, jos päätöksellä on rekisteröityä koskevia 

kielteisiä oikeusvaikutuksia tai se on muutoin hänen kannaltaan merkittävä. 
166 Bygrave 2020, s. 539–540. 



48 

 

4 EU-perusoikeudet TSA 22 artiklan tulkinnassa 

4.1 Miten perusoikeuksia on Euroopan unionissa yleisesti ottaen tulkittava? 

Tässä luvussa 3 analysoin TSA 22 artiklan perusoikeusliitäntöjä, joita on nähdäkseni 

viranomaisessa sovellettuna ennen kaikkea kolme: automaattisen päätöksenteon suhde 

henkilötietojen suojaan (PeOK 8 artikla), yhdenvertaisuuteen ja syrjintäkieltoon (PeOK 20 

ja 21 artiklat) sekä yksilön menettelyllisiin perusoikeuksiin viranomaisessa, eli oikeuteen 

hyvään hallintoon (PeOK 41 artikla). Erityisesti henkilötietojen suojan sisällön 

tarkentaminen automaattisen päätöksenteon kannalta on tärkeää, sillä kuten luvussa 2.2 

totean, Euroopan unionilla on käytännössä yksinomainen toimivalta antaa henkilötietojen 

suojaa koskevat säännöt. Näin ollen SEUT 16 artiklan soveltamisala määräytyy PeOK 8 

artiklan perusteella. Keskeistä onkin selvittää, kattaako PeOK 8 artikla automaattisen 

päätöksenteon ja mitä tämä PeOK 8 artiklan mahdollisesti tarjoama suoja yksilön kannalta 

tarkoittaa. Syrjintäkiellon sekä yksilön menettelyllisten perusoikeuksien läpikäynti on 

puolestaan olennaista siksi, että PeOK 8 artiklan sekä tietosuoja-asetuksen tavoitteena on 

PeOK 7 artiklassa turvatun yksityis- ja perhe-elämän suojaamisen ohella suojella myös 

muita arvoja ja perusoikeuksia, kuten jäljempänä totean. Näin ollen TSA 22 (2) (b) artiklan 

”asianmukaisia toimenpiteitä” määriteltäessä on otettava huomioon myös perusoikeuskirjan 

syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä yksilön menettelyllisiä oikeusturvatakeita 

koskevat artiklat. 

Ennen automaattisen päätöksenteon perusoikeusliitäntöjen yksityiskohtaista analyysia on 

kuitenkin syytä lyhyesti avata EU:n perusoikeusjärjestelmää ja perusoikeuksien sisällön 

tulkintaa yleisellä tasolla, sillä niitä ei voida asemaltaan eikä tulkinnaltaan suoraviivaisesti 

rinnastaa perusoikeuksiin jäsenvaltioissa. Perus- ja ihmisoikeudet saivat talousliitoksi 

perustetussa EU:ssa ensi kerran jalansijaa EUT:n kolmella 1960- ja 70-lukujen alussa 

antamalla ennakkoratkaisulla.167 Hyväksyessään perusoikeudet osaksi EU:n yleisiä 

oikeusperiaatteita EUT tosin korosti toimielinten päätöksiä ja säädöksiä arvioitavan unionin 

”rakenteiden ja tavoitteiden mukaisesti”.168 Se katsoi, että unionin perusoikeuksien 

oikeusperustan autonomisuus oli välttämätön turvattaessa EU-oikeuden tehokas ja 

yhtäläinen asema kaikissa jäsenvaltioissa: tämä ei toteutuisi, jos jäsenvaltioiden 

tuomioistuimet voisivat tutkia EU-säädösten pätevyyttä kukin oman perustuslakinsa 

 
167 Asia 29/69 Stauder, asia 11/70 Internationale Handelsgesellschaft ja asia 4/73 Nold. 
168 Asia 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, kohta 4. 
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mukaisesti.169 EUT oli 1990-luvulle saakka pääroolissa EU-perusoikeuksien 

kehittämisessä.170 Vasta vuonna 1992 allekirjoitetulla Maastrichtin sopimuksella171 

perussopimuksen tekstiin otettiin artikla, jolla vahvistettiin perusoikeudet unionin yleisinä 

oikeusperiaatteina. 

Merkkipaalu EU:n perusoikeuskehityksessä oli vuonna 2000 hyväksytty Euroopan unionin 

perusoikeuskirja, joka alkujaan oli poliittinen julistus ja oikeudellisesti velvoittamaton soft 

law -dokumentti.172 Käytännössä perusoikeuskirjalla oli kuitenkin vahva asema, sillä sen 

tarkoituksena ei varsinaisesti ollut luoda tai perustaa uusia oikeuksia vaan vahvistaa ja 

kodifioida ns. hard law’ssa, kuten EU-perussopimuksissa, Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa, EUT:n ja EIT:n oikeuskäytännössä jo turvattuja oikeuksia. 

Pitkälti tästä johtuen ja huolimatta sen oikeudellisesti häilyväisestä asemasta 

perusoikeuskirja sai tukevan jalansijan niin EUT:n oikeuskäytännössä, EU-toimielimissä 

ja -lainsäädäntöhankkeissa kuin jäsenvaltiossa.173 Vuonna 2009 voimaan tulleen Lissabonin 

sopimuksen myötä Euroopan unionin perusoikeuskirja sai perussopimuksien tasoisen 

oikeudellisen aseman (SEU 6 (1) artikla), minkä jälkeen perusoikeudet eivät ole unionin 

oikeudessa olleet enää vain yleisiä oikeusperiaatteita vaan ne ovat kuuluneet osaksi 

primäärioikeutta.174 Lissabonin sopimuksella mahdollistettiin myös Euroopan unionin 

liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, mikä omalta osaltaan vahvisti 

ihmisoikeuksien asemaa Euroopan unionissa (SEU 6 (2) artikla). SEU 6 (3) artiklan mukaan 

EU-oikeutta on tulkittava perus- ja ihmisoikeuksien valossa. 

Euroopan unionin perusoikeuskirja sisältää 50 perusoikeutta ja yhteensä 54 artiklaa, jotka 

on jaoteltu seitsemään osastoon. Perusoikeuskirjassa turvatut oikeudet muodostavat kattavan 

perusoikeuskatalogin, jossa on turvattu sekä kansalais- ja poliittiset oikeudet, taloudelliset, 

sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet sekä erilliset unionin kansalaisen oikeudet, kuten 

äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin sekä kunnallisvaaleissa (PeOK 39 ja 40 

 
169 Asia 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, kohdat 3–4 ja asia 4/73 Nold, kohdat 13–15. 
170 EUT sai kuitenkin osakseen myös kritiikkiä siitä, että perusoikeudet ovat sille vain retoriikkaa, jolla se 

pyrkii parantamaan EU-oikeuden asemaa jäsenvaltioissa. Perusoikeuskehityksestä Euroopan unionissa ks. 

esim. Ojanen 2016, s. 141–148 ja de Búrca 2011, passim. Oikeuskäytännön kehityksestä Rosas 2014, s. 1687–

1694. 
171 EYVL C 224, 31.8.1992, s. 6—79. 
172 Ks. perusoikeuskirjan neuvotteluprosessista de Búrca 2001, s. 126-138. 
173 Ojanen 2016, s. 146–148. 
174 Ojanen on tosin kritisoinut sitä, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa perusoikeuskirjaan 

ainoastaan viitataan sen sijaan, että perusoikeudet olisi otettu osaksi perusoikeuskirjan tekstiä, kuten alun perin 

oli tarkoitus. Tällä on hänen mukaansa vaikutusta muun muassa perusoikeuksien näkyvyyteen sekä toisaalta 

oikeudellisen aseman yksiselitteisyyteen. Ojanen 2009, s. 1119–1120. 
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artiklat). Viimeksi mainittuja unionin kansalaisen oikeuksia lukuun ottamatta 

perusoikeuskirjan oikeudet koskevat ”jokaista”. Perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista 

koskevat säännökset sisältyvät perusoikeuskirjan VII osastoon, joka käsittää artiklat 51–54.  

Perusoikeuskirjan merkitystä kaventaa jossakin määrin se, että PeOK 51 (1) artiklan mukaan 

perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi 

mainitut soveltavat unionin oikeutta. Edelleen artiklan 2 kohdan mukaan perusoikeuskirjalla 

ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda 

unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä 

toimivaltuuksia ja tehtäviä. Kääntäen ilmaistuna kyse on siitä, että perusoikeuksien 

suojaaminen on ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivallan alaa. Soveltamisalan rajaus 

lieneekin osasyyllinen siihen, että perusoikeuskeskustelu EU:ssa pelkistyy herkästi 

kysymyksiin toimivallan oikeusperustasta, kuten Ojanen on huomauttanut. Tyypillisesti 

EUT joutuu ensin ratkaisemaan kysymyksen unionin toimivallasta ja perusoikeuskirjan 

soveltumisesta ja vasta sitten päästään käsiksi kysymyksiin perusoikeuksien sisällöstä 

itsestään.175  

SEU 6 (1) artiklan sekä PeOK 52 (7) artiklan mukaan unionin ja jäsenvaltioiden 

tuomioistuimet ottavat asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjan tulkitsemisen 

ohjaamiseksi laaditut selitykset. Euroopan unionin perusoikeuskirjan selityksillä176 on 

perusoikeuskirjan tulkinnassa olennainen merkitys, sillä niihin on koottu tieto siitä, mihin 

kansainväliseen sopimukseen mikäkin artikla perustuu vai perustuuko artikla esimerkiksi 

jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen. Kyseessä on siis eräänlainen viittausten 

verkko, jonka perusteella yksittäisen artiklan kohdalla tulkinta määräytyy. Jacqué tosin 

huomauttaa, että osin selitykset menevät jopa tätä pidemmälle, sillä joidenkin 

perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien selityksissä viitataan EU:n 

sekundäärilainsäädäntöön.177 Tämä huomio koskettaa myös seuraavaksi käsiteltävää PeOK 

8 artiklaa, jota koskevissa selityksissä todetaan artiklan perustuvan tietosuoja-asetukseen. 

Käsittelen asiaan liittyvää problematiikkaa alla luvussa 4.2. 

Perusoikeuskirjan tärkeimpiin esikuviin kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimus. 

Perusoikeuskirjan selityksissä EIS:een viitataan 19 artiklan kohdalla, joihin kuuluvat myös 

 
175 Ojanen 2009, s. 1111–1112. 
176 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 17—35. 
177 Jacqué 2014, s. 1718–1720. 
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jäljempänä käsiteltävät PeOK 8 ja 21 artiklat. PeOK 52 (3) artiklassa todetaan 

nimenomaisesti, että siltä osin kuin perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa taattuja oikeuksia, niiden 

merkitys ja ulottuvuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Tämä määräys ei estä 

unionia myöntämästä tätä laajempaa suojaa. Euroopan ihmisoikeussopimus ei siten ole EU-

oikeutta, mutta mikäli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin yhtäkkiä tulkinnassaan nostaisi 

EIS:n tarjoaman suojan tasoa, olisi myös EUT PeOK 52 (3) artiklan nojalla pakotettu 

tulkitsemaan perusoikeuskirjaa uudelleen. Sitä vastoin, mikäli EIT päättäisi alentaa jonkin 

EIS:lla suojatun oikeuden tasoa, PeOK 53 artikla (Suojan taso), jonka 

mukaan perusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai 

loukkaisivat niitä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka asianomaisella soveltamisalalla 

tunnustetaan unionin oikeudessa, kansainvälisessä oikeudessa ja niissä kansainvälisissä 

yleissopimuksissa, joiden osapuolina unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, sekä 

jäsenvaltioiden valtiosäännöissä, estäisi EUT:a tulkitsemasta perusoikeuskirjaa suojan tasoa 

alentavasti.178 

4.2 Oikeus henkilötietojen suojaan 

Henkilötietojen suoja on turvattu perusoikeuskirjan 8 artiklassa, jonka mukaan 

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 

2. Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä 

tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn 

oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä 

on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 

3. Riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista. 

Henkilötietojen suoja kattaa kaiken henkilötietojen käsittelyn riippumatta siitä, loukkaako 

käsittely välttämättä rekisteröidyn PeOK 7 artiklassa turvattua yksityisyyden ja perhe-

elämän suojaa.179 Henkilötietojen suojalla ja yksityisyydellä on tiivis yhteys henkilötietojen 

suojan eriydyttyä alun perin EIS 8 artiklalla suojatusta yksityisyyden ja perhe-elämän 

suojasta180, ja esimerkiksi EUT viittaa ratkaisukäytännössään johdonmukaisesti sekä PeOK 

 
178 Lenaerts – Gutiérrez-Fons 2014, s. 1580–1581. 
179 Talus 2019, s. 104. 
180 Ks. jäljempänä henkilötietojen suojan yhteys EIS 8 artiklaan. 
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7 että 8 artiklaan.181 Automaattiselta päätöksenteoltakaan ei siten vaadita yhteyttä PeOK 7 

artiklaan, jotta se voisi kuulua PeOK 8 artiklan suojan piiriin. Riittää, että automaattisessa 

päätöksentekoprosessissa käsitellään henkilötietoja, jotta käsittelyyn voidaan kohdistaa 

PeOK 8 (2) artiklassa ilmaistuja menettelyllisiä vaatimuksia esimerkiksi käsittelyn 

asianmukaisuudesta, käyttötarkoitussidonnaisuudesta, käsittelyn perustumisesta 

rekisteröidyn suostumukseen tai lakiin sekä rekisteröidyn omia tietojaan koskevista 

oikeuksista. Onkin huomattava, että SEUT 16 artiklan myötä kaikki henkilötietojen käsittely 

kuuluu unionin oikeuden alaan, jolloin PeOK 51 (2) artiklaan liittyvä EU:n 

toimivaltapunninta ei PeOK 8 artiklan osalta tule useinkaan ajankohtaiseksi. 

