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Tutkielmassa tarkastellaan lainopillisesta ja oikeusvertailevasta näkökulmasta henkilötiedon 

anonymisoimista Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Vertailukohteena on Euroopan unionin 

osalta yleinen tietosuoja-asetus(GDPR) ja Yhdysvaltojen osalta erityisesti Kalifornian uusi 

kuluttajien tietosuojaa koskeva laki(CCPA), sekä soveltuvin osin common law -oikeuskäytäntö.  

 

Tutkielman tematiikka kohdistuu ensinnäkin henkilötiedon käsitteeseen. Toisena 

tutkimuskysymyksenä analysoidaan anonymisoimisen velvollisuutta, ja tähän liittyen yksilön 

oikeutta vaatia henkilötietojen poistamista. Tarkastelussa painotetaan perusoikeusnäkökulmaa, 

oikeuskulttuurisia eroja unohtamatta. Tutkielman lopussa esitetään vielä kriittisiä näkökulmia 

anonymisoimiseen liittyen. Tämän osalta tutkimus kohdistuu erityisesti sääntelyn tehokkuuteen ja 

oikeusvarmuuteen. 

 

Tutkimustyön perusteella unionin anonymisoimista koskevassa oikeudessa painotetaan 

yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa huomattavasti yhdysvaltalaista lähestymistapaa enemmän. 

Henkilötiedon käsite on laajempi ja näin ollen anonymisoimisen kynnys korkeampi. Samaan aikaan 

anonymisoimiseen liittyvät velvoitteet ovat sääntelyn kohteena olevien toimijoiden näkökulmasta 

tiukemmat. Toisaalta CCPA edustaa yhdysvaltalaisessa kontekstissa askelta eurooppalaisemman 

tietosuojasääntelyn suuntaan. Tämä näkyy siinä, että CCPA:n sisältämä henkilötiedon määritelmä 

muistuttaa laajuudessaan GDPR:n vastavaa. Lisäksi CCPA sisältää kuluttajan oikeuden vaatia 

henkilötietojensa poistamista, jota voidaan luonnehtia kevennetyksi versioksi GDPR:n mukaisesta 

oikeudesta tulla unohdetuksi. 
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1. Johdanto 

 

Yksityisyyden suojan mieltäminen tietoa koskevaksi yksityisyydeksi, eli tiedon keräämistä ja 

käsittelyä säänteleväksi konseptiksi olisi ollut 1900-luvun alussa uniikki idea. Nykyään tällainen 

ajattelu on pikemminkin valtavirtaa.1  Sopivan tietosuojan tason saavuttaminen on vakiinnuttanut 

asemansa 2020-luvun  digitaalisen yhteiskunnan perusongelmana. Teknologian kehitys mahdol-

listaa yhä tehokkaamman henkilötiedon keräämisen, käsittelyn ja levittämisen.2 Samaan aikaan 

tällaiselle toiminnalle on myös vahvoja insentiivejä, vaihdellen aina tutkimuksellisista tarkoi-

tusperistä tehokkaampaan markkinointiin ja identiteettivarkauksien kaltaisiin rikoksiin asti.3 Tois-

inaan on puhuttu jopa siirtymisestä talousjärjestelmän tasolla uudenlaiseen informationaaliseen 

kapitalismiin, jossa datatalous on osa melkein kaikkia talouden sektoreita.4 Tietosuojalle ominaista 

on sen globaalilla tavalla rajat ylittävä luonne. Tieto ei pysyttele tietyllä maantieteellisellä alueella, 

vaan liikkuu hetkessä koko maailman ympäri.  Tässä mielessä datatalous on globaali ilmiö joka 

edellyttäisi globaaleja oikeudellisia ratkaisuja.5 Markkinoiden toiminta perustuu luottamukseen, ja 

digitaalisilla markkinoilla luottamus edellyttää tehokasta tietosuojaa.6 Samaan aikaan yhtenäisen 

globaalin tietosuojamallin saavuttaminen on kuitenkin vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että tietosuoja 

 
1 Sklansky (2014), s.1083 
2 Teknologian kehitys ja toisaalta pelko uusien teknologioiden kontrolloimattomasta käytöstä  on ollut keskeinen 

tekijä esimerkiksi Euroopan unionin tietosuojasääntelyn kehityksessä: Talus(2019), s.54. Nopean teknologisen ke-

hityksen merkitys on havaittu myös yhdysvaltalaisessa keskustelussa, esim. Schwartz - Solove(2011), s.1849-1851 

ja Brasher(2018), s.212. Erityisesti keskustelua on aiheuttanut Big Data ja sen luomat mahdollisuudet ja uhat, esim.: 

Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s.48 

Paterson -  McDonagh(2018), s.3-5, Chen(2018), s.40-41 
3 Oikeuskirjallisuudessa datan eri käyttömahdollisuudet on havaittu laajalti, esim.. Yakowitz(2011), s.13-15, 

Popova(2018), s.256, Vasiu –Vasiu(2018), s.176, Xiaodong(2018), s. 384. 
4 Alpert(2020), s. 1225 
5 Voss(2019), s. 407-408 
6 Ks. Wasastjerna(2019), s. 158-159: Mikäli kuluttajat eivät voi varmistua henkilötietojensa asianmukaisesta su-

ojaamisesta, he eivät välttämättä uskalla käyttää digitaalisten markkinoiden palveluita. Tämä näkyy markkinoiden 

tehon heikkenemisenä ja hyvinvointitappioina. Ks. kirjallisuudessa myös Kraft(2020), s. 103, 125-126 
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kietoutuu voimakkaasti kussakin oikeusjärjestelmässä ja kulttuurissa vallitseviin perusoikeusnäke-

myksiin. Täysin perustavanlaatuiset konseptit, kuten yksityisyyden suoja, käsitetään eri kulttu-

ureissa eri tavoin.7   

 

Digitalisoituva yhteiskuntatodellisuus on jännitteisessä suhteessa yksityisyyden suojan kanssa, 

sillä yksilöllä on oltava riittävä autonomia identiteettinsä hallintaan.  Kuten EUT on todennut, 

henkilön nimi on keskeinen osa hänen identiteettiään.8 Nimi on suorin ja perustavanlaatuisin tapa 

tunnistaa tietty henkilö. Henkilön kyky hallita omaa identiteettiään kytkeytyy keskeisellä tavalla 

anonymiteettiin, eli henkilön mahdollisuuteen pysytellä tunnistamattomana.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, millä tavoin henkilötiedon tunnistettavuuden poistaminen  

esiintyy oikeudellisena konseptina Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksen kohteena 

on Euroopan unionin osalta GDPR. Tutkimusasetelman haasteena on Yhdysvaltojen kohdalla tie-

tosuojaa koskevan sääntelyn pirstaleisuus. Analyysin pohjan muodostaa oikeuskäytännön ja ylei-

sen lainsäädännöllisen tilan tarkastelu, jota peilataan erityisesti suhteessa Kalifornian uuteen ku-

luttajien tietosuojaa koskevaan lakiin(CCPA). Tässä mielessä vertaileva asetelma syntyy paitsi eu-

rooppalaisen tietosuojaoikeuden ja yhdysvaltalaisen tietosuojaoikeuden välille, myös perinteisen 

yhdysvaltalaisen tietosuojan ja CCPA:ssa omaksuttujen ratkaisujen välille.   Tutkimusmetodinani 

käytän lainoppia ja oikeusvertailua. Tarkastelen henkilötietoa tietosuojaoikeudellisena ilmiönä, 

mutta aiheen luonteesta johtuen käsittelen myös yksityisyyden suojaa soveltuvin osin. Lainopil-

lisen tulkinnan osalta hyödynnän sanamuodon mukaista tulkintaa, joka on keskeisessä roolissa 

sekä eurooppalaisessa että yhdysvaltalaisessa tulkintaperinteessä.9 Tämän lisäksi hyödynnän myös 

oikeussystemaattista ja teleologista tulkintaa.10 Tutkimukseni painopiste on perusoikeusnäkökul-

massa, joka muodostaa  keskeisen kehyksen unionin oikeuden ja yhdysvaltalaisen järjestelmän 

väliselle vertailulle. Tutkimustyön lähteinä käytän pääasiassa lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä, 

muita viranomaisten ja asiakirjoja ja oikeuskirjallisuutta. Vertailemisen helpottamiseksi 

 
7 Whitman esimerkiksi on kiinnittänyt huomiota siihen, että Yhdysvalloissa yksityisyyden kontekstissa korostetaan 

yksilön autonomiaa, siinä missä Euroopassa yksityisyyden suojan katsotaan suojaavan yleisemmin ihmisarvoa 

ks.Whitman(2004), s.1163-116 
8 C-391/09 Runevič-Vardy ja Wardy, ECLI:EU:C:2011:291, Kohta 89 
9 Semanttisesta tulkinnasta: Aharon(2005) s. 6- 8 
10 Systemaattisesta argumentaatiosta katso esim. Aarnio(2014), s.235-237 
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hyödynnän tekstissä englanninkielisiä määritelmiä ja käsitteitä. Käytän ilmausta ‘anony-

misoiminen’ tunnistettavuuden poistamisen synonyymina. Termeillä ‘reidentifikaatio’ ja ‘deanon-

ymisoiminen’ puolestaan tarkoitan tunnistettavuuden palauttamista. Lyhennetyllä ilmauksella 

‘tunnistettavuus’ viittaan henkilön tunnistettavuuteen tiedon pohjalta. Käsitteellä ‘suora tunnistet-

tavuus’ tarkoitetaan tietoa, josta henkilö on tunnistettavissa ilman ylimääräistä tietoa, kun taas 

‘epäsuora tunnistettavuus’ koskee tietoa, josta henkilö on tunnistettavissa ylimääräisen tiedon 

avulla. 

 

Keskeisenä teesinä on se, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen erilaiset perusoikeusjärjestelmät 

ja yksityisyyttä koskevat käsitykset näkyvät myös erilaisina oikeudellisina ratkaisuina henkilötie-

don käsitteen määrittelemisen ja tunnistettavuuden poistamisen suhteen.  Yhdysvaltalaista tapaa 

intressien tasapainottamiseen voi kritisoida eurooppalaisesta näkökulmasta ja toisin päin. Täl-

lainen kritiikki perustuu kuitenkin tietyille oikeudellisille arvostuksille, jotka ovat kulttuurisidon-

naisia. Tästä syystä tutkielman tarkoituksena ei ole kritisoida sitä tapaa, jolla unionissa tai Yhdys-

valloissa on eri oikeudelliset intressit painotettu. Sen sijaan pyrkimyksenä on enemmänkin esittää 

kriittisiä näkökulmia oikeudellisen toimivuuden pohjalta. Tässä lähestymistavassa keskeistä on 

oikeusvarmuus, erityisesti sääntelyn selkeyden osalta. Tämän lisäksi myös sääntelyn tehokkuuteen 

kiinnitetään huomiota. 

 

Luvussa 2 käsittelen ja vertailen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen perusoikeusjärjestelmiä sekä 

tietosuojalainsäädäntöä yleisemmällä tasolla. Tämän tarkastelun tarkoituksena on toimia kehyk-

senä eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen anonymisoimisen vertailulle. Luvussa 3 määrittelen ja 

vertailen anonymisoimisen velvoitteen kannalta keskeisiä käsitteitä. Näihin sisältyy henkilötieto, 

anonymisoiminen ja toisaalta varsinkin GDPR:n kontekstissa pseudonymisoiminen. Luvussa 4 

analysoin tunnistettavuuden poistamisen velvollisuutta ja toisaalta siitä poikkeamisen perusteita. 

Tämän jälkeen vertailen jälleen Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja. Luvussa 5 tarkastelen anony-

misoimisen tematiikkaa kriittisistä näkökulmista ja Luvussa 6 esitän tutkimustyöni johtopäätökset. 
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2. Euroopan unionin oikeuden ja yhdysvaltaisen oikeusjärjestelmän lähtökohtia tie-

tosuojaoikeudessa 

 

Ennen henkilötiedon käsitteen ja tunnistettavuuden poistamisen tarkastelua on välttämätöntä 

keskittyä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tietosuojajärjestelmien perustavanlaatuisiin eroihin 

ja yhtäläisyyksiin.  Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä on syviä näkemyseroja tietosuojan 

tarkoituksesta ja toteuttamistavasta. Pohjimmiltaan kysymys on erilaisesta suhtautumisesta yksit-

yisyyden suojaan.11 Tässä yhteydessä tarkoituksenani on tarkastella sekä tietosuojan merkitystä 

perusoikeudellisesta näkökulmasta, että tietosuojajärjestelmien rakennetta. Euroopan unionin 

osalta selostan lyhyesti tietosuojaperusoikeuden ja tietosuojasääntelyn keskeisen sisällön Eu-

roopan unionin  oikeudessa. Yhdysvaltojen osalta pyrin kartoittamaan yksityisyyden suojan mer-

kitystä perusoikeutena ja tämän jälkeen analysoimaan Yhdysvaltojen sirpaleista lainsäädäntöjär-

jestelmää tietosuojan osalta. Lopuksi vielä vertailen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tieto-

suojaoikeudellisia järjestelmiä. Tarkoituksena on tuoda esiin keskeiset erot ja yhtäläisyydet tieto-

suojaan liittyvässä lähestymistavassa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Näiden havainto-

jen on tarkoitus toimia pohjana tutkielman pohdinnoille. 

2.1. Tietosuojan oikeudellinen asema Euroopan unionissa  

2.1.1. Tietosuoja perusoikeutena 

 

Euroopan unionissa tietosuojan katsotaan olevan yleinen kansalaisilla oleva perusoikeus. Nykyään 

henkilötietojen suoja on mainittu suojeltavana oikeushyvänä useissa oikeudellisissa instrumen-

teissa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen(SEUT) 16 artiklan 1 kohdan ja Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdan perusteella jokaisella on oikeus henkilötietojensa 

suojaan. Perusoikeuskirjan voimaantulo on vahvistanut henkilötietojen suojaa itsenäisenä pe-

rusoikeutena, joka ei ole enää pelkästään osa yksityisyyden suojaa.12  Tietosuojaperusoikeuden 

erottaminen yksityisyyden suojasta korostaa sitä, että tietosuojalla on tarkoitus suojata kaikkea 