Etenkin käsittelyn asianmukaisuutta on kuvailtu henkilötietojen suojan tärkeimmäksi 

tavoitteeksi182, jota turvaa joukko henkilötietojen käsittelylle tärkeitä periaatteita, kuten 

käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuus, käsittelyn läpinäkyvyys ja ennustettavuus, 

tietoturva, tietojen virheettömyys sekä rekisteröidyn oikeus osallistua omien tietojensa 

käsittelyyn.183 PeOK 8 artiklan subjektiivisen perusoikeuden luonnetta vahvistaa se, että 

käsittelyn asianmukaisuusvaatimuksien loukkaamisella voi olla joko hallinnollisia tai 

rikosoikeudellisia seuraamuksia, minkä lisäksi rekisteröidyllä voi olla oikeus 

vahingonkorvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta (TSA VIII LUKU – 

Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset). Näin ollen PeOK 8 artiklan sisältämät 

menettelyvaatimukset eivät jää alisteiseksi PeOK 8 artiklan taustalla olevien tavoitteiden 

saavuttamiselle, vaan yksilöllä on mahdollisuus vedota tehokkaasti PeOK 8 artiklan 

sisältämiin henkilötietojen käsittelyä koskevien menettelyvaatimusten loukkauksiin 

asiassaan.184 

TSA 22 artikla heijastelee selkeästi PeOK 8 (2) artiklassa asetettuja henkilötietojen 

käsittelyn asianmukaisuusvaatimuksia. Automaattinen päätöksenteko on kielletty, ellei sitä 

ole nimenomaisesti rekisteröidyn suostumuksella, jäsenvaltion lainsäädännössä tai unionin 

oikeudessa sallittu. Tällöinkin on ”asianmukaisten toimenpiteiden avulla” varmistuttava 

käsittelyn asianmukaisuudesta, johon kuuluvat muun muassa PeOK 8 (2) viimeisessä 

virkkeessä ja TSA 13–15 artikloissa turvatut rekisteröidyn tiedonsaantioikeudet. 

 
181 Esimerkiksi Fuster katsoo, että EUT ei ole luonut johdonmukaista, yksistään henkilötietojen suojaa 

koskevaa oikeuskäytäntöä. Fuster 2014b, s. 267 – 269 ja Fuster – Gellert 2012, s. 79–81. Toisaalta esimerkiksi 

ratkaisuissa Bavarian Lager ja Digital Rights Ireland on merkkejä siitä, että EUT on tunnustanut erillisen 

henkilötietojen suojan olemassaolon. Asia T-194/04 Bavarian Lager, kohdat 118–119 ja yhdistetyt asiat C-

293/12 ja C-594/12 Digital Rights Ireland, kohta 65. 
182 Bygrave 2002, s. 168. 
183 Tzanou 2013, s. 89. 
184 Vrt. De Hert – Gutwirth 2006, passim. 
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Viranomaisessa toteutetun automaattisen päätöksenteon asianmukaisuuden keskeisiksi 

elementeiksi on nähdäkseni perusteltua katsoa myös muita EU-perusoikeuskirjassa 

turvattuja perusoikeuksia, kuten jäljempänä käsiteltävät yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto 

(PeOK 20 ja 21 artiklat) sekä oikeus hyvä hallintoon. Onkin todettu, että henkilötietojen 

suojalle on ominaista sen samanaikaiset liitännät moniin eri perusoikeuksiin.185 

PeOK 8 artiklan tulkinta tietosuoja-asetuksen valossa 

Perusoikeuskirjan selityksissä todetaan PeOK 8 artiklan perustuvan Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY, eli henkilötietodirektiiviin, joka on kumottu tietosuoja-

asetuksella. Oikeus henkilötietojen suojaan täsmentyy siten EU:n sekundäärisen oikeuden 

perusteella, mikä johtaa oikeuslähdeopillisesti erikoiseen kehätulkintaan, jossa 

sekundäärioikeuteen kuuluvan tietosuoja-asetuksen tulkinta määräytyy 

primäärioikeudellisen PeOK 8 artiklan perusteella, mutta jossa tämän primäärioikeudellisen 

PeOK 8 artiklan sisältöä määrittää sekundäärioikeudellinen tietosuoja-asetus. 

Oikeuskirjallisuudessa asiaa ei juuri näytetä asetettavan kyseenalaiseksi, vaan 

henkilötietojen suojan sisältöä analysoidaan tietosuoja-asetuksen avulla.186 Myönnettäköön 

tosin, että PeOK 8 (2) artiklassa ilmaistuja menettelyllisiä vaatimuksia, kuten käsittelyn 

asianmukaisuutta tai käyttötarkoitussidonnaisuutta, täsmentävien tietosuoja-asetuksen 

säännösten on perusteltua ymmärtää keskeisinä PeOK 8 (2) artiklan elementteinä. 

Mikäli siis PeOK 8 artiklaa tulkittaisiin tietosuoja-asetuksen valossa, oikeus olla joutumatta 

automaattisen päätöksenteon kohteeksi olisi suoraan luettava henkilötietojen suojan alaan 

kuuluvaksi yksilön subjektiiviseksi perusoikeudeksi. Johtopäätöstä ei nähdäkseni voi näin 

suoraviivaisesti tehdä. Vaikka perusoikeuden käsitteelle ei ole olemassa yksiselitteistä 

määritelmää, on perusoikeuksien ja tavallisten oikeuksien keskeiseksi eroksi katsottu varsin 

vakiintuneesti perusoikeuksien normihierarkkinen ylemmänasteisuus.187 Tämä toteutuu 

EU:n primäärioikeudessa. Sen sijaan tietosuoja-asetus on annettu ainoastaan EU:n tavallista 

lainsäätämisjärjestystä (SEUT 16 (2) artikla) noudattaen, jolloin TSA 22 artiklan 

poistaminen tietosuoja-asetuksesta kokonaisuudessaan vaatisi vain tavallista 

lainsäädäntömenettelyä. Sitä vastoin PeOK 8 artiklan tai SEUT 16 artiklan muuttaminen 

 
185 Talus 2019, s. 104. 
186 Ks. esim. Kranenborg 2014, s. 241–263. Talus puolestaan katsoo, että henkilötietojen suoja eroaa 

yksityisyyden suojasta muun muassa siksi, että tietosuoja-asetus sisältää yksityiskohtaista ja teknisluonteista 

henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä: ”It has been noted that data protection is more specific as it only 

relates to processing of personal data. If this argument is taken on a more concrete level, it is rather facile to 

observe that data protection regulation is more detailed and therefore more specific.” Talus 2019, s. 104. 
187 Walkila 2016, s. 56. 
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edellyttäisi perussopimusten muuttamista, jossa on kyse monimutkaisesta poliittisesta 

prosessista, jossa kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava uusi perussopimus. Tämä saattaa 

edellyttää joissain jäsenvaltioissa jopa suoria kansanäänestyksiä.188 Siten ei nähdäkseni ole 

perusteltua ymmärtää automaattisen päätöksenteon kieltoa EU-perusoikeuden keskeiseksi 

osatekijäksi vain sillä perusteella, että unionin sekundääriseen lainsäädäntöön sisältyy 

oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi – etenkään, kun PeOK 8 

artiklassa ei automaattisesta päätöksenteosta ole yleisluontoista mainintaa, jonka sisältöä 

tietosuoja-asetuksella pyrittäisiin täsmentämään. 

Tiedollinen itsemääräämisoikeus 

Henkilötietojen suojaan on usein katsottu sisältyvän tiedollisen itsemääräämisoikeuden 

elementti.189 Tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisältämä argumentaatioketju on alun perin 

saanut alkunsa Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen Census-tuomiosta 

vuodelta 1983.190 Tapauksessa oli kyse Saksan väestönlaskentalain 

perustuslainmukaisuudesta. Laki olisi mahdollistanut tiedonkeruun yksilöiden ja perheiden 

elinoloista ja -keinoista sekä harrastuksista väestönlaskennan yhteydessä. Kun yksityisyyttä 

tai henkilötietojen suojaa ei ole Saksan perustuslaissa191 turvattu, perusteli tuomioistuin 

väestönlaskentalain perustuslainvastaisuutta tiedollisen itsemääräämisoikeuden avulla, 

jonka se katsoi juontuvan Saksan perustuslain 2 (1) artiklan yleisestä 

persoonallisuusoikeudesta sekä 1 (1) artiklassa turvatusta ihmisarvosta. 

Perustuslakituomioistuimen mukaan ”persoonallisuuden vapaa kehittäminen” tarkoittaa 

modernin tietojenkäsittelyn kontekstissa yksilön suojaamista rajoittamatonta henkilötietojen 

keräämistä, tallentamista, käyttöä ja siirtämistä vastaan. Näin ollen 1 (1) ja 2 (1) artiklojen 

sisältämä tiedollinen itsemääräämisoikeus turvaa yksilön oikeuden päättää lähtökohtaisesti 

omien tietojensa julkistamisesta ja käytöstä.192 Kyse ei kuitenkaan ole rajoittamattomasta 

oikeudesta, jossa yksilö varallisuusoikeuteen rinnastettavalla tavalla omistaisi omat tietonsa 

ja voisi täydellisesti määrätä niistä. Pikemminkin kyse on yksilön oikeudesta kehittää 

 
188 Ks. esim. Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessin vaikeudesta Raitio 2020, s. 37–38. 
189 Esim. Tzanou 2013, s. 89–90. 
190 Ks. tarkemmasta analyysista Rouvroy – Poullet 2009, s. 45–53. 
191 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2019 

(BGBl. I S. 1546) geändert worden ist. 
192 BVerfGE 65, 1, kohta 147. 
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persoonallisuuttaan sosiaalisen yhteisön sisällä, jolloin tiedollista itsemääräämisoikeutta on 

punnittava suhteessa yhteisön intresseihin.193 

Talus katsoo, että henkilötietojen suojan tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvät 

ulottuvuudet ovat viime aikoina saaneet jalansijaa myös Euroopan unionin oikeudessa 

huolimatta siitä, että tiedollinen itsemääräämisoikeus on saanut alkunsa Saksan 

perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännössä. Hän huomauttaa, että moni tietosuoja-

asetukseen uutena tullut säännös, kuten oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus siirtää tiedot 

järjestelmästä toiseen, kumpuaa nimenomaan tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta.194 

Toisaalta Kranenborg huomauttaa, että perusoikeuskirjaa laadittaessa haluttiin 

nimenomaisesti luopua PeOK 8 artiklan muotoilusta tiedollisen itsemääräämisoikeuden 

muotoon. Lisäksi hän katsoo, että tiedollinen itsemääräämisoikeus ei kuulu PeOK 8 artiklan 

alaan, sillä hänen mukaansa rekisteröidyn suostumus on keskeinen tiedollista 

itsemääräämisoikeutta ilmentävä elementti, mutta henkilötietodirektiivi195 mahdollistaa 

henkilötietojen käsittelyn myös muilla perusteilla.196 

Kritiikkinä Kranenborgin näkemykselle on nähdäkseni syytä todeta, että tiedollinen 

itsemääräämisoikeus voidaan nähdä yhtenä henkilötietojen suojan elementtinä, vaikka 

yhtäsuuruusmerkkiä ei henkilötietojen suojan ja tiedollisen itsemääräämisoikeuden välille 

vedettäisikään. Lisäksi Kranenborgin näkemys on altis Rouvroyn ja Poulletin esittämälle 

kritiikille siitä, että tiedollisen itsemääräämisoikeuden doktriini on ymmärretty usein väärin 

yksilön varallisuusoikeudellisena oikeutena päättää omista tiedoistaan. Rouvroy ja Poullet 

katsovat, että tiedollinen itsemääräämisoikeus tulisi ymmärtää yksilön oikeutena vaikuttaa 

siihen kuvaan, jota hänestä kerätyt tiedot ovat omiaan muodostamaan, sillä modernissa 

informaatioyhteiskunnassa näillä tiedoilla voi olla keskeinen vaikutus yksilön asemaan 

yhteiskunnassa. Kyse on yksilön ja yhteisön intressien yhteensovittamisesta.197  

Rouvroyn ja Poulletin näkemystä havainnollistaa nähdäkseni EUT:n ratkaisu C‑131/12 

Google Spain SL, jossa oli kyse siitä, oliko Googlella velvollisuus poistaa rekisteröidyn 

nimellä ilmestyvät hakutulokset. Kyse oli 16 vuotta vanhoista tiedoista, jotka liittyivät häntä 

koskevien sosiaaliturvasaatavien perimiseksi suoritettuun takavarikkoon liittyvän kiinteän 

 
193 BVerfGE 65, 1, kohta 148. Ks. yksilön ja yhteisön suhteesta yksityisyyteen Lindroos-Hovinheimo 2018, s. 

52–75.  
194 Talus 2019, s. 106–109. 
195 Tässä tietosuoja-asetus vastaa henkilötietodirektiiviä. 
196 Kranenborg 2014, s. 229. 
197 Rouvroy – Poullet, s. 51. 
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omaisuuden huutokauppaan. EUT totesi, että kun otetaan huomioon kyseisiin ilmoituksiin 

sisältyvien tietojen arkaluonteisuus rekisteröidyn yksityiselämän kannalta ja se, että 

ilmoitukset on julkaistu alkujaan 16 vuotta sitten, rekisteröidyllä on perustellusti oikeus 

siihen, ettei noita tietoja liitetä tällaisessa luettelossa enää hänen nimeensä. Siltä osin kuin 

tässä tapauksessa ei näytä olevan olemassa erityisiä syitä, jotka oikeuttavat yleisön 

ensisijaisen intressin saada kyseiset tiedot saataviinsa tällaisen haun yhteydessä – mikä 

ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin tarkastettava – rekisteröity voi 

direktiivin 95/46 12 artiklan b alakohdan ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan 

nojalla vaatia mainittujen linkkien poistamista kyseisestä hakutulosten luettelosta.198 EUT:n 

argumentaatio ilmentää hyvin sitä seikkaa, että rekisteröidyn itsemääräämisoikeutta omiin 

tietoihinsa on punnittava suhteessa muihin yhteiskunnallisiin intresseihin. 

Nähdäkseni tiedollinen itsemääräämisoikeus sopii myös automaattisen hallintomenettelyn 

kohteena olevan yksilön oikeuksien jäsentämiseen, vaikka julkisen vallan käyttöön toki 

liittyykin leimallisesti yksilöön kohdistuva yksipuolinen vallankäyttö. Olennaista tässä ei 

olekaan se, että rekisteröity voisi jollakin tapaa estää tämän vallankäytön, vaan siitä, että 

yksityinen tietää joutuvansa tämän vallankäytön kohteeksi ja että hänellä on mahdollisuus 

osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja lausua käsityksensä päätöksenteon 

perusteista. Asiaa kuvastaa hyvin Saksan perustuslakituomioistuimen Rasterfahndung-

ratkaisu, jossa oli kyse Saksan poliisin massiivisen profilointioperaation lainmukaisuudesta. 

Operaation tarkoituksena oli tunnistaa mahdolliset ”nukkuvat” terroristit, jolloin poliisin 

rekisteriin päätyivät kaikki 18–40-vuotiaat miespuoliset muslimit, jotka olivat syntyneet 

poliisin erikseen vaaralliseksi määrittelemässä valtiossa tai joilla oli kyseisen maan 

kansalaisuus, ja jotka olivat kirjoilla Saksassa ja olivat opiskelleet jossakin saksalaisessa 

koulussa.199 

Vaikka operaatiolla oli perusteltu yhteiskunnallinen tarkoitus suojella maan turvallisuutta, 

katsoi perustuslakituomioistuin, että tietojenkeruuta ja profilointia puoltava vaara ei ollut 

riittävän ajankohtainen eikä perusoikeuden rajoitus ollut siten oikeassa suhteessa 

tavoiteltuun päämäärään nähden.200 Perustuslakituomioistuin huomautti, että profiloinnin 

kohteeksi joutuneilla henkilöillä ei ollut mahdollisuutta saada tietoa poliisin rekisteriin 

joutumisestaan. Kun tiedollisen itsemääräämisoikeuden lähtökohtana on oikeus päättää itse 

 
198 Asia C‑131/12 Google Spain SL, kohta 98. 
199 BVerfGE 115, 320, kohta 8. 
200 BVerfGE 115, 320, kohta 161. 
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siitä laajuudesta, jolla henkilökohtaiseen elämään liittyviä tietoja paljastaa, totesi 

tuomioistuin tiedollista itsemääräämisoikeutta rajoittavan, mikäli yksilöllä ei ole 

mahdollisuutta saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on liikkeellä ja mitä mahdolliset 

keskustelukumppanit hänestä tietävät.201 

Koillinen katsoo tiedollisen itsemääräämisoikeuden olevan yhteensopiva myös 

henkilötietojen suojaan liittyvän tiedollisen asymmetrian tasapainottamisen tavoitteen 

kanssa, jossa oikeussuhteessa väistämättä altavastaajan asemassa olevan yksityisen asemaa 

pyritään tietosuojasääntelyn avulla parantamaan. Yhteys julkisoikeudellisten 

oikeussuhteiden sääntelyyn on tässä ilmiselvä. Koillinen katsookin asymmetrian 

tasapainottamisen ja tiedollisen itsemääräämisoikeuden viittaavan nimenomaisesti 

”julkisoikeudellisen tietosuojaratkaisun konstitutionaaliseen perusteltavuuteen”.202 

EIS 8 artikla ja tietosuojayleissopimus PeOK 8 artiklan tulkinnassa 

Tietosuoja-asetuksen ohella perusoikeuskirjan selitysten PeOK 8 artiklaa koskevissa 

selityksissä todetaan artiklan perustuvan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaan ja 

yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 

tammikuuta 1981 tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen203 (jäljempänä 

tietosuojayleissopimus), jonka kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet. Euroopan 

ihmisoikeussopimus ei itsessään sisällä erillistä henkilötietojen suojaa koskevaa artiklaa tai 

edes mainintaa henkilötiedoista. Ero onkin merkittävä suhteessa EU:n perusoikeuskirjaan, 

jossa henkilötietojen suoja on erotettu omaksi artiklakseen.204 Kuitenkin EIT:n vuonna 1987 

antamalla ratkaisulla Leander v. Ruotsi (1987) oikeuden yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitukseen sisältävän EIS 8 artiklan soveltamisala laajentui kattamaan henkilötietojen 

suojan. EIT katsoi tuomiossaan, että tapauksessa sekä henkilötietojen tallentaminen että 

käsittely oli tulkittava EIS 8 (1) artiklan tarkoittamaksi loukkaukseksi kantajan 

 
201 BVerfGE 115, 320, kohta 69. Ks. myös Ojasen analyysi poliisin etnisestä profiloinnista. Ojanen 2010, 

passim. 
202 Koillinen 2013, s. 187. 
203 Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data, 28 

January 1981, ETS No. 108. 
204 Perusoikeuskirjan antaminen sai aikaan akateemisen keskustelun siitä, onko henkilötietojen suoja todella 

ymmärrettävä omana perusoikeutenaan, mikä tämän suojan ala on ja miten henkilötietojen suoja eroaa PeOK 

7 artiklassa turvatusta yksityisyyden ja perhe-elämän suojasta. Ks. esim. Koillinen 2012, s. 171–193; De Hert 

– Gutwirth 2006, s. 61–104; Tzanou 2013, s. 88–99; Fuster 2014b, 263–278; Fuster – Gellert 2012, s. 73–81; 

Rouvroy – Poullet 2009, s. 71–101. Lissabonin sopimuksen myötä käsitys henkilötietojen suojasta itsenäisenä 

perusoikeutenaan vaikuttaisi tosin vakiintuneen, vaikka niillä onkin päällekkäisyyksiä ja yksityisyyden suoja 

on yhä edelleen henkilötietojen suojan tärkeä tavoite. Ks. esim. Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen 2018, 

s. 13–15; Kranenborg 2014, s. 229; Talus 2019, s. 104. 
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yksityiselämän suojaa kohtaan. Kyse oli Ruotsin suojelupoliisin henkilörekisteristä, jonka 

itseään koskevaan sisältöön valittaja ei voinut tutustua, mutta josta kuitenkin annettiin tietoja 

valittajan työnantajalle.205 Tuomio merkitsi alkua EIT:n henkilötietojen suojaa koskevalle 

oikeuskäytännölle.206 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIS 8 artiklaan liittyvässä oikeuskäytännössä 

havaittavissa runsaasti yksilön päätännälliseen itsemääräämisoikeuteen liittyviä elementtejä. 

Van der Sloot katsoo asiaa koskevassa analyysissaan, että EIS 8 artiklaan liittyvät 

menettelylliset elementit on mahdollista konstruoida päätännällisen yksityisyyden 

(decisional privacy) doktriiniksi, jonka valossa myös TSA 22 artiklaa tulee tulkita.207 EIT 

valoi päätännällisen yksityisyyden doktriinin perustan eksplisiittisesti kolmella samana 

päivänä vuonna 1987 antamallaan keskenään hyvin samankaltaisella tuomiolla208, joissa 

kaikissa oli aineellisesti kyse isän oikeudesta tavata huostaanotettua lastaan, hakea tämän 

huoltajuutta sekä osallistua lastaan koskevan asian käsittelyyn. Ongelmat keskittyivät ennen 

kaikkea valittajien menettelyllisten oikeusturvatakeiden puutteellisuuteen viranomaisessa. 

On merkillepantavaa, että vaikka EIT totesi valittajien oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin (EIS 6 artikla) rikotun asiaa koskevan oikeusprosessin osalta, arvioi se 

hallintomenettelyssä tapahtuneita valittajan menettelyllisten oikeusturvatakeiden puutteita 

yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa koskevan EIS 8 artiklan nojalla.209 Tätä selittää 

osaltaan se, että EIS ei sisällä hallinnon laatua koskevia artikloja. Näin EIT on ollut pakotettu 

tulkitsemaan laajentavasti joko EIS 6 tai 8 artiklaa, mikäli se on halunnut turvata yksilön 

menettelyllisiä oikeuksia hallintoviranomaisen päätöksentekoprosessissa. 

Ratkaisussa B v. Yhdistynyt kuningaskunta (1987) EIT lausui seuraavasti: “It is true that 

Article 8 contains no explicit procedural requirements, but this is not conclusive of the 

matter. The local authority’s decision-making process clearly cannot be devoid of influence 

on the substance of the decision, notably by ensuring that it is based on the relevant 

considerations and is not one-sided and, hence, neither is nor appears to be arbitrary. 

Accordingly, the Court is entitled to have regard to that process to determine whether it has 

been conducted in a manner that, in all the circumstances, is fair and affords due respect to 

 
205 Leander v. Ruotsi, kohta 48. Loukkaus tosin täytti EIS 8 (2) artiklan sisältämät rajoittamisperusteet eikä 

Ruotsin siten katsottu rikkoneen ihmisoikeussopimusta. 
206 Fuster 2014, s. 96. 
207 Van der Sloot 2017, s. 200–201. 
208 B v. Yhdistynyt kuningaskunta (1987), R v. Yhdistynyt kuningaskunta (1987) ja W v. Yhdistynyt 

kuningaskunta (1987). 
209 B v. Yhdistynyt kuningaskunta (1987), kohta 56, R v. Yhdistynyt kuningaskunta (1987), kohta 60 ja W v. 

Yhdistynyt kuningaskunta (1987), kohta 55. 
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the interests protected by Article 8.”210 Siinä missä EIS 8 artiklan sanamuodossa ei ole 

minkäänlaisia menettelyllisiä vaatimuksia, on PeOK 8 (2) artikla sisällöltään korostetun 

menettelyllinen. Siten EIT:n lausuma sopii jopa EIS 8 artiklaa paremmin osaksi PeOK 8 

artiklan suojan alaa. EIT:n argumentaatio yksityisyyden suojan tehokkaasta toteutumisesta 

menettelyllisten oikeusturvatakeiden avulla heijastelee näkemystä, jossa menettelylliset 

oikeudet ovat alisteisia aineellisille oikeuksille.211 Tällöin menettelyllisten oikeuksien 

funktiona on toteuttaa ja turvata aineellisten oikeuksien toteutumista, eivätkä menettelylliset 

oikeudet nouse yksilön subjektiivisiksi oikeuksiksi, joiden loukkauksiin yksityinen voisi 

tehokkaasti vedota asiassaan.212 

Onkin huomattava, että menettelylliset elementit päätännällisen yksityisyyden doktriinissa 

jäävät näin sivuosaan: arvioinnissa painottuu yksityisyyden suojan toteutuminen ja 

menettelyllisten oikeusturvatakeiden osuus sen toteutumisessa. Myös van der Sloot katsoo, 

että doktriinillaan EIT on yrittänyt löytää keinon suojata valittajien perusteltuja 

viranomaisen menettelyyn liittyviä vaateita luomatta kuitenkaan subjektiivista oikeutta, 

jonka nojalla EIT:n olisi annettava suojaa myös sellaisille vaatimuksille, joilla ei ole suoraa 

yhteyttä yksityisyyden suojaan.213 Epäilemättä näiden viranomaisen menettelyyn liittyvien 

vaateiden suojaaminen esimerkiksi EIS 6 artiklan laajentavalla tulkinnalla olisi näin 

saattanut toimia. 