 
11 Whitman(2004), s.1161-1162 
12 Ks.C-141/12 & C-372/12, YS & M & S v. Minister voor Immigratie, ECLI:EU:C:2014:2081, kohdat 54, 55 ja 60: 

henkilötiedon tarkastusoikeutta koskeva tuomio perustui kokonaisuudessaan henkilötietosuojaa koskevalle 8 arti-

klalle, yksityisyyden suojaan ei viitattu osaksikaan 
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henkilötietoa, ei pelkästään yksityistä ja arkaluonteista tietoa.13  Ei ole olemassa tarkkaa 

määritelmää sille, mitä oikeus tietosuojaan tarkalleen pitää sisällään.14 Tietosuoja voidaan esi-

merkiksi määritellä yksilön oikeudeksi kontrolloida omia henkilötietojaan ja rakentaa oman yksit-

yisyytensä piiri.15 Ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen on  myös edellytys demokratian toim-

ivuudelle.16 Perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia on noudatettava silloin, kun kansallinen 

lainsäädäntö kuuluu unionin oikeuden soveltamisalaan.17 

 

Perusoikeuskirjan tietosuojaa koskevalla 8 artikalalla on kolme eri lähdettä: Jäsenvaltioiden pe-

rustuslait, Euroopan neuvoston sopimus 108 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla.18 Eu-

roopan ihmisoikeussopimusta ei voida pitää – niin kauan kuin unioni ei ole siihen liittynyt – 

muodollisesti unionin oikeusjärjestykseen sisältyvänä oikeudellisena välineenä.19 Toisaalta un-

ionin oikeussääntöjen pätevyyttä ja niiden tulkintaa ei voida arvioida edes perustuslain tasoisen 

kansallisen oikeuden perusteella.20 Unionin oikeutta on siis tulkittava ja unionin toimien pät-

evyyttä tutkittava perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien perusteella ja Euroopan ih-

misoikeussopimuksella ja kansallisilla perusoikeuksilla on epämuodollisesti tukeva rooli.21 EIS 

vaikuttaisi lähinnä määrittävän ihmisoikeussuojan minimitason, eikä se estä unionia myöntämästä 

laajempaa suojaa.22 

 

 
13 Borgesius(2016), s. 270. Mielenkiintoista on verrata EU:ssa omaksuttua linjaa EIT:n linjaan. Osassa EIT:N ta-

pauksista tuomioistuin on selkeästi erottanut toisistaan tietosuojan ja yksityisyyden suojan, kuten Tele2Sverige AB-

tapauksessa,  joissain taas erottelu ei ole selkeä, esimerkkinä Schrems -tapaus. Kolmantena kategoriana on lö-

ydettävissä myös tapaukset, joissa tietosuoja nähdään ikään kuin yksityisyyden suojan alakategoriana, kuten YS -

tapauksessa, ks. Serban 2018, s.162 
14 Bonnici (2014) , s.133 
15 Tällainen ajattelutapa selkeästi korostaa kantilaista yksilön autonomisuutta, ks. Bonnici (2014) , s.133-134 
16 Ibid. , s.134  
17 C-446/12–C-449/12 Willems v Burgemeester, ECLI:EU:C:2015:238, kohdat 49, 50, 53 
18  Bonnici (2014) , s.137 
19  C-311/18, Data Protection Commissioner v Schrems & Facebook, ECLI:EU:C:2020:559, Kohta 98,  C-203/15 ja 

C-698/15 Tele2 Sverige, ECLI:EU:C:2016:970, kohta 127 
20 C-311/18, Data Protection Commissioner v Schrems & Facebook, ECLI:EU:C:2020:559, Kohta 100 
21 Ibid., Kohta 99. Tyypillisesti EIT on tapauksissaan käsitellyt tietosuojaa julkishallinnon toimintaan liittyen. 

Toisin sanoen kysymys on usein julkisen toimijan mahdollisuudesta kerätä tai hyödyntää yksilöä koskevaa tietoa, 

esimerkiksi oikeudenkäynnissä, ilman tämän suostumusta ks. Rainey–Wicks–Ovey(2017), s. 418 
22 C-203/15 ja C-698/15 Tele2 Sverige, ECLI:EU:C:2016:970, kohta 129; C-92/09 ja C-93/09 Volker und Markus 

Schecke ja Eifert, ECLI:EU:C:2010:662, kohta 51 & 52; C-78/18 Komissio v Unkari, ECLI:EU:C:2020:476, kohta 

122 
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Euroopan unionin perusoikeuskeskustelussa on esiintynyt erimielisyyttä siitä, tulisiko 8 artiklan 

oikeus tietosuojaan määritellä positiiviseksi vai negatiiviseksi vapausoikeudeksi. Euroopan un-

ionin perusoikeuksien horisontaalinen soveltuvuus ei myöskään ole täysin yksiselitteistä, vaikka 

unionin tuomioistuin on ainakin joissain tapauksissa todennut perusoikeuksilla olevan horison-

taalinen vaikutus.23 Ainakin osa oikeustieteilijöistä katsoo, että unionin perusoikeuksien toteutta-

minen tehokkaalla tavalla käytännössä edellyttää oikeuksien horisontaalista soveltuvuutta.24 Riip-

pumatta siitä, että nähdäänkö tietosuojaperusoikeudella horistontaalisia oikeusvaikutuksia, 

käytännössä unionin tietosuojaoikeus velvoittaa sekä julkisia, että yksityisiä toimijoita. Euroopan 

unionin perusoikeusjärjestelmä siis vähintäänkin sallii voimakkaan horisontaalisen sääntelyn.25 

Yksityisyyden suoja ja tietosuojaperusoikeus tulee tasapainottaa suhteessa muihin pe-

rusoikeuksiin.26 Perusoikeudet eivät ole myöskään ehdottomia, vaan ne on suhteutettava paitsi 

toisiinsa, myös mitoittaa oikein yhteiskunnallisiin tehtäviinsä nähden.27  

2.1.1. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 

 

Euroopan unionissa tietosuojaa säännellään harmonisoidusti unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 

2016/679 (GDPR) kautta.  Asetusta sovelletaan rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn unionin 

alueella riippumatta siitä, onko käsittelijä itse sijoittautunut unionin alueelle.28 Ennen GDPR:n 

voimaantuloa henkilötietojen sääntely perustui Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuud-

esta. Merkittävä osa unionin tietosuojaa koskevasta oikeuskäytännöstä on ajalta ennen GDPR:n 

voimaantuloa. Direktiivin aikainen oikeuskäytäntö on silti edelleen täysin käyttökelpoista, sillä 

 
23 Tietosuojaperusoikeuden luonteesta: Bonnici (2014) , s.138. Perusoikeuksien horisontaaliset vaikutukset tulleet 

kyseeseen erityisesti syrjintää koskevissa tapauksissa, esim. Klassikkotapaus C-144/04 Mangold 

ECLI:EU:C:2005:709, ks. kirjallisuudesta  Raitio(2020), s.327-329 ja Raitio(2014), s. 110 - 115 
24 Walkila(2016), s. 174-175 
25 Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaan ’rekisterinpitäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 

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

kilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Asetuksen asettamat velvoitteet koskevat kaikkia näistä toimijoista sa-

malla tavoin, riippumatta siitä onko kyse yksityisestä vai julkisesta toimijasta. 
26 Sananvapauden ja yksityisyyden suoja painottamisesta esim. C-101/01 Lindqvist, ECLI:EU:C:2003:596, Kohta 

86 
27 Ks. esim. C-543/09 Deutsche Telekom, ECLI:EU:C:2011:279, kohta 51,  C-136/17 GC v CNIL, 

ECLI:EU:C:2019:773, kohta 57, C-507/17 Google LLC v CNIL, ECLI:EU:C:2019:772, kohta 60 C-461/10 Bonnier 

v Perfect Communication Sweden, ECLI:EU:C:2012:219, Kohdat 55, 59, 60,  C-275/06 Promusicae, 