Sittemmin EIT on rakentanut doktriiniaan edelleen ja liittänyt menettelyllisiä vaatimuksia 

lähes kaikkiin yksityisyyden suojan osa-alueisiin.214 Vaikka yksityisyyden suoja on alun 

perin ollut rakenteeltaan valtion negatiivinen toimintavelvoite olla puuttumatta yksilön 

vapauspiiriin, asettaa EIT:n oikeuskäytäntö valtiolle tältä osin myös positiivisia 

toimintavelvoitteita toteuttaa yksilön oikeutta yksityisyyteen.215 Doktriini velvoittaa julkista 

valtaa käyttävät elimet huolehtimaan yksilöiden yksityisyyden ja perhe-elämän piiriin 

puuttuvissa ratkaisuissaan yksilön menettelyllisistä oikeuksista. Näihin menettelyllisiin 

vaatimuksiin kuuluu yksilön oikeus saada tieto päätöksentekoprosessista riittävän aikaisessa 

vaiheessa, päätöksenteon perustuminen olennaiseen ja paikkaansa pitävään tietoon, 

asianosaisen pääsy asiaa koskeviin asiakirjoihin, asianosaisen osallistuminen 

 
210 B v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 63–64. 
211 Näkemys on tyypillinen etenkin mannereurooppalaisissa oikeusjärjestyksissä. Kulla 2018, s. 4–5. 
212 Menettelyllisten ja aineellisten oikeuksien analyysista ks. Galligan 1996, s. 100–102. 
213 Van der Sloot 2017, s. 198. 
214 Van der Sloot 2017, s. 196. 
215 Positiiviset toimintavelvoitteet eivät merkitse kuitenkaan sitä, että yksityisyyden suoja olisi rinnastettavissa 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Valtion positiivisella toimintavelvoitteella ja EIS 8 

artiklalla on oltava suora ja välitön yhteys. Pellonpää ym. 2018, s. 778–779. 
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päätöksentekoprosessiin ja asianosaisen kuuleminen. Lisäksi päätös on tehtävä ilman 

aiheetonta viivytystä, prosessissa on oltava mahdollista pyytää asiantuntija-apua ja kuultujen 

asiantuntijoiden on oltava puolueettomia, tehtyjen päätösten on oltava 

suhteellisuusperiaatteen mukaisia sekä oikeudenmukaisia, minkä lisäksi päätökseen oltava 

mahdollista hakea muutosta.216 

Doktriini vaikuttaisi siten sisällöltään olevan läheistä sukua jäljempänä käsiteltävälle EU-

oikeudessa vahvistettuun oikeuteen hyvään hallintoon. Kuten edellä olen todennut, EIT:n 

EIS 8 artiklaan oikeuskäytäntö on otettava huomioon tietosuoja-asetusta tulkittaessa 

Nähdäkseni TSA 22 (2) (b) artiklan asianmukaisten suojatoimien sisältöä määritettäessä 

EIT:n oikeuskäytännöstä onkin löydettävissä monia keskeisiä yksilön menettelyllistä 

oikeusturvaa takaavia vaatimuksia, jotka olisi perusteltua ottaa huomioon. Van der Sloot 

katsoo lisäksi, että päätännällisen yksityisyyden doktriinin avulla yksilön menettelyllisiä 

oikeusturvatakeita voidaan turvata myös silloin, kun kyse on pelkästään osa-automaatiosta, 

joka ei kuulu TSA 22 artiklan soveltamisalaan.217 

Lopuksi on huomattava, että PeOK 8 artiklan taustalla vaikuttaa myös Euroopan neuvoston 

tietosuojayleissopimus, jonka myös EIS 8 artikla kattaa ainakin osittain218, sillä EIT on 

viitannut tietosuojayleissopimukseen myös nimenomaisesti EIS 8 artiklaa koskevassa 

ratkaisukäytännössään.219 Tietosuojayleissopimuksen modernisoimiseksi laaditun 

muutospöytäkirjan220 9 (a) artiklassa on myös turvattu yksilön oikeus olla joutumatta 

automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Artiklan mukaan ”every individual shall have a right 

not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on an automated 

processing of data without having his or her views taken into consideration”. 

Muutospöytäkirja astuu voimaan, kun kaikki tietosuojayleissopimuksen sopimusvaltiot ovat 

sen ratifioineet, tai viimeistään viiden vuoden kuluttua pöytäkirjan avaamisesta 

allekirjoituksille niiden valtioiden osalta, jotka ovat pöytäkirjan hyväksyneet tai ratifioineet, 

jos pöytäkirjassa on vähintään kolmekymmentäkahdeksan osapuolta (37 artikla).221 Tällä 

 
216 Lisäksi doktriini asettaa lainsäätäjälle positiivisen velvollisuuden edistää yksilön mahdollisuuksia tehdä 

itseään koskevia päätöksiä. Esimerkiksi aborttipäätöksen tekemisessä tähän liittyy valtion positiivinen 

velvollisuus mahdollistaa yksilön pääsy luotettavaan ja olennaiseen tietoon päätöksenteon tueksi. Van der Sloot 

2017, s. 198. 
217 Van der Sloot 2017, s. 201. 
218 Fuster 2014, s. 96–102.  
219 Ks. esim. Amann v. Sveitsi (2000), kohta 65. 
220 Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data (ETS No. 108). 
221 Suomi on allekirjoittanut tietosuojayleissopimuksen modernisoimiseksi annetun muutospöytäkirjan 

10.10.2018. Suomi on ratifioinut muutospöytäkirjan 23.10.2020 (HE 30/2020 vp ja EV 125/2020 vp). 
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hetkellä on vielä 13 sopimusvaltiota, jotka eivät ratifioineet muutospöytäkirjaa.222 

Muutospöytäkirjan voimaantulon myötä myös PeOK 8 artikla laajenee yksiselitteisesti 

kattamaan myös automaattisen päätöksenteon kiellon. On huomattava, että 

muutospöytäkirjan 26 artiklalla mahdollistettiin myös Euroopan unionin liittyminen 

tietosuojayleissopimukseen. 

Onko oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi osa PeOK 8 artiklaa? 

Olen edellä analysoinut Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklaa automaattisen 

päätöksenteon näkökulmasta. Vaikka PeOK 8 artiklan sanamuoto ei itsessään ota 

automaattisen päätöksenteon hyväksyttävyyteen kantaa, on automaattisen päätöksenteon 

selkeä sääntely yksityiselle kuuluvine menettelyllisine oikeusturvakeinoineen yhteensopiva 

henkilötietojen suojaan liittyvän tiedollisen itsemääräämisoikeuden konseptin kautta. 

Rekisteröidyllä on oikeus lausua käsityksensä niistä tiedoista, joiden perusteella häntä 

koskevia päätöksiä tai toimenpiteitä tehdään. Lisätukea tälle tulkinnalle tuo PeOK 8 artiklan 

tulkinnassa huomioitava EIT:n EIS 8 artiklaan liittyvä oikeuskäytäntö, joka sisältää selkeitä 

yksilön menettelyllisiä oikeusturvatakeita tukevia elementtejä. Tietosuojayleissopimuksen 

muutospöytäkirjan voimaantulo omalta osaltaan vahvistanee automaattisen päätöksenteon 

asemaa osana henkilötietojen suojaa. 

On kuitenkin huomattava, että yksityiseen kohdistuvassa päätöksenteossa menettelylliset 

oikeusturvatakeet eivät ole henkilötietojen suojan keskiössä. Esimerkiksi EIT:n 

argumentaatiosta on luettavissa, että yksityisyyden suojaa turvaavat menettelylliset 

vaatimukset palvelevat lähinnä yksityisyyden suojan toteuttamista materiaalisena 

tavoitteena. Tällöin yksilön menettelylliset perusoikeudet ovat väistämättä toissijaisia 

materiaalisiin päämääriin nähden. Koivisto ja Koulu toteavatkin tietosuoja-asetuksen 

”käsitteellistävän automaattisen päätöksenteon ennen kaikkea tietosuojakysymykseksi”.223  

4.3 TSA 22 artiklan yhteydet muihin EU-perusoikeuksiin 

 Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto 

Kuten edellä olen todennut, henkilötietojen suojaa käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa on 

henkilötietojen suojan keskeisinä tavoitteina tunnistettu yksityisyyden ohella 

yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. Ne kytkeytyvät tämän tutkimuskysymyksen kannalta 

keskeiseen profilointiin sekä TSA 9 (1) artiklan kieltoon käsitellä erityisiä 

 
222 Tilanne 6.11.2020. 
223 Koivisto – Koulu 2020, s. 806. 
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henkilötietoryhmiä.224 Ehdotuksessaan tietosuoja-asetukseksi myös komissio toteaa 

syrjinnän kiellolla olevan yhteys henkilötietojen suojaan asiaa sen tarkemmin tosin 

perustelematta.225 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 71 kohdassa todetaan erikseen, että 

rekisterinpitäjän olisi käytettävä profiloinnissa asianmukaisia matemaattisia tai tilastollisia 

menetelmiä, toteutettava teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka soveltuvat erityisesti 

sen varmistamiseen, että henkilötietojen virheellisyyteen johtavat tekijät korjataan ja 

virheriski minimoidaan, sekä turvattava henkilötiedot siten, että rekisteröidyn etuihin ja 

oikeuksiin kohdistuvat mahdolliset riskit otetaan huomioon ja estetään muun muassa 

luonnollisten henkilöiden syrjintä. 

Kun lisäksi SEUT 16 artiklan myötä kaikki henkilötietojen käsittely kuuluu Euroopan 

unionin toimivaltaan, on PeOK 8 artiklan lisäksi myös muita EU-perusoikeuksia 

sovellettava kaikessa automaattisessa päätöksenteossa PeOK 51 (1) artiklan mukaisesti. 

Yhdenvertaisuudesta säädetään PeOK 20 artiklassa ja yleisestä syrjintäkiellosta sekä 

kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä PeOK 21 artiklassa226, ja ne ovat keskeisiä 

”asianmukaisten toimenpiteiden” osatekijöitä silloin, kun automaattisen päätöksenteon 

kiellosta on TSA 22 (2) (b) artiklan nojalla poikettu. Samaan tapaan kuin EUT:lla on ollut 

tapana arvioida PeOK 7 ja 8 artikloja yksityisyyden suojaan liittyvissä ratkaisuissaan 

yhdessä, on viranomaisessa toteutetun automaattisen päätöksenteon yhteydessä tarkasteltava 

PeOK 8 artiklaa yhdessä PeOK 20 ja 21 artiklojen kanssa. 

Yhdenvertaisuusperiaate 

Yhdenvertaisuusperiaatetta koskevan PeOK 20 artiklan mukaan kaikki ihmiset ovat 

yhdenvertaisia lain edessä. Perusoikeuskirjan selityksissä todetaan artiklan vastaavan yleistä 

oikeusperiaatetta, joka on otettu mukaan kaikkiin eurooppalaisiin perustuslakeihin ja jonka 

myös yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut yhteisön oikeuden perusperiaatteeksi. 

Yhdenvertaisuusperiaatteeseen liittyvässä oikeuskäytännössä on tyypillisimmillään kyse 

siitä, miten jokin rajallinen etuus jaetaan hakijoiden kesken ja asettaako tehty ratkaisu jonkin 

hakijaryhmän muita heikompaan asemaan.227 EU-oikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate 

 
224 Tzanou 2013, s. 91–92; Bygrave 2002, s. 136–137. 
225 KOM(2012) 11 lopullinen, s. 6–7. 
226 Käytännössä PeOK 21 artiklalla on ollut PeOK 20 artiklaa suurempi merkitys, sillä se on ollut sekä 

oikeuskirjallisuudessa että oikeuskäytännössä 20 artiklaa viitatumpi. Toisaalta kaikki tasa-arvoa koskevan 

PeOK III osaston oikeudet ja syrjintäkiellot ovat tiukasti kietoutuneet toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä 

niiden tiukalle erottelulle liene käytännössä juuri tarvetta. Bell 2011, s. 564–565. 
227 Esimerkiksi perusoikeuskirjan selityksissä viitatussa ratkaisussa Karlsson oli kyse ruotsalaisista 

maidontuottajista, joista yhdeltä juuri Euroopan unioniin liittyneen Ruotsin viranomaiset olivat evänneet 
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velvoittaa viranomaisen kohtelemaan samanlaisia tapauksia samalla tavoin ja erilaisia 

tapauksia toisistaan poikkeavin tavoin EU-oikeutta soveltaessaan. Etenkin erilaiselle 

kohtelulle on oltava objektiiviset perusteet, sillä tavoitteena on normien yhdenmukainen 

soveltaminen sekä viranomaisen ratkaisukäytännön johdonmukaisuus ja ennakoitavuus.228 

Samalla vaatimus objektiivisesta kohtelusta sisältää mielivallan kiellon, jossa harkintavaltaa 

ei saa käyttää, päätöstä tehdä tai oikeussääntöjä soveltaa mielivaltaisesti tai syrjivästi.229 

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen on taattava silloin, kun automaattinen 

päätöksentekojärjestelmä tekee viranomaisen puolesta päätöksiä. 

Kiinnostavaa on, että automaattisia päätöksentekojärjestelmiä ohjelmoitaessa 

yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen voi aiheuttaa ongelmia, mikäli järjestelmä 

sinällään täysin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti ohjelmoidaan tekemään päätöksiä 

samalla tapaa kuin aiemmat päätökset on tehty. Ratkaisu muodostuu nimittäin 

ongelmalliseksi, jos järjestelmän opettamiseen käytetään jo alkujaan syrjivistä ratkaistuista 

päätöksistä koostuvaa aineistoa. Tästä oli kyse 1980-luvulta peräisin olevassa tapauksessa 

Iso-Britanniassa, jossa oli kehitetty tietokoneohjelma avustamaan lääketieteellisen 

tiedekunnan opiskelijavalinnoissa. Järjestelmä hyödynsi opetusdatana aiempia 

valintapäätöksiä, jotka sittemmin ilmenivät systemaattisesti syrjineen naisia ja etnisiä 

vähemmistöjä. Ohjelma ei sisältänyt itsessään uusia vinoumia vaan toisti ihmisen tekemiä 

ratkaisuja, jotka siis jo alun perin olivat olleet yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon 

vastaisia.230 Etenkin viranomaisessa toteutetussa automaattisessa päätöksenteossa käsittelyn 

keskeisiin asianmukaisuusvaatimuksiin kuuluukin tarkka etukäteinen harkinta siitä, 

minkälaista aineistoa automaattisen päätöksentekojärjestelmän opetukseen käytetään. 

 
maitokiintiön hänen tilansa maidontuotannon keskeydyttyä työtapaturman vuoksi eli maidontuottajasta 

itsestään riippumattomasta syystä. Maitokiintiön myöntämisen edellytyksenä nimittäin oli, että maidontuotanto 

oli ollut jatkuvaa tietyn viiteajanjakson aikana. Arvioinnin kohteena oli siten se, kohdeltiinko niitä 

maidontuottajia, joiden maidontuotanto oli ollut viiteajanjakson aikana jatkuvaa, suotuisammin kuin niitä 

maidontuottajia, joiden maidontuotanto oli ollut keskeytynyt. Ratkaisussaan EUT katsoi, että jatkuvan 

maidontuotannon edellytys ei itsessään ollut unionin yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, sillä 

”maitokiintiöitä vahvistettaessa on sovellettu samoja sääntöjä kaikkiin samassa tilanteessa oleviin tuottajiin”. 

Asia C–292/97 Karlsson, kohta 40. 
228 Euroopan unionin kontekstissa oman käytännön ongelmansa aiheuttavat eri jäsenvaltioiden viranomaisten 

toisistaan poikkeavat soveltamiskäytännöt, jotka saattavat johtaa siihen, että EU-kansalaisen kohtelu 

samanlaisessa asiassa voi vaihdella jäsenvaltioiden välillä. Tämän on kuitenkin katsottu olevan 

yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon näkökulmasta hyväksyttävää, kunhan jäsenvaltion sisällä EU-kansalaisia 

kohdellaan yhdenvertaisella tavalla. Mäenpää 2011, s. 263. 
229 Mäenpää 2011, s. 262–263. 
230 Barocas ja Selbst 2016, s. 681–682. 



64 

 

Syrjintäkielto 

Syrjintäkiellon sisältävän PeOK 21 artiklan mukaan 

1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun231, ihonväriin tai 

etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 

uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai 

sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan. 

2. Kielletään kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä perussopimusten 

soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden erityismääräysten soveltamista. 

Artiklaa koskevien selitysten mukaan PeOK 21 artikla perustuu SEUT 19 artiklaan, jossa 

annetaan unionille valta hyväksyä säädöksiä kyseisessä artiklassa tyhjentävästi luetteloitujen 

syrjinnän muotojen torjumiseksi, syrjinnän kiellon sisältävään EIS 14 artiklaan sekä 

geeniperimän osalta ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen 

11 artiklaan. Artiklaa sovelletaan EIS 14 artiklan mukaisesti siltä osin kuin se on 

yhteneväinen kyseisen artiklan kanssa.232 EUT on vahvistanut syrjimättömyysperiaatteen 

yhdeksi unionin yleisistä oikeusperiaatteista jo ennen periaatteen kodifioimista 

primäärioikeuteen, vaikka tätä ei nimenomaisesti perusoikeuskirjan selityksissä todeta.233 

Siinä missä yhdenvertaisuusperiaate koskee sanamuotonsa perusteella lain soveltamista, voi 

PeOK 21 artiklan sisältämä syrjintäkielto ulottua myös sen arviointiin, onko jokin säädös 

itsessään syrjivä. PeOK 21 (1) artikla sisältää yleisen syrjintäkiellon, jossa on lueteltu 

kiellettyjä syrjintäperusteita. Luettelo ei ole tyhjentävä ja se koskee EU-kansalaisten lisäksi 

kaikkia muitakin luonnollisia henkilöitä.234 PeOK 21 (2) artiklassa säädetään puolestaan 

kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellosta. Kansalaisuusperustaisen syrjinnän 

kohosteinen asema PeOK 21 artiklassa linkittyy siihen, että syrjimättömyysperiaatteen 

juuret ovat sisämarkkinoiden luomisessa, jossa etenkin kansalaisuuteen perustuva syrjintä 

vesittäisi koko järjestelmän tavoitteen henkilöiden, palveluiden, tavaran ja pääomien 

 
231 Saksassa on käyty mielenkiintoista keskustelua siitä, tulisiko sana ”Rasse” (rotu) poistaa syrjintäkiellon 

sisältävästä Saksan perustuslain 3 (3) artiklasta, sillä ”ihmisrotuja” ei biologisesti ole olemassakaan. Ks. 

keskustelusta esim. Cengiz Barskanmazin ja Nahed Samourin kirjoitus Verfassungsblogissa 16.6.2020: Das 

Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse sekä Mathias Hongin kirjoitus samaisella alustalla 20.7.2020: 

„Rasse“ im Parlamentarischen Rat und die Dynamik der Gleichheitsidee seit 1776 (Teil I). 
232 EIS 14 artiklan mukaan ”Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen 

taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin 

mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 

varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.” 
233 Asia 149/77 Defrenne, kohdat 25–27. Raitio 2020, s. 282–283. 
234 Asia 48/75 Royer, kohta 12 sekä asia 118/75 Watson ja Belmann, kohta 9.  
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vapaasta liikkuvuudesta.235 PeOK 21 (2) antaa EU-kansalaisille hyvin laajan suojan 

kansalaisuusperusteista syrjintää vastaan. Vähemmän selvää on kuitenkin, missä määrin 

kolmannen maan kansalaiset nauttivat PeOK 21 (2) artiklan suojaa.236 

PeOK 21 artikla kieltää sekä välittömän että välillisen syrjinnän.237 Välittömässä syrjinnässä 

on kyse tilanteesta, jossa henkilöä kohdellaan PeOK 21 artiklassa listattujen 

syrjintäperusteiden perusteella epäsuotuisammin kuin toista henkilöä vastaavanlaisessa 

tilanteessa. Automaattisen päätöksenteon kontekstissa välitöntä syrjintää olisi ainakin 

päätöksentekojärjestelmän ohjelmoiminen niin, että se perustaa päätöksentekonsa 

syrjintäperusteina kiellettyihin muuttujiin, kuten päätöksenteon kohteen sukupuoleen tai 

uskontokuntaan. Välillisessä syrjinnässä on puolestaan kyse tilanteesta, jossa itsessään 

neutraali ja sallittu menettely johtaa syrjintään jollakin PeOK 21 artiklassa mainituista 

kriteereistä. Esimerkiksi asiallisesti asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu voi merkitä 

välillistä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.238 

Etenkin välillinen syrjintä voi muodostua automaattisessa päätöksenteossa ongelmalliseksi, 

sillä vaikka päätöksentekojärjestelmää ei tarkoituksella ohjelmoitaisi syrjiväksi, ohjelmat 

ovat ihmiselle epäintuitiivisia eivätkä monimutkaiset oikeudellis-sosiologiset 

kysymyksenasettelut tietokonekielelle muutettuna välttämättä muodosta ihmiselle 

ymmärrettäviä korrelaatio- tai kausaalisuhteita.239 Lisäksi tietokoneen tekemien ratkaisujen 

perusteita voi olla jälkeenpäin hankalaa jäljittää tietokoneen itsenäisesti koneoppimisen 

myötä muodostamia päätösten perusteina olevia korrelaatioita.240 Seuraavaksi käsittelen 

yleisimpiä syrjintäriskejä lyhyesti. Niiden ehkäiseminen on keskeinen automaattisen 

päätöksenteon asianmukaisuusvaatimus. 

 
235 Bell 2011, s. 613 ja Kilpatrick 2014, s. 587. Myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen 

sisältynyt naisten ja miesten palkkatasa-arvoa koskeva 119 artikla liittyi alun perin epäilykseen, että tietyt 

jäsenmaat saattaisivat saada kilpailuetua muiden kustannuksella hyödyntämällä halpaa naistyövoimaa. Bell 

2011, s. 614–615 alaviitteineen ja de Burcá 2010, s. 218–221. 
236 Aiheesta mm. Kilpatrick 2014, s. 588–590. 
237 Kilpatrick 2014, s. 592. Ks. välittömän ja välillisen syrjinnän määritelmistä neuvoston direktiivin 

2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 2 (2) artikla, neuvoston 

direktiivin 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta 2 (2) artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY miesten ja 

naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja 

ammattiin liittyvissä asioissa 2 (1) artikla. 
238 Asia 152/73 Sotgiu, kohta 11. Välillinen syrjintä saattaa kuitenkin olla sallittua, jos kyseisellä säännöksellä, 

perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen 

saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Kilpatrick 2014, s. 592, Mäenpää 2011, s. 

265–266. 
239 Barocas – Selbst 2018, s. 1096–1099. 
240 Barocas – Selbst 2018, s. 1094–1096. 
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Syrjintä ja epäyhdenvertainen kohtelu automaattisissa päätöksentekoprosesseissa 

Barocas ja Selbst ovat eritelleet automaattisten päätöksentekojärjestelmien herkästi syrjiviä 

ominaisuuksia yhdysvaltalaista syrjinnänvastaista oikeutta vasten. Erittely on teknologiaa 

koskevan pohdintansa osalta käyttökelpoinen myös tässä tutkielmassa. Barocas ja Selbst 

tunnistavat automaattisissa päätöksentekoprosesseissa jopa viisi erilaista syrjintään liittyvää 

ongelmaa.  

i) Selitettävän muuttujan (target variable) ja luokkamuuttujan (class labels) määrittely 

Koneoppimisessa tietokone etsii erilaisista tietomassoista korrelaatioita sen mukaisesti, 

millaisiin tuloksiin se on ohjelmoitu pääsemään. Esimerkiksi sähköpostiin tulleen 

roskapostin automaattinen tunnistus ohjelmoidaan siten, että tietokoneelle annetaan joukko 

sähköposteja, jotka ihminen on etukäteen luokitellut ”roskapostiksi” ja ”ei-roskapostiksi”. 