ECLI:EU:C:2008:54, kohdat 65, 68, 70 
28 Tietosuoja-asetus, (23),(24) 
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perustavanlaatuiset kysymykset tietosuojan saralla eivät ole muuttuneet.29  Asetukseen on päin-

vastoin sisällytetty monia direktiivin aikaisessa oikeuskäytännössä muodostuneita konsepteja, 

kuten oikeus tulla unohdetuksi.30 

 

GDPR:n päämääränä on  perusoikeuksien suojaaminen ja oikeudellisen kehyksen  luominen tiedon 

vapaalle virtaamiselle unionin sisämarkkinoilla.31 Tavoitteena on myös harmonisoida luonnollis-

ten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevien perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja 

varmistaa henkilötietojen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.32 Yksi keskeinen syy GDPR:n 

säätämisen taustalla oli se, että henkilötietodirektiivi ei harmonisoinut jäsenvaltioiden tieto-

suojalainsäädäntöä riittävästi.33 

2.2. Tietosuojan oikeudellinen asema Yhdysvalloissa 

2.2.1. Tietosuojan suhde negatiivisiin perusoikeuksiin 

Yhdysvaltojen perustuslakiin ei sisälly mitään yleistä tietosuojaa tai edes yksityisyyden suojaa 

koskevaa perusoikeutta. Yhdysvalloissa yksityisyyden suoja turvataan perusoikeustasolla kape-

assa merkityksessä, osana vapausoikeuksia julkishallintoa vastaan, eikä yleisenä perusoikeutena.34 

Yhdysvaltalainen yksityisyyden suoja on kuitenkin kehittynyt osana Common Law -

oikeuskäytäntöä ja osin oikeuskirjallisuudessa, historiallisesti merkittävimpänä esimerkkinä jä-

lkimmäisestä Warrenin ja Brandeisin artikkeli vuodelta 1890.35 

 

 
29 Docksey–Hijmans(2019), s.301 
30 Ibid., s.301: oikeus tulla unohdetuksi on aiemmin formuloitu tapauksessa C-131/12 Google Spain 

ECLI:EU:C:2014:317 
31  Tietosuoja-asetus, (2). Raamien luomisessa olennaista on toisaalta esteiden poistaminen vapaalta tiedon vir-

taamiselta, ks. Kirjallisuudessa esim. Giannopolou(2019), s.155-156; Docksey–Hijmans(2019), s.309 
32 Tietosuoja-asetus, (3), ks. oikeuskirjallisuudessa  Wasastjerna(2019), s. 127: Tiedon vapaa liikkuvuus on olen-

naista kilpailuoikeudellisestakin näkökulmasta, jotta ei synny tiedollista epäsymmetriaa, mikä asettaa eri toimijat 

eriarvoiseen asemaan markkinoilla. 
33 Tietosuoja-asetus, (9)  
34 Esimerkiksi kuuluisassa Katz -tapauksessa on linjattu, että perustuslain 4 lisäys ei takaa yleistä, perustuslaillista 

yksityisyyden suojaa: Katz v. United States, 389 U.S. 347, kohdat 347-353 
35 Warren–Brandeis(1890), lisää yksityisyyden suojan kehityksestä esim. Wallace(2019), s. 1332; Williams(2020), 

s.220 
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Yhdysvaltalainen perusoikeusjärjestelmä perustuu ennen kaikkea negatiivisille vapausoikeuksille 

julkishallintoa vastaan.36  Perustuslain neljäs lisäys suojaa yksityishenkilöitä julkishallinnollisten 

toimijoiden mielivaltaiselta oikeudelta kerätä tietoa yksityisistä tahoista.37 Toisaalta yksityisyys 

julkista hallintoakaan vastaan ei ole ehdoton. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että henkilön 

vapaaehtoisesti kolmannelle jakama tieto ei ole perustuslain neljännen lisäyksen piirissä.38 Samaan 

aikaan oikeuskäytännössä on esiintynyt keskeisenä kysymyksenä yksityisen oikeus päästä käsiksi 

julkisen toimijan hallussa oleviin toista yksityistä henkilöä koskeviin tietoihin. Favish -ta-

pauksessa korkein oikeus esimerkiksi totesi, että kolmannella ei ollut julkisen intressin mukaista 

oikeutta saada valtionhallinnon hallussa olevia kuvia kuolonuhrin ruumiista.39 Yhdysvaltojen pe-

rustuslain neljännentoista lisäyksen on katsottu vahvistavan Yhdysvaltojen kansalaisille sellaista 

perusoikeudellista suojaa, mitä muut perustuslain lisäykset eivät nimenomaisesti tarjoa.40 Yleisesti 

ottaen kysymys on yksilön vapauksien suojaamiselta lähtökohtaisesti kaikelta niitä uhkaavalta 

valtionhallinnon toiminnalta.41   

 

Yhdysvalloissa yksityisyydellä nähdään olevan kaksi ulottuvuutta: autonominen yksityisyys, joka 

tarkoittaa yksilön oikeutta tehdä päätöksiä julkishallinnon puuttumatta ja informationaalinen yksit-

yisyys, joka sisältää yksilön suojaa itseään koskevan tiedon levittämistä vastaan. Jälkimmäinen ei 

ole missään vaiheessa saavuttanut selkeää perusoikeuden asemaa.42 Korkeimman oikeuden 

 
36  Yleisen yksityisyyden suojaa koskevan perusoikeuden puuttumisesta linjattu muun muassa tapauksessa Katz v. 

United States, 389 U.S. 347, kohdat 347-353; Ks. esim Whitman(2004), s.1161-1162 ja Hartzog –Richards(2020), 

1727 
37 Tiedon keräämisen lainmukaisuus ja sen valvonta on korostetun tärkeää pakkokeinoin hankitussa tiedossa, ks. 

esim. LA v Patel 135 S.Ct 2443, kohdat 2451-2452 ja Riley v. California, 134 S.Ct. 2473, kohdat 2484-2486 
38  Ks. esim Napier(2020), s. 165. Sen sijaan julkisella paikallakin tapahtuva yksityiseksi tarkoitettu viestintä voi 

nauttia neljännen lisäyksen suojaa, mikä estää viranomaista kuuntelemasta kyseistä viestintää: Katz v. United States, 

389 U.S. 347, 352-353 
39 Merkityksellistä tapauksessa oli se, että Favish ei kyennyt osoittamaan, miten valokuvien levittäminen edistäisi 

julkista intressiä, tässä tapauksessa uhrin kuolemasta uutisoimista: Favish, 541 U.S. 173-176 
40 Ks, esim. Tapaus Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 12 (1967), jossa oikeuden avioliittoon katsottiin olevan pe-

rusoikeus. 
41 Oikeuskirjallisuudessa: Ursul(2019), s.582; tämä niin kutsuttu Due Process -klausaali on vahvistettu myös 

korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä ks. esim. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, kohdat 397, 399, 403 (1923) 

ja Moore v. Cleveland, 431 U.S. 494, kohdat 503-04 (1977)  McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742, 767, 898-899 

(2010): Tapauksessa korkeimman oikeuden enemmistö kannatti historiallista tulkintaa, siinä missä vähemmistö kan-

natti selvästi holistista näkökulmaa. 
42 Azarchs(2014), s. 807 
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oikeuskäytännössä tällaista informationaalista yksityisyyttä on kuitenkin tarkasteltu perustuslain 

neljännentoista lisäyksen yhteydessä.43  

 

Perustuslain ensimmäisen lisäyksen turvaama ilmaisunvapaus nauttii yhdysvaltalaisessa 

oikeuskulttuurissa vahvaa perusoikeudellista suojaa. Tiedon luomisen ja levittämisen puolestaan 

katsotaan vakiintuneesti kuuluvan ilmaisunvapauden piiriin, samoin kuin oikeuden vastaanottaa 

tietoa ja ideoita.44 Yhdysvaltain korkeimman oikeuden sanoin: “faktat ovat lähtöpiste suurimmalle 

osalle puhetta.” 45 Näin ollen ilmaisunvapauden ja tietosuojan välillä vallitsee jännitteinen suhde. 