Tietokone pyrkii löytämään sähköposteista ominaisuuksia, joiden perusteella jaottelu on 

tehty. Roskapostiksi merkityt viestit saattavat esimerkiksi sisältää fraaseja, kuten ”magic 

weight loss pill” ja ”million dollars for you”. Esimerkkien avulla algoritmi ”oppii”, mitkä 

ominaisuudet tai toiminnallisuudet voivat olla merkityksellisiä halutun lopputuloksen 

saavuttamiseksi.241 Haluttua lopputulosta kutsutaan selitettäväksi muuttujaksi (eli ovatko 

saapuneet viestit roskapostia vaiko eivät), ja luokkamuuttujilla tarkoitetaan selitettävän 

muuttujan sisältämiä kategorioita (esimerkiksi sähköpostin lähettäjä, kellonaika, maa ja IP-

osoite).242 

Roskapostin suodattaminen ei ole omiaan aiheuttamaan suuria syrjintään liittyviä ongelmia, 

sillä roskaposti on helppoa tunnistaa eikä useimmilla ihmisillä ole hankaluuksia päästä 

yhteisymmärrykseen siitä, mikä määrittää roskapostin. Ongelmia saattaa tulla, mikäli 

koneoppimisen avulla lähestytään monitahoisempia ongelmia, kuten luottohakemuksen 

automaattista käsittelyä. ”Luottokelpoisuus” on itsessään jo kysymyksenasettelu, johon 

tietokone ei kykene vastaamaan ilman kysymykseen vastaamisessa palvelevia uusia 

luokittelumerkintöjä.243 

Tästä oli kyse yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tapauksessa vuodelta 2018, jossa 

lautakunta kielsi luottoyhtiötä käyttämästä tilastollista menetelmää luotonhakijoiden 

arvioinnissa. Tapauksessa arvioidun luottopäätöksen perusteena eivät olleet luotonhakijan 

tulo- tai varallisuustiedot vaan luottoyhtiön käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan 

 
241 Zuiderveen Borgesius 2018, s. 10. 
242 Barocas – Selbst 2016, s. 678. 
243 Barocas – Selbst 2016, s. 679. 
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pisteytysjärjestelmä. Pisteytysjärjestelmässä oli pisteytetty luotonhakijan asuinpaikka, 

sukupuoli, äidinkieli ja ikä. Järjestelmä laski väestötietojen pohjalta, kuinka paljon kuhunkin 

ryhmään kuuluvilla oli maksuhäiriöitä prosentuaalisesti. Miespuolisille henkilöille 

järjestelmä antoi vähemmän pisteitä kuin naispuolisille, sillä miehillä oli enemmän 

maksuhäiriömerkintöjä kuin naisilla. Vastaavasti suomenkieliset saivat vähemmän pisteitä 

kuin ruotsinkieliset. Hakija olisi ollut ”luottokelpoinen” hakemansa summan suuruiseen 

lainaan, mikäli hän olisi ollut ruotsinkielinen nainen. Suomenkielisenä miehenä hänen 

pisteensä eivät kuitenkaan yltäneet riittävän suureen pistemäärään, jotta pisteytysjärjestelmä 

olisi luokitellut hänet luottokelpoiseksi.244 Tapaus havainnollistaakin oivallisesti, kuinka 

selitettävän muuttujan ja luokkamuuttujien määrittely voi muodostua syrjiväksi. 

ii) Opetusdata 

Opetusdataksi kutsutaan niitä esimerkkejä, joilla tietokone oppii ratkaisemaan sille asetettuja 

tehtäviä. Barocas ja Selbst toteavat, että opetusdatan ongelmat saattavat johtaa 

päätöksentekojärjestelmän syrjivyyteen kahdella tapaa. Kuten edellä olen jo maininnut, 

opetusdata saattaa jo itsessään olla vinoutunutta, jos aineisto koostuu ratkaisuista, jotka on 

jo alun perin ratkaistu jollain tapaa syrjivästi. Toisekseen opetusdata saattaa olla kerätty 

aineistosta, joka on jollakin tapaa vinoutunutta, virheellistä tai puutteellista. Jokin 

väestöryhmä saattaa olla aineistossa yli- tai aliedustettuna. Jos esimerkiksi poliisi keskittää 

huomionsa tiettyihin etnisiin ryhmiin tai kaupunginosiin, on todennäköistä, että poliisin 

tilastoissa nämä etniset ryhmät ja kaupunginosat yliedustettuna. Samaan aikaan on kuitenkin 

mahdollista, että kyseisissä etnisissä ryhmissä ja kaupunginosissa rikollisuutta ei 

todellisuudessa esiinny keskimääräistä enempää.245 Mikäli automaattinen 

päätöksentekojärjestelmä etsii ja muodostaa korrelaatioita tällaisen datan perusteella, 

tulokset ovat suurella todennäköisyydellä jollakin tapaa syrjiviä. 

iii) Päätöksenteon perusteiden valinta (feature selection) 

Päätöksentekoprosessien automatisoinnissa ongelmalliseksi muodostuu niin ikään se, mitä 

muuttujia tietokone ohjelmoidaan päätöksentekoprosessissaan tarkastelemaan. 

Monimutkainen ongelma on siten yksinkertaistettava ja pilkottava, ja valittava etukäteen, 

mihin seikkoihin tietokone päätöksentekoprosessin perustaa – etenkin, kun malleilla on 

taipumus muuttua sitä epätarkemmiksi, mitä enemmän muuttujia käytetään.246 Tehdyt 

 
244 YVTlk 216/2017, 21.3.2018. 
245 Lum – Isaac 2016, s. 15. 
246 Lever – Krywinski – Altman 2016, passim. 
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valinnat saattavat kuitenkin muodostua syrjiviksi. Mikäli organisaatio ohjelmoi tietokoneen 

lajittelemaan esimerkiksi työhakemukset sen mukaan, ketkä hakijoista ovat todennäköisesti 

”hyviä” työntekijöitä, tietokoneen ohjelmoiminen valitsemaan joukosta ne hakijat, jotka 

ovat opiskelleet arvostetuissa mutta lukukausimaksuiltaan korkeissa Ivy League -kouluissa, 

on omiaan syrjimään niitä väestöryhmiä, jotka ovat kyseisissä kouluissa aliedustettuina.247 

iv) Proxy-muuttujat 

Proxy-muuttujia (proxy variable) voidaan käyttää tilastotieteessä silloin, kun tiettyjä 

määrätietoja ei ole käytettävissä tai ne eivät ole mitattavissa, ja käytetään haluttua tietoa 

kuvaavia korvaavia eli proxy-muuttujia. Esimerkiksi asukaskohtaista bruttokansantuotetta 

voidaan käyttää proxy-muuttujana kuvaamaan elintasoa.248 Automaattisissa 

päätöksentekoprosesseissa syrjintään liittyviä ongelmia voikin aiheutua siitä, että 

päätöksentekoprosessiin valitut päätöksen tekemiseksi tarpeelliset ja itsessään neutraalit 

muuttujat korreloivat jonkin syrjintäperusteen kanssa, kuten vaikkapa kielen, uskonnon, 

etnisen alkuperän tai iän kanssa, ja palvelevat syrjintäperusteen proxy-muuttujana. 

Syrjintäkiellon alaiset syrjintäperusteet ovat usein sidoksissa yhteiskunnassa 

muodostuneisiin rakenteellisiin epäoikeudenmukaisuuksiin, joiden vuoksi on ollut 

tarpeellista säätää erikseen suojasta niitä vastaan. Yhteiskunnan rakenteisiin kiinnittyneet 

epäoikeudenmukaisuudet näkyvät kuitenkin selvästi tilastoissa, minkä vuoksi proxy-

muuttujan ongelma on todellinen.249 

Yhdysvalloissa useissa osavaltiossa rikosten uusimisriskin arviointiin ja rikollisten 

ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten valmisteluun käytetään apuna tekoälyä, joka 

vertaa kunkin rikollisen tietoja tilastolliseen tietoon rikosten uusimisesta. Paljon käytetty on 

Northpointe-yhtiön Compas-tekoäly (Correctional Offender Management Profiling for 

Alternative Sanctions), joka hyödyntää arvioinnissaan 137 eri ominaisuutta, jotka liittyvät 

arvion kohteena olevaan henkilöön tai tämän aiempaan rikoshistoriaan.250 Compas-tekoälyn 

ympärillä on kuitenkin vellonut keskustelu siitä, syrjiikö se arvioinnin kohteina olevia 

rikollisia ihonvärin perusteella, vaikka arvion tekemisessä ihonväriä ei muuttujana sinänsä 

käytetäkään. 

 
247 Barocas – Selbst 2016, s. 688–689. 
248 Black – Hashimzade – Myles 2017, verkkosanakirjan määritelmä käsitteelle ”proxy variable”. 
249 Barocas ja Selbst 2016, s. 691–692. 
250 Dressel – Farid 2018, s. 1. 



69 

 

Tutkivaa journalismia tekevä ProPublica-lehti toteutti vuonna 2016 tutkimuksen Compas-

tekoälyn tekemistä arvioista ja vertasi niitä siihen, olivatko arvion kohteena olleet henkilöt 

saaneet uusia tuomioita kahden vuoden sisällä arvion antamisesta. ProPublica havaitsi, että 

tummaihoisen rikollisen uusimisriskiä arvioidessaan tekoäly arvioi riskin suuremmalla 

todennäköisyydellä toteutuneisiin uusintarikoksiin nähden virheellisesti korkeammaksi kuin 

vaaleaihoisen rikollisen uusimisriskiä arvioidessaan. Vastaavasti tekoäly arvioi 

vaaleaihoisen rikollisen uusimisriskin suuremmalla todennäköisyydellä virheellisesti 

matalammaksi kuin tummaihoisten rikollisten uusimisriskiä arvioidessaan.251 ProPublican 

tekemän tutkimuksen perusteella on hyviä syitä epäillä, että jotkin Compas-tekoälyn 

käyttämistä muuttujista toimivat proxy-muuttujina ihonvärille tai että Compas-tekoälyn 

arviointinsa pohjana käyttämä opetusdata on vinoutunutta. 252 

v) Tahallinen syrjintä 

On myös mahdollista, että syrjintä on tahallisesti ohjelmoitu osaksi automaattista 

päätöksentekojärjestelmää. Syrjintäkiellon alaisia perusteita voidaan hyödyntää muuttujina 

suoraan tai vaihtoehtoisesti syrjintä voidaan sisällyttää päätöksentekojärjestelmään 

piilotetummin hyödyntäen edellä kuvattuja mahdollisen syrjinnän vaaranpaikkoja. 

Esimerkiksi proxy-muuttujia käyttämällä syrjintää ei ole helppoa havaita.253 

 Oikeus hyvään hallintoon 

Kuten edellä jaksossa 4.2 olen todennut, PeOK 8 artiklassa keskeistä on käsittelyn 

asianmukaisuusvaatimus. Automaattisen päätöksenteon osalta siihen voidaan 

lähtökohtaisesti katsoa kuuluvaksi ainakin päätöksenteosta ilmoittaminen rekisteröidylle. 

Tämän ohella oikeus tulla kuulluksi ja päätöksen perusteleminen on etenkin EIT:n 

oikeuskäytännön perusteella liitettävissä myös PeOK 8 artiklaan. Pääosaan ne eivät 

kuitenkaan nouse, sillä tiedollista asymmetriaa tasapainottavat yksilön menettelylliset 

perusoikeudet perustuvat tietosuoja-asetuksen tulkintaan, oikeuskäytäntöön ja 

oikeusperiaatteisiin, jolloin tieto näiden oikeuksien olemassaolosta edellyttää 

oikeustieteellistä oppineisuutta ja perehtyneisyyttä asiaan. Oikeuksien käyttäminen taas 

edellyttää tietoisuutta niistä. PeOK 8 artikla ei myöskään ainakaan selkeästi sisällä päätöksen 

 
251 Jeff Larsonin, Surya Mattun, Lauren Kirchnerin ja Julia Angwinin artikkeli ProPublica-lehdessä 23.5.2016: 

How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. 
252 Northpointe julkaisi sittemmin asiasta vastineena oman tutkimuksensa. Dieterich – Mendoza – Brennan 

2016, passim. Lopulta Wisconsinin korkein oikeus salli antamassaan ratkaisussa COMPAS-tekoälyn käytön 

jatkamisen. State v. Eric L. Loomis, 2015AP157-CR. 
253 Zuiverdeen Borgesius 2018, s. 13–14. 
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tekemistä koskevia laadullisia vaatimuksia, joskin tulkittuna yhdessä PeOK 20 ja 21 

artiklojen kanssa automaattiselle päätöksenteolle voidaan asettaa syrjimättömyyden ja 

yhdenvertaisuuden vaatimus. 