Esimerkiksi sijaintia koskevan tiedon levittäminen on ilmaisunvapauden piirissä.46 

 

Yhdysvalloissa perusoikeuksien ei katsota olevan alisteisia erityiselle suhteellisuusanalyysille, 

vaan soveltuessaan perusoikeutta sovelletaan tiukasti.47 Perusoikeudet eivät kuitenkaan ole ab-

soluuttisia, eivät edes siinä tilanteessa kun vastakkain on perustuslaillinen oikeus ja ei-pe-

rustuslaillinen oikeus, esimerkiksi lakiin pohjautuva oikeus.48 ilmaisunvapautta on katsottu voita-

van rajoittaa painavien julkisten intressien vuoksi.49 Tietosuojan edistäminen on sinänsä painava 

julkinen intressi, vaikkakaan se ei ole perusoikeuden vahvuinen.50  

 

Yksityishenkilöiden harjoittamaan henkilötietojen käsittelyyn on hankalaa puuttua, sillä he nautti-

vat perustuslain mukaista ilmaisunvapautta. Julkishallinnon toiminnan rajoittamiselle ei ole 

vastaavaa estettä.51 Perusoikeudellinen suoja ei ulotu horisontaalisesti yksityisten toimijoiden 

 
43 Informationaalisen yksityisyyden suojan konsepti implisiittisesti tunnustettiin tapauksessa Whalen v. Roe, mutta 

sen jälkeen sitä ei ole tunnustettu. Nasa v. Nelsonissa konsepti taas mainittiin, mutta sen olemassaolosta ei selkeästi 

linjattu, NASA v. Nelson, 562 U.S 132, kohdat  132 ja 147; Whalen v. Roe, 429 U.S 589, kohta 601; oikeuskir-

jallisuudessa Gilman(2020), s. 34 -35  
44 Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557, kohta 564 (1969) 
45 Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514, 527; Sorrell v. IMS Health, 564 U.S. 552, kohta 572 
46 Crocker(2013), s.644 ja  Ladue v. Gilleo 512 U.S. 43, kohdat 56 -60 
47  Hartzog –Richards(2020), s. 1730 
48 Lee(2015), s. 94-96 
49 Esimerkiksi valtionhallinnon oikeutettu intressi kuluttajien suojaamiseksi voisi oikeuttaa tiukemman sääntelyn 

kaupallisen puheen suhteen, kuin epäkaupallisen puheen suhteen ks. Esim. Sorrell v. IMS Health, 564 U.S. 552, 581, 

ja Discovery Network, 507 U.S., 426 
50 Yksityisyyden suojan intressin toteuttamiseksi on tärkeää voida pitää henkilökohtaiset tiedot salassa julkisuudelta: 

Reporters Committee for Freedom of the Press, 489 U.S. 749, 771 
51 Strahilevitz(2010), s. 2021, Yhdysvaltojen perustuslain ensimmäinen lisäys turvaa sananvapauden 
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väliseen käytökseen.52 Silloin kun tiedon kohteena on yksityisen taho ja tiedon haltijana julkishal-

linto, yksityisyyden intressi on korkeimmillaan ja julkisuusintressi matalimmillaan.53 Toisaalta 

julkishallinnon harjoittamaan tietosuojaa koskevaan sääntelyyn suhtaudutaan perusoikeudellisesta 

näkökulmasta löyhemmin silloin, kun kysymys on hallinnon sisäisistä asioista, verrattuna tilan-

teeseen jossa julkishallinto toimii sääntelijän roolissa.54 Perusoikeuksien negatiivisuus ja rajoit-

tuminen vertikaalisiin suhteisiin näkyy myös lainsäädäntökulttuurissa. Esimerkisi FOI on laadittu 

erityisesti julkishallinnon toiminnan tarkkailuun.55 Vastaavasti PA säädettiin koskemaan aino-

astaan liittovaltion toimijoita, vaikka keskustelua sen ulottamisesta myös yksityisiin toimijoihin 

käytiin.56 

 

Liittovaltion lisäksi myös osavaltioilla on omat perustuslakinsa. Vain kymmenen osavaltiota tun-

nustaa yksityisyyden suojan perusoikeudeksi: Kalifornia, Alaska, Arizona, Florida, Hawaii, Illi-

nois, Louisiana, Montana, New Hampshire, South Carolina ja Washington.57 Tämä omalta 

osaltaan ilmentää yksityisyyden suojan asemaa Yhdysvaltalaisessa oikeuskulttuurissa. Tutkielman 

kannalta näistä merkityksellisin on Kalifornian perustuslaissa säädetty oikeus yksityisyyden su-

ojaan.58 Tämän yksityisyyden suojan katsotaan turvaavan sekä autonomisen, että infroma-

tionaalisen yksityisyyden.59 Merkityksellistä on myös se, että Kalifornian perustuslain sisältämä 

yksityisyyden suoja soveltuu  horisontaalisesti, eli yksityisten toimijoiden välisiin suhteisiin. 

Horisontaalisessa suhteessa perusoikeuden vaikutus ei tosin ole yhtä tiukka kuin vertikaalisessa 

suhteessa.60 

 
52  Feldman–Eldar(2020), s. 203 
53 Reporters Committee for Freedom of the Press, 489 U.S. 749, 781; Yhdysvaltalaisessa diskurssissa julkishallin-

non on  usein argumentoitu olevan yksityisiä tahoja suurempi uhka yksityisyyden suojalle, koska julkishallinnolla on 

mahdollisuus kerätä tietoa pakkokeinoin toisin kuin yksityisillä toimijoilla ks.  Strahilevitz(2010), s. 2022  
54 NASA v. Nelson, 562 U.S  132, kohdat 154-155 
55 Freedom of Information Act 5 U.S.C § 552(2016) 
56 Ks. Privacy Act 5 U.S.C. § 552 ja Hartzog –Richards(2020), s. 1701-1703 
57 Constitution of the State of  California art. 1, § I, The Constitution of the State of Alaska art. I, § 22; The Consti-

tution of the State of Arizona, art. II, § 8; The Constitution of the State of Florida, art I § 12; The Constitution of the 

State of Hawaii art I, §§ 6-7; The Constitution of the State of Illinois, art I § 5, The Constitution of the State of Loui-

siana, art I § 5, The Constitution of the State of Montana, art II, § 10; The Constitution of the State of New Hamp-

shire, art. 2-b; The Constitution of the State of South Carolina, art I, § 10; The Constitution of the State of Washing-

ton, art I § 7 
58 Constitution of the State of  California art. 1, § I 
59 Ursul(2019), s.586, kalifornialaisessa oikeuskäytännössä informationaalinen yksityisyyden on katsotttu tarkoitta-

van ennen kaikkea intressiä sensitiivisen ja luottamuksellisen tiedon levittämisen ja väärinkäyttämisen välttämiseksi. 