Puhuttaessa automaattisesta päätöksenteosta viranomaiskontekstissa keskiöön nousevat 

väistämättä myös yksilön menettelylliset perusoikeudet suhteessa viranomaiseen. Näitä 

turvaa hyvä hallinto (PeOK 41 artikla), jota tietosuoja-asetuksessa tai komission 

ehdotuksessa tietosuoja-asetukseksi ei kuitenkaan erikseen mainita.254 Viranomaisessa 

toteutetun automaattisen päätöksenteon ja hyvän hallinnon yhteydet ovat kuitenkin niin 

ilmeisiä, että on otaksuttava puuttuvan maininnan johtuvan jäsenvaltion menettelyllisen 

itsemääräämisoikeuden huomioon ottamisesta, eikä johtuvan esimerkiksi siitä, että EU-

lainsäädäntöprosesseissa ei tunnistettaisi PeOK 41 artiklaan liittyviä yhtymäkohtia.255 

Samasta syystä TSA 22 (2) (b) artiklan sisältämät ”asianmukaiset toimenpiteet” lienee jätetty 

täsmentämättä. On muistettava, että pääasiassa yksityisellä sektorilla sovellettavien TSA 22 

(2) (a) ja (c) kohtien mukaisten ”asianmukaisten suojatoimien” vähimmäisvaatimukset on 

ilmaistu oikeudellisesti velvoittavasti TSA 22 (3) artiklassa, jota nimenomaisesti ei ole 

ulotettu koskemaan TSA 22 (2) (b) artiklaa. 

Oikeus hyvään hallintoon 

Oikeus hyvään hallintoon eri osaperiaatteineen on kehittynyt ennen kaikkea EUT:n 

oikeuskäytännössä sekä 1990-luvulta lähtien myös Euroopan oikeusasiamiehen 

ratkaisukäytännössä.256 Perusoikeuskirjan selityksissä viitataankin 41 artiklan osalta 

oikeuskäytäntöön, ”jolla on vakiinnutettu hyvä hallinto yleisenä oikeusperiaatteena”.257 On 

tärkeää huomata, että hyvä hallinto EU-perusoikeutena ei ole täysin sama asia kuin hyvä 

hallinto EU-oikeuden yleisenä oikeusperiaatteena, vaikka perusoikeuskirjan selitykset 

antavat ymmärtää PeOK 41 artiklan tarkoituksena olleen kodifioida EUT:n hyvää hallintoa 

koskevaa oikeuskäytäntöä.258 Keskeinen merkki tästä on edellä mainitusti PeOK 41 (1) 

 
254 Komissio tunnistaa esityksessään tietosuojauudistuksella olevan yhteydet henkilötietojen suojan ohella 

”sananvapauteen (PeOK 11 artikla); elinkeinovapauteen (PeOK 16 artikla); omistusoikeuteen ja varsinkin 

teollisiin ja tekijänoikeuksiin (PeOK 17 artiklan 2 kohta); syrjinnän kieltoon (PeOK 21 artikla); lapsen 

oikeuksiin (PeOK 24 artikla); oikeuteen korkeatasoiseen terveydenhoitoon (PeOK 35 artikla); oikeuteen 

tutustua asiakirjoihin (PeOK 42 artikla) ja oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 

tuomioistuimeen (PeOK 47 artikla).” KOM(2012) 11 lopullinen, s. 6–7. 
255 EU-lainsäätäjän lähestymistavan voi tässä mielessä katsoa olevan johdonmukainen. Kánska huomauttaa, 

että jo perusoikeuskirjaa laadittaessa hyvän hallinnon yhteys jäsenvaltion menettelylliseen 

itsemääräämisoikeuteen on otettu huomioon ulottamalla PeOK 41 artikla koskemaan vain EU-instituutioita. 

Kánska 2004, s. 310. Ks. myös Hofmann – Mihaescu 2013, s. 100 sekä Mihaescu Evans 2015, s. 138–139. 
256 Reichel 2018, s. 428. 
257 Ks. mm. asia C–255/90 P Burban, asia T–167/94, Nölle ja asia T–231/97 New Europe Consulting ja muut.  
258 Koivisto luonnehtiikin hyvän hallinnon oikeusperustaa ”sekavaksi”. Koivisto 2011, s. 158. 
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artiklan sanamuoto, jonka mukaan artikla koskee ainoastaan ”Euroopan unionin toimielimiä, 

elimiä ja laitoksia” siinä missä EU:n yleiset oikeusperiaatteet koskevat myös jäsenvaltioita 

niiden soveltaessa EU-oikeutta. Mihaescu Evansin mukaan PeOK 41 artikla on hyvän 

hallinnon oikeusperiaatetta suppeampi myös muilta osin. Siinä missä EU:n yleistä 

oikeusperiaatetta hyvään hallintoon sovelletaan ”jokaiseen”, soveltuu PeOK 41 artikla 

ainoastaan EU-kansalaisiin.259 Lisäksi PeOK 41 artiklan materiaalinen soveltamisala on 

suppeampi: PeOK 41 artikla koskee ainoastaan yksittäisen asian käsittelyä, mutta yleisen 

oikeusperiaatteen sisältämät vaatimukset koskevat myös muuta täytäntöönpanoa.260 

EUT on oikeuskäytännössään eksplisiittisesti todennut, että PeOK 41 artikla koskee 

ainoastaan EU:n instituutioita.261 Pelkästään PeOK 41 artiklan valossa tulkittuna 

jäsenvaltioiden viranomaisilla ei siten ole velvollisuutta ottaa EU-oikeudellisen hyvän 

hallinnon osatekijöitä huomioon.262 Sen sijaan hyvä hallinto yleisenä oikeusperiaatteena 

koskee myös jäsenvaltioita niiden soveltaessa EU-oikeutta.263 Kun henkilötietojen suoja 

kuuluu EU:n toimivallan alaan, on jäsenvaltioiden viranomaisten noudatettava EU-

oikeudellista hyvän hallinnon oikeusperiaatetta automaattisia päätöksiä tehdessään.264 

EU:n yleisenä oikeusperiaatteena hyvä hallinto koostuu useista eri osaperiaatteista. 

Mihaescu-Evans katsookin, että hyvä hallinto saa tosiasiallista oikeudellista merkitystä vasta 

sitä määrittävien osaperiaatteiden kautta.265 Sen ytimessä ovat muun muassa 

huolellisuusvelvollisuus sekä puolustuksen oikeuksiksi kutsuttu periaateryhmä, johon 

kuuluvat muun muassa kuulemisperiaate, päätösten perusteluvelvollisuus ja 

 
259 Tulkinnan hän perustaa pääasiassa siihen, että PeOK 41 artikla on sijoitettu EU-kansalaisten oikeuksia 

koskevaan V osastoon. Toisin kuitenkin Craig 2014, s. 1072.  
260 Mihaescu Evans 2015, s. 472–474. 
261 Asia C482/10 Cicala, kohdat 28-29, yhdistetyt asiat C-141/12 ja C-372/12 YS ja M & S, kohta 67, asia C-

166/13 Mukarubega, kohta 44 ja asia C-249/13 Boudjlida, kohta 32. 
262 Toisaalta jäsenvaltioissa on ollut selkeästi halukkuutta ottaa hyvän hallinnon takeet huomioon. Mäenpää 

toteaa, että PeOK 41 artiklalla on ollut jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä yhtenäistävä esimerkkivaikutus. 

Mäenpää 2011, s. 320. 
263 Asia C-604/12 H.N., kohdat 49–50 ja yhdistetyt asiat C-141/12 ja C-372/12 YS ja M & S, kohta 68. 
264 Oikeustila on tosin altis kritiikille siitä, että hyvä hallinto ei tosiasiassa olisi täyteen potentiaaliinsa 

kehittynyt subjektiivinen oikeus. Bousta lausuukin kovia sanoja: ”Let us face it: the ‘right to good 

administration’ is mainly rhetorical. Neither EC case law nor the doctrine of subjective right validate such a 

legal qualification.” Bousta 2013, s. 488. 
265 Mihaescu Evans 2015, s. 491. EUT:n oikeuskäytännöstä löytyy kuitenkin myös yksittäisiä ratkaisuja, jotka 

antavat ymmärtää muuta. Ks. erityisesti asia C-428/05 Laub, kohta 25, jossa EUT katsoi, että ”tämän 

mahdollisuuden epääminen viejiltä merkitsisi hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista siltä osin kuin tämän 

periaatteen vastaista on, että hallintoviranomainen asettaa vilpittömin mielin toimivalle taloudelliselle 

toimijalle seuraamuksia menettelymääräyksien rikkomisen vuoksi, silloin kun tämä rikkominen on seurausta 

kyseisen hallintoviranomaisen itsensä toiminnasta.” 
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asiakirjajulkisuus.266 Seuraavaksi käsittelen lyhyesti huolellisuusperiaatetta ja puolustuksen 

oikeuksia ja peilaan niitä automaattiseen päätöksentekoon.267 

Huolellisuusperiaate 

Huolellisuusperiaate (the principle of care) määrittää viranomaisen toiminnan laadulliset 

vaatimukset, ja sitä on pidetty hyvin keskeisenä hyvän hallinnon osa-alueena.268 PeOK 41 

artiklaan kodifioidun ilmaisun mukaan viranomaisen on käsiteltävä asia ” puolueettomasti, 

oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa”. Näin ollen hallintoasia on käsiteltävä 

objektiivisesti, eivätkä päätöksenteolle vieraat seikat, kuten käsittelijän henkilökohtaiset 

intressit, saa vaikuttaa asian käsittelyyn. Niin ikään asian käsittelyssä on noudatettava lakia, 

eikä viranomaisasemaa saa käyttää väärin.269 Huolellisuusperiaatteen voi siten katsoa 

ohjaavan etenkin viranomaisen harkintavaltaa ja vaikuttavan menettelyn ohella päätöksen 

sisältöön. Tietosuoja-asetuksessa tai sen johdanto-osassa ei syrjintäkieltoa lukuun ottamatta 

varsinaisesti aseteta huolellisuusperiaatteen kaltaisia laadullisia vaatimuksia sille, millä 

tapaa automaattinen päätös olisi tehtävä. Tietosuoja-asetuksessa käsittelyn asianmukaisuus 

lähinnä tietojen käsittelemisen asianmukaisuuteen, joka on periaatteena vahvistettu TSA 5 

(1) (a) artiklassa, eikä niinkään esimerkiksi päätöksen tekemisen asianmukaisuuteen. 

Puolustuksen oikeudet 

Kuulemisperiaatteen mukaisesti hallintomenettelyn asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi 

ennen kuin häntä vastaan tehdään toimenpide, joka vaikuttaa häneen epäedullisesti.270 

Taustalla on kontradiktorinen periaate, ja kuulemisperiaatteen kautta hyvällä hallinnolla on 

selkeä yhteys sekä PeOK 47 artiklaan että EIS 6 artiklaan. EUT on todennut 

kuulemisperiaatteen tarkoituksena olevan, että viranomainen voi harkinnassaan ottaa 

asianmukaisesti huomioon kaikki asian ratkaisulle merkitykselliset seikat ja että 

asianosainen voi korjata virheen tai esittää koskevat hänen henkilökohtaista tilannettaan 

koskevia seikkoja, jotka tukevat sitä, että päätös tehdään, että sitä ei tehdä tai että sillä on 

 
266 Mäenpää 2011, s. 327. 
267 Tyhjentävä esitys kaikista hyvän hallinnon osa-alueista ei tässä ole mahdollinen, sillä hyvä hallinto on 

luonteeltaan elastinen ja sitä käytetään perusteluna monenlaisille päämäärille ja pyrkimyksille. Ks. hyvän 

hallinnon käsitteestä Koivisto 2011, passim. 
268 Kokoavasti Mihaescu Evans 2015, s. 392–394. 
269 Mäenpää 2011, s. 315–316. 
270 Ks. kattava analyysi oikeudesta tulla kuulluksi osana hyvää hallintoa Mihaescu Evans 2015, s. 153–192. 
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tietty sisältö.271 Kyse on EU-oikeuteen sisältyvästä perustavanlaatuisesta oikeudesta, jota on 

noudatettava, vaikka sovellettavissa oikeussäännöissä ei nimenomaisesti näin säädettäisi.272 

Päätösten perusteluvelvollisuus koskee jäsenvaltion hallintoviranomaisia niiden tehdessä 

päätöksiä, jotka vaikuttavat yksilölle unionin oikeudessa vahvistettujen perustavanlaatuisten 

oikeuksien käyttöön.273 Se on tulkittavissa edellytykseksi jälkikäteisen oikeusturvan (PeOK 

47 artikla) tehokkaalle toteutumiselle, sillä perustelujen avulla asianosaisen on mahdollista 

harkita, onko hänen asiassaan tehtyyn ratkaisuun syytä hakea muutosta. Myös 

tuomioistuimen on voitava arvioida päätöksen lainmukaisuutta, joka ilmenee päätöksen 

perusteluista.274 Lisäksi päätösten perusteluvelvollisuus osaltaan turvaa viranomaisen 

huolellisuusvelvoitteen toteutumista: kun viranomainen on velvoitettu perustelemaan 

tekemänsä päätös, on todennäköisempää, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat on 

huolellisesti käsitelty lävitse.275 

Asiakirjajulkisuus edellyttää puolestaan asianosaisen oikeutta tutustua häntä koskeviin 

asiakirjoihin, joilla on, voi olla tai on voinut olla merkitystä käsillä olevan asian ratkaisussa. 