Doe v. City & County of San Francisco, 835 F. Supp. 2d 762, kohta 768 . 
60 Hill v. NCAA, 865 P.2d 633, kohdat 642 ja 656  
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2.2.2. Tietosuoja yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä 

 

Yhdysvalloissa ei ole yhtenäistä tietosuojalakia. Sen sijaan useita tietosuojaa koskevia lakeja on 

säädetty sekä osavaltioiden, että liittovaltion tasolla.61 Lainsäädäntöä leimaa sektorikohtaisuus. 

Esimerkiksi liittovaltiotasoisilla laeilla on säännelty tietosuojasta finanssialaan, terveysalaan, eri-

laisiin viestintäpalveluihiin ja julkishallinon suorittamaan tietojen käsittelyyn liittyen.62 Yhdysval-

talaiset tietosuojalait voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1)lait, jotka kohdistuvat tiet-

tyyn viestintäkanavaan, 2)lait, jotka kohdistuvat tietyntyyppiseen dataan tai tiettyyn sektoriin, 

3)lait, jotka pyrkivät suojaamaan jotain tiettyä ihmisryhmää.63  

 

Yksityisyyden suoja on Yhdysvalloissa kehittynyt merkittävältä osin Common law -

oikeuskäytännön kautta.64 Oikeuskäytäntö tosin perustuu osin vahingonkorvausoikeudellisille 

mekanismeille, joiden aktivoituminen  vaatii konkreettisen vahingon syntymistä yksityisyyden 

loukkauksesta.65 Suuri osa henkilötiedosta ei ole minkään lain piirissä, ja tältä osin tietosuoja pe-

rustuu sopimusoikeudellisille periaatteille. Yksityisyyden suojan historiassa merkitystä on ollut 

myös FIP -standardeilla, jotka perustuvat terveydestä, koulutuksesta  ja sosiaaliturvasta vastaavan  

ministeriön vuonna 1973 julkaisemaan raporttiin. Niiden tarkoitus on tukea yksityisyyttä ja tieto-

suojaa koskevan lainsäädännön kehittämistä.66 Raportti on vaikuttanut tietosuojaoikeuteen erityis-

esti globaalilla tasolla, mutta raportin periaatteita ei olla täysin omaksuttu yhdysvaltalaisessa 

 
61Ks esim. Shubet(2020), s. 841 ja  Brasher(2018), s.218  
62 Health Insurance Portability and Accountability Act 42 U.S.C.A. § 1320d-2, muita esimerkkejä liittovaltio-

tasoisista laeista: Gramm-Leach-Bliley Act, 15 U.S.C. §§ 6801-6809 (2006), Children's Online Privacy Protection 

Act, 15 U.S.C. §§ 6501-6506 (2006); Video Privacy Protection Act, 18 U.S.C. § 2710 (2012), Cable Communica-

tions Policy Act 47 U.S.C. § 551 (2012), Privacy Act 5 U.S.C. § 552(2016), Freedom of Information Act 5 U.S.C § 

552(2016), Health Insurance Portability and Accountability Act 42 U.S.C.A. § 1320d-2(2010); osavaltiotasoisiakin 

lakeja on runsaasti, esim: Massachusetts General Laws ch. 93H(2007), Code of Georgia Annotated § 10-1-

911(2007), Maine Revised Statutes Annotated. tit. 10, § 1347(2009), Oregon Revised Statutes Annotated § 

646A.602(2020), California Civil Code § 1747.08(2011), ks. Kitjallisuudessa sektorikohtaisuudesta Feldman–El-

dar(2020), s. 203-210 
63 Ursul(2019), s. 73-74 
64 Ibid., s. 581 
65 Tietosuojaan liittyvää vahingonkorvausoikeudellista oikeusajattelua ilmentää esimerkiksi klassikotapaus Doe v. 

Chao 540 U.S. 614, kohdat 614-644 
66 Federal Trade Commission: Privacy Online: Fair Information Practices In The ElectronicMarketplace 4 (2000), 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/privacy-online-fair- 

information-practices-electronic-marketplace-federal-trade-commission-report/privacy2000.pdf 

HEW: Records, Computers, and the Rights of Citizens (1973), Ks. myös Hartzog –Richards(2020), s. 1700 
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lainsäädäntötyössä.67 Obaman hallinnon toimesta liittovaltiotason lakia kuluttajien tietosuojasta 

suunniteltiin, mutta lakihanketta ei koskaan saatu maaliin. Trumpin hallinto on pysynyt hankkeen 

edistämisen suhteen passiivisena, vaikkakin liittovaltiotasoisen tietosuojalain tarve on tunnustettu 

sekä kongressin että hallinnon suunnalta.68 

 

Tietosuojasääntelyn puuttuessa osavaltiot ovat ryhtyneet säätämään tietosuojalakeja, jotka usein 

ottavat merkittävästi vaikutteita GDPR:stä. Ensimmäinen tällainen uuden ajan tietosuojalaki on 

Kalifornian kuluttajien tietosuojaa sääntelevä laki(CCPA), jota on pidetty yksityisyyttä vahviten 

suojaavana lakina koko Yhdysvalloissa.69 Sitä on  sovellettu tammikuusta 2020 lähtien. 

Lainsäädäntöhankkeen taustalla vaikuttivat lukuisat datan väärinkäyttöön ja tietosuojamurtoihin 

liittyvät tapaukset.70  Tällä hetkellä tietosuojalakihankkeita on valmisteilla myös ainakin New 

Yorkissa, Hawaissa, Marylandissa ja Washingtonissa.71  

 

2.3. Vertailu järjestelmien välillä 

 

Eurooppalainen ja yhdysvaltalainen tietosuojamalli ovat jakaneet tiettyjä yhteisiä tekijöitä jo ka-

uan. Kumpikin järjestelmä on korostetun individualistinen. Keskeistä on yksilön mahdollisuus ra-

kentaa oma julkinen minänsä. Tätä julkisen minän hallintaa voidaan pitää tärkeänä niin autonomi-

sen vapauden kuin ihmisarvon suojaamisenkin näkökulmasta.72 Tämän lähestymistavan historial-

lisen perustan muodostaa FIP-standardit, jotka ovat vaikuttaneet myös EU:n tietosuojasääntelyn 

 
67 Tämä näkyy muun muassa siinä, että PA soveltuu ainoastaan liittovaltion toimijoihin, vaikka myös yksityisten 

toimijoiden saattamisesta lain piiriin käytiin keskustelua, ks. Hartzog –Richards(2020), s. 1701-1703 
68 Feld(2020), s. 497 
69 Ursul(2019), s.578; Grace(2020), s.1456, Helveston(2019), s, 689 
70 Ursul(2019), s.578, uutisointi: Isaac–Frenkel(2018): Facebook Security Breach Exposes Accounts of 50 Million 

Users, N.Y. TIMES, https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html, Tietomur-

toihin liittyen: Annual Number of Data Breaches and Exposed Records in the United States from 2005 to 2018 (in 

Millions), STATISTA (katsottu 10.10.2020), https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches- 

recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/ 
71 Feld(2020), s.495-496; Hartzog–Richards(2020), s. 1692-1693; osavaltioiden lainsäädäntötilanteesta tarkemmin: 

Mitchell Noordyke, USState Comprehensive PrivacyLaw Comparison, The International Association of Privacy 

Professionals (katsottu 20.9.2020), https://iapp.org/resources/article/state-comparison-table/ 
72 Azarchs(2014), s. 831 

https://www.nytimes.com/2018/09/28/technology/facebook-hack-data-breach.html
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kehitykseen.73   FIP-standardien on kuitenkin osuvasti luonnehdittu olevan enemmänkin kokoelma 

yksityisyyden suojaan liittyviä arvostuksia, kuin konkreettinen esitys yksityisyyden suojan varmis-

tamiseksi.74  

 

Yksilökeskeisestä lähestymistavasta huolimatta eurooppalainen ja yhdysvaltalainen lähestymis-

tapa ovatkin toteutukseltaan varsin erilaiset.Yhdysvaltalainen tietosuoja-ajattelu korostaa tiedon 

vapaata liikkuvuutta, minkä taustalla vaikuttaa voimakas ilmaisunvapauden suoja. Sitä vastoin eu-

rooppalaisessa näkökulmassa tietosuojassa on kysymys ensi sijassa yksityisyyden suojan toteut-

tamisesta ihmisoikeutena.75 Euroopan unionissa tietosuoja on perusoikeus, Yhdysvalloissa ei.  

Toisaalta Euroopan unionin oikeudessa on myös tapana tasapainottaa eri perusoikeuksia suhteessa 

toisiinsa ja tehtäviinsä. Sen sijaan Yhdysvalloissa  ilmaisunvapaus ei perusoikeutena ole alisteinen 

suhteellisuusanalyysille, vaan soveltuessaan sitä sovelletaan tiukasti.76 

 

Kenen toiminnalta tietosuojan on sitten tarkoitus suojata? Tässäkin ulottuvuudessa huomataan 

eroja. Toisin kuin Euroopan unionin oikeudessa, yhdysvaltalaisessa perusoikeusjärjestelmässä ei 

tunneta varsinaista perusoikeuksien horistontaalista vaikutusta, vaan perusoikeuksien katsotaan 

suojaavan ennen kaikkea yksityisiä tahoja valtion toimintaa vastaan.77 Monet tietosuojalait toki 

koskevat myös yksityisiä toimijoita. Yleensä kysymys on tarkkaan tietylle sektorille suunnatusta 

sääntelystä. Tietosuoja nähdään näissä tilanteissa usein kuluttajaoikeuden osana, joka perustuu en-

nen kaikkea kuluttajien suojaamiseen suhteessa suuryrityksiin eikä yleiseen henkilötietojen su-

ojaan.78 

 

Lopulta huomataan eroja siinäkin, kenen vastuulla tietosuojan toteuttaminen käytännössä on. Eu-

rooppalaisessa oikeuskulttuurissa henkilötiedon suojaamisessa luotetaan julkiseen sääntelyyn. 

Valtionhallinnon katsotaan pystyvän takaavan yksilön ihmisarvon ja kunnian paremmin kuin 

 
73 Ks. oikeuskirjallisuudesta esim. Grace(2020), s.1461 ja Hartzog –Richards(2020), s. 1705-1706: FIP-standardit 

antoivat vaikutteita henkilötietodirektiiviin. 
74 Blanke–Hiller(2018), s.51 
75 Ursul(2019), s. 83 
76 Hartzog –Richards(2020), s. 1730. Yhdysvaltalaista sananvapausperusoikeutta on perinteisesti pidetty Euroopan 

vastaavaa vahvempana, ks. Esim. Criscione(2020), s. 330 
77 Walkila(2016) s.152-154, Azarchs(2014), s.806 
78 Hartzog –Richards(2020), s. 1690 
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vapaiden markkinoiden.79 Yhdysvalloissa tietosuoja on perinteisesti jätetty monella liike-elämän 

sektorilla hyvin vähäisen sääntelyn piiriin tai kokonaan sääntelyn ulkopuolella.80 Näin ollen 

Yhdysvalloissa tietosuoja on suurilta osin itsesääntelyn ja toisaalta sopimusvapauden piirissä. 

Vapaan ideoiden markkinapaikan(eng. Marketplace of Ideas) turvaamisen on katsottu olevan hyvä 

lähtökohta tiedonhallintaan liittyviin kysymyksiin. Euroopan unionissa ei jaeta tällaista  romanti-

soitua käsitystä ideoiden markkinapaikasta.81 Yhdysvaltalainen yksityisyyden suoja, mukaan 

lukien eräänlainen oikeus tulla unohdetuksi, on muodostunut tuomioistuinten oikeuskäytännön 

kautta. Merkille pantavaa on se, että yhdysvaltalainen oikeuskäytäntö rakentuu vahingonkorvau-

soikeudellisten mekanismien varaan, mikä johtaa keskittymään yksityisyyden loukkausten aiheut-

tamaan konkreettiseen vahinkoon. Sitä vastoin eurooppalaisessa järjestelmässä oikeus vaatia hen-

kilötietojen  poistamista ei edellytä, että henkilötietojen käsittely aiheuttaa vahinkoa.82 

 

Whitmanin mukaan ero yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen yksityisyyden suojan välillä on 

pohjimmiltaan siinä, että Yhdysvalloissa yksityisyys nähdään osana vapautta(eng. freedom), kun 

taas Euroopassa se mielletään eräänlaisen ihmisarvon(eng. dignity) suojaksi.83 Whitmaninkaan 

mukaan tätä eroa ei tosin tule liioitella, sillä myös yhdysvaltalaisessa tietosuojaoikeudessa su-

ojataan jossain määrin ihmisarvoa ja eurooppalaisessa yksilön autonomiaa. Kysymys onkin en-

emmän relatiivisesta erosta näitä kahta järjestelmää verrattaessa.84 Hartzog on kyseenalaistanut 

Whitmanin esittämän jaottelun. Hänen mukaansa viimeistään modernin tietosuojaoikeuden aika-

kaudella Yhdysvallat on siirtymässä uudenlaiseen tietosuojaoikeudelliseen kulttuuriin, joka 

pohjautuu eurooppalaisille käsityksille ja ideoille. Tämä ilmenee esimerkiksi GDPR:stä mallia ot-

tavissa osavaltioiden tietosuojalakihankkeissa ja yritysten tietosuojakäytänteissä. Yhdysval-

talainen tietosuojaoikeus siis muokkautuu Bryssel-efektin seurauksena.85  

 