Tavoitteena on saattaa yksityinen asianosainen mahdollisimman tasavertaiselle tasolle asian 

toisena osapuolena olevan viranomaisen kanssa.276 Tässä yhteys PeOK 8 artiklaan 

sisältyvään tiedollisen asymmetrian tasapainottamiseen on ilmeinen. Asianosaisen 

tiedonsaantioikeus on keskeinen edellytys sille, että asianosaisella kykenee hyödyntämään 

muita puolustuksen oikeuksia täysimääräisesti. Kun asianosainen on saanut tiedon 

asiakirjoista, jotka voivat vaikuttaa hänen asiansa ratkaisuun, oikeus tulla kuulluksi 

varmistaa sen, että yksityinen voi myös oikaista esimerkiksi virheelliset tai puutteelliset 

tiedot, jotta päätös tehdään asianmukaisesti.277 

Puolustuksen oikeuksista nähdäkseni etenkin asianosaisjulkisuudella on katsottava olevan 

vahva asema osana automaattisen päätöksenteon oikeusturvatakeita, sillä myös tietosuoja-

asetuksessa rekisteröidyn tiedonsaantioikeudet ovat keskeisessä asemassa. Käytännössä 

tiedon saaminen itseä koskevan automaattisen päätöksentekoprosessin olemassaolosta 

ylipäänsä asettuu myös edellytykseksi muiden puolustuksen oikeuksien käyttämiselle ja 

toteutumiselle. On huomattava, että automaattisen päätöksenteon kontekstissa sekä 

 
271 Asia C‑249/13 Boudjlida, kohta 37 viittauksineen. 
272 Asia C-135/92 Fiskano v. komissio, kohta 39, asia C-383/12 PPU M.G. ja N.R., kohta 35. 
273 Asia C-70/95 Sodemare, kohta 19. 
274 Asia 222/86 Heylens, kohta 15; asia C-350/88 Delacre ja muut v. komissio, kohta 15. 
275 Mihascu Evans 2015, s. 292. 
276 Mäenpää 2011, s. 332–334. 
277 Asia C‑249/13 Boudjlida, kohta 37 viittauksineen. 
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päätösten perusteleminen että asianosaisjulkisuuden tosiasiallinen toteutuminen saattaa 

vaatia rekisterinpitäjältä ylimääräistä vaivannäköä, jotta automaattisen päätöksenteon kohde 

ymmärtää, miten häntä koskeva päätös on tehty ja mikä painoarvo kullakin päätökseen 

vaikuttaneella seikalla on ollut.278 Kuten edellisestä alaluvusta kävi ilmi, esimerkiksi 

syrjivien automaattisten päätöksentekomekanismien selittäminen ja tunnistaminen voi 

käytännössä olla hankalaa. 

On kiinnostavaa, että automaattista päätöksentekoa koskevassa tietosuoja-asetuksen 

johdanto-osan 71 kappaleessa todetaan ”asianmukaisiin suojatoimiin” kuuluvan muun 

muassa käsittelystä ilmoittaminen rekisteröidylle, rekisteröidyn oikeus esittää kantansa ja 

saada selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä päätöksestä, jotka muistuttavat selkeästi 

asianosaisjulkisuutta, kuulemisperiaatetta ja päätösten perusteluvelvollisuutta – siis hyvän 

hallinnon ydinalueita. Samalla kuitenkin johdanto-osan 71 kappaleessa käytetty muotoilu 

poikkeaa puolustuksen oikeuksia koskevasta vakiintuneesta sanastosta.279 Tämä on omiaan 

vahvistamaan vaikutelmaa EU-lainsäätäjän epäyhtenäisestä lähestymistavasta hallinto-

oikeudelliseen sääntelyyn sekä poliittisesta kompromissista automaattista päätöksentekoa 

koskevien yksilön menettelyllisten oikeusturvatakeiden taustalla. Vaikka hyvän hallinnon 

osaperiaatteita ja puolustuksen oikeuksia ei ole haluttu sisällyttää oikeudellisesti 

velvoittavaan artiklatekstiin tai edes mainita niitä johdanto-osassa nimeltä, ovat niiden 

kannalla olleet tahot onnistuneet kuitenkin saamaan puolustuksen oikeuksia muistuttavan 

maininnan mukaan tietosuoja-asetuksen johdanto-osaan. Tämä tosin lähinnä vähentää hyvän 

hallinnon näkyvyyttä automaattisen päätöksenteon yhteydessä, mutta ei poista EU-oikeuden 

yleisten oikeusperiaatteiden velvoittavuutta. On myös oletettavaa, että EUT ottaisi 

tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 71 kappaleen asianmukaiset suojatoimet tulkinnassaan 

huomioon ja tunnistaa niiden yhteyden hyvään hallintoon.280 

Oikeus hyvään hallintoon automaattisessa päätöksenteossa 

Hyvän hallinnon osaperiaatteet koskevat myös jäsenvaltion viranomaista sen soveltaessa 

EU-oikeutta, ja onkin perusteltua tulkita, että automaattisen päätöksenteon kohteen suojana 

 
278 Ks. automaattisen päätöksenteon läpinäkyvyydestä Koivisto 2020, passim., Selbst – Barocas 2018, s. 1085–

1130 sekä EPRS 5.3.2019: Understanding algorithmic decision-making s. 47–54. 
279 Kyse ei selvästi ole pelkästä käännösvirheestä. 71 kappale kuuluu englanniksi ”In any case, such processing 

should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject – –, to 

express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment – –.”  
280 Ks. EU-toimielimien menettelyä koskevan hallintoasetuksen valmisteluun liittyvä raportti siitä, miksi hyvää 

hallintoa koskevat yleiset oikeusperiaatteet kannattaa laittaa johdanto-osaan asetustekstin sijaan. Galetta ym. 

2015 (EP/IPOL 2015), s. 11–13. Asetus ei ainakaan toistaiseksi ole tullut voimaan. 
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olevilla asianmukaisilla toimenpiteillä on huomioitava myös hyvän hallinnon vaatimukset. 

Näin ollen automaattiset päätöksentekoprosessit on suunniteltava siten, että 

huolellisuusperiaatteen ja puolustuksen oikeuksien toteutuminen tulevat huomioiduksi. On 

tosin huomautettava, että hyvän hallinnon osaedellytysten kirjaaminen TSA 22 artiklan 

tekstin tasolle tai johdanto-osaan nykyistä seikkaperäisemmin nostaisi ne selkeämmin 

keskiöön. 

Vaikuttaakin siltä, että EU-lainsäätäjä pitää jäsenvaltion menettelyllistä 

itsemääräämisoikeutta yhä lähtökohtana, vaikka se onkin vuosien saatossa kaventunut paitsi 

EUT:n oikeuskäytännössä myös hallinnonalakohtaisesti materiaalisessa lainsäädännössä. 

On tosin merkillepantavaa, että hallinnollinen harmonisointi ei näyttäisi olevan EU-

lainsäätäjälle ongelma silloin, kun harmonisointia perustellaan sillä, että jäsenvaltioiden 

väliset erot eivät toteuta sisämarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta huomiota 

ei voine yksioikoisesti typistää siihen johtopäätökseen, että perusoikeudet jäisivät Euroopan 

unionissa yhä kategorisesti taloudellisten intressien jalkoihin. On muistettava, että 

tietosuoja-asetus palvelee henkilötietojen vapaan liikkuvuuden ohella nimenomaan 

henkilötietojen suojaa, ja varsinkin viime aikoina EUT:n painotus on ollut 

perusoikeusmyönteinen. Lieneekö hyvän hallinnon marginaalinen asema tietosuoja-

asetuksessa siis sittenkin merkki EU-perusoikeuksien välisestä hierarkiasta, jossa 

henkilötietojen suojalla on esimerkiksi hyvää hallintoa merkittävämpi asema? 

5 Johtopäätökset 

Euroopan unionin oikeusperusta henkilötietojen suojan alalla on SEUT 16 artikla, jonka 

laajuus määräytyy viime kädessä henkilötietojen suojaa koskevan PeOK 8 artiklan 

mukaisesti. Vaikka automaattista päätöksentekoa ei mainita kummankaan artiklan 

sanamuodossa, soveltuu automaattisen päätöksenteon sääntely hyvin yhteen PeOK 8 artiklan 

menettelylliseen luonteen ja henkilötietojen suojaan liittyvän tiedollisen 

itsemääräämisoikeuden ulottuvuuden kanssa. Lisäksi EIT on EIS 8 artiklaa koskevassa 

vakiintuneessa oikeuskäytännössään katsonut, että yksilön EIS 8 artiklassa vahvistettujen 

oikeuksien toteutuminen edellyttää myös menettelyn asianmukaisuutta viranomaisessa, 

vaikka EIS:ssa ei varsinaista hyvää hallintoa koskevaa artiklaa olekaan. Tästä huolimatta 

automaattista päätöksentekoa koskeva TSA 22 artikla on soveltamisalaltaan hyvin suppea, 

eikä jäsenvaltion viranomaistoimintaa kiinteimmin koskeva TSA 22 (2) (b) artikla juurikaan 

aseta kansalliselle lainsäätäjälle vaatimuksia esimerkiksi yksilön menettelyllisten 
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oikeusturvatakeiden suojelemiseksi – lukuun ottamatta ympäripyöreää vaatimusta 

asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.  

TSA 22 artiklassa ei siten ole täysimääräisesti hyödynnetty EU:n käytettävissä olevaa 

liikkumatilaa automaattisen päätöksenteon sääntelyn saralla, minkä voi tulkita merkiksi EU-

lainsäätäjän lähtökohtaisesta varovaisuudesta hallinnollisen integraation saralla. 

Samanaikaisesti sisämarkkina-argumentaatioon perustuva materiaalisen lainsäädännön 

harmonisointi ei kuitenkaan näyttäisi olevan EU-lainsäätäjälle ongelma, mikä osaltaan 

kertoo siitä, että perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen on Euroopan unionissa 

tärkeysjärjestyksessä vasta toisella sijalla taloudellisten intressien jälkeen. Toisaalta juuri 

henkilötietojen suojalla on EU-perusoikeutena vahva asema, mikä puolestaan kertonee EU-

perusoikeuksien välisestä hierarkiasta. Tässä mielessä henkilötietojen suojaan sisältyvien 

yksilön oikeusturvaa koskevien menettelyllisten elementtien vahvistaminen olisi omiaan 

parantamaan yksityisen menettelyllistä perusoikeussuojaa Euroopan unionissa. 

Yksilön menettelyllisten oikeusturvatakeiden toteuttaminen automaattisessa 

päätöksenteossa muun muassa PeOK 8, 20 ja 21 artikloihin, hyvän hallinnon periaatteeseen 

sekä EIT:n oikeuskäytäntöön nojaten jäänee kuitenkin pääosin kansallisten lainsäätäjien 

sääntelyn sekä EUT:n oikeuskäytännön varaan. Jää kuitenkin nähtäväksi, saako EUT 

koskaan ratkaistavakseen TSA 22 artiklaan liittyvää tapausta artiklan soveltamisalan ollessa 

niin suppea. Mahdollista kuitenkin on, että EUT pyrkii tilaisuuden tullen laajentamaan TSA 

22 artiklan soveltamisalaa. Tämän kaltainen linjanveto olisi tervetullut, jotta artiklalla saisi 

edes jonkinlaista käytännön merkitystä. 

Lopuksi on todettava, että TSA 22 artiklan voi tulkita myös jäsenvaltioiden lainsäätäjille 

suunnattuna löyhänä ohjenuorana automaattisen päätöksenteon summittaisista 

suuntaviivoista ja niistä seikoista, jotka ovat yksilön menettelyllisten oikeusturvatakeiden ja 

oikeusvaltion ylläpitämisen kannalta merkityksellisiä. TSA 22 artikla antaa selkeän ohjeen 

siitä, että automaattinen päätöksenteko on lähtökohtaisesti kiellettävä, ellei siitä ole laissa 

erikseen säädetty. Mikäli päätöksenteko lailla sallitaan, on yksilön oikeuksista huolehdittava 

ja erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, ettei automaattisissa päätöksentekojärjestelmissä 

ole mukana syrjiviä elementtejä. Myös Suomessa perustuslakivaliokunta ja ylimmät 

laillisuusvalvojat ovat korostaneet näitä seikkoja automaattisen päätöksenteon osalta. 

Vaikka perustelu on pääasiassa johdettu Suomen perustuslaista, on TSA 22 artikla 

tulkinnalle selkeä lisäargumentti. 