 
79 Whitman(2004), s.1193 
80 Williams(2020), s.223 
81  Tsesis(2019), s. 600 
82 C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, kohta 96 
83 Whitman(2004), s.1161-1162 
84 Ibid., s.1163-1167: yhdysvalloissa korostetussa yksilön autonomisuudessa puolestaan tärkeää vaikuttaa olevan 

nimenomaisesti vapaus viranomaisten toimilta, siinä missä eurooppalainen kunnian ja ihmisarvon suoja rakentuu 

yleisemmin kaikkia uhkaavia tahoja vastaan. Whitmanin mukaan eurooppalainen yksityisyyden suoja rakentuu 

ajatukselle, että kaikki henkilöt korotetaan aiemmin vain korkeille säädyille varattuun suojattuun luokkaan. 
85 Hartzog –Richards(2020), s. 1698, ks. yleisemmin Bryssel-efektistä teoksessa Bradford, Anu: “The Brussels Ef-

fect - How the European Union Rules the World”, Oxford University Press, New York, 2020 
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Yhdysvaltalainen tietosuojaoikeus on  kieltämättä muutoksessa uusien tietosuojalakihankkeiden 

johdosta. Näiden lakihankkeiden esikuvana kiistämättä on Euroopasta rantautunut tieto-

suojamalli.86 Perinteisesti eurooppalaisten ideoiden hyödyntämiseen  on suhtauduttu kriittisesti 

yhdysvaltalaisessa oikeuskulttuurissa. Whitmanin sanoin eurooppalaiset mannermaiset oikeudelli-

set ideat eivät juurru Yhdysvaltoihin, vaan sulavat yleensä lyhyen ajan päästä pois kuin lumet 

kesän lähestyessä.87 Tämä teesi vaikuttaa vuonna 2020  yliampuvalta. Viimeistään CCPA:n 

säätäminen näyttäisi todistaneen Hartzogin näkemyksen yhdysvaltalaisen tietosuojaoikeuden eu-

rooppalaistumisesta enemmän paikkansa pitäväksi. Tässä kohtaa tulisi kuitenkin välttää liian radi-

kaaleja johtopäätöksiä. CCPA ei sisällöltään täysin vastaa GDPR:ää, vaan merkittäviä eroja on 

havaittavissa. Lisäksi tietosuojaoikeus ei tyhjene pelkkään poliittiseen tahtoon säätää lakeja. Pe-

rusoikeusjärjestelmä asettaa lainsäädännölle reunaehdot. Eurooppalainen perusoikeusjärjestelmä 

edellyttää korkeaa tietosuojan tasoa. Yhdysvaltalainen, ilmaisunvapautta ja taloudellista toimintaa 

korostava linja puolestaan asettaa jopa rajoitteita tietosuojalainsäädännölle. Tätä käsitellään 

tarkemmin luvussa 4.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Data Security Laws - Private Sector: https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technol-

ogy/data-security-laws.aspx ks. Kirjallisuudesta Feld(2020), s. 489 ja Pernot-Leplay(2020), s. 44 
87  Whitman(2004), s.1204: Esimerkiksi hän nostaa Warrenin ja Brandeinin kuuluisan artikkelin The Right to Pri-

vacy, joka ei huomattavasta viittausmäärästä huolimatta ole onnistunut juurikaan siirtämään Yhdysvaltalaista yksity-

isyyden suojaa koskevaa oikeutta  mannermaiseen suuntaan. 

https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/data-security-laws.aspx
https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/data-security-laws.aspx
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3. Henkilötiedon ja tunnistettavuuden poistamisen käsitteet Euroopan unionissa ja 

Yhdysvalloissa 

 

Tässä luvussa tarkastellaan henkilötiedon ja tunnistettavuuden poistamisen käsitettä Euroopan un-

ionissa ja Yhdysvalloissa. Eurooppalaisen lähestymistavan osalta pohdinnat perustuvat yksiselit-

teisesti GDPR:n sisältämään määritelmään. Yhdysvaltojen osalta on jouduttu tekemään rajaavia 

valintoja johtuen lainsäädännön pirstaleisuudesta ja huomattavan suuresta määrästä. En-

simmäiseksi esittellään ja systematisoidaan Yhdysvalloissa yleisesti käytössä olevia malleja hen-

kilötiedon käsitteen määrittelemiselle. Tämän tilannekuvan rakentamisen jälkeen analysoidaan 

yksityiskohtaisemmin tammikuussa 2020 voimaan tulleen CCPA:n sisältämää  henkilötiedon 

määritelmää. Tässä yhteydessä käsittellään anonymisaatiota, eli henkilötiedon tunnistettavuuden 

poistamista. Tämän lisäksi tutkitaan pseudonymisoimisen käsitettä, jonka voi mieltää eräänlaiseksi 

tunnistettavuuden vähentämiseksi.  

3.1. Henkilötiedon käsite Euroopan unionissa 

 

3.1.1. Henkilötiedon käsite GDPR:ssä 

 

GDPR:n mukaisesti henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa 

olevaan(eng. identified or identifiable) luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’(eng. 

data subject), liittyviä tietoja(eng. information relating to). Tunnistettavissa olevana pidetään lu-

onnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen(eng. 

by reference to an identifier), kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetieto-

jen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyyk-

kisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella(eng. or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that 

natural person).88 

 

 
88 Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 4(1) 
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Henkilötietodirektiivin 2 artiklan mukaan henkilötiedolla tarkoitettiin kaikkia tunnistettuun tai 

tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja. Tun-

nistettavissa olevana pidettiin luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 

erityisesti tunnistetumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiolo-

gisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.89 

Voidaan siis huomata, että henkilötiedon käsite on sanamuotonsa perusteella säilynyt varsin sa-

manlaisena. Ainoa sanamuodon mukainen muutos on ilmaisun ‘tunnistenumero’ korvaaminen il-

maisulla ‘tunnistetieto’ ja määritelmän täydentäminen listauksella erilaisista tunnistetiedoista. 

Tunnistettavuus voi sanamuodon mukaisesti siis tapahtua erityisesti kahdenlaisten tietojen kautta. 

Ensinnäkin henkilö voi olla tunnistettavissa tunnistetietojen kautta. Toisekseen tunnistettavuus voi 

tapahtua myös henkilölle tunnusomaisen tekijän tai tekijöiden kautta.   

 

GDPR:n sisältämä henkilötiedon määritelmä on laaja. Käsitettä ei ole rajattu arkaluonteisiin tai 

yksityisiin tietoihin, vaan se  kattaa kaikenlaiset tiedot, sekä objektiiviset että subjektiiviset tiedot, 

jotka ilmaistaan mielipiteen tai arvion muodossa.90 Unionin oikeuskäytännössä on vielä nime-

nomaisesti todettu, että henkilötietojen käsite ei rajaudu yksityiselämää koskevien tietojen käsit-

teeseen.91 Esimerkiksi ammattitoimintaan liittyvät tiedot voivat olla henkilötietoja.92 Tiedon 

 
89  95/46/EY Henkilötietodirektiivi art 2(a) 
90 C-291/12, Schwarz, ECLI:EU:C:2013:670, Kohta 27: Sormenjäljet ovat henkilötietoa, sillä ne  objektiivisesti 

sisältävät luonnollista henkilöä koskevia ainutkertaisia tietoja ja mahdollistavat hänen täsmällisen tunnistami-

sensa.C-434/16 Nowak v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, kohta 34; unionin 

oikeuskäytännön mukaan esimerkiksi kameran tallentama henkilön kuva on henkilötieto, koska sen avulla asiano-

mainen henkilö voidaan tunnistaa, ks. C-345/17 Sergejs Buivids, ECLI:EU:C:2019:122, kohta 31, C-212/13 Ryneš, 

ECLI:EU:C:2014:2428, kohta 22, C-70/10 Scarlet Extented v. SABAM, ECLI:EU:C:2011:771, kohdat 50 ja 51: 

IP-osoite on henkilötieto, koska sen avulla käyttäjä on tunnistettavissa 
91 Katso esim. tapaukset C-615/13 ClientEarth ja PAN Europe,  ECLI:EU:C:2015:489, kohta 32, ks. myös C-

708/18, TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohta 57: Vaikka tietojen arkaluonteisuus ei olekaan edellytys tiedon määrit-

telemiseksi henkilötiedoksi, arkaluonteisuudella on kuitenkin merkitystä esimerkiksi rekisteröidyn perusoikeuksiin 

kohdistuvien loukkausten vakavuutta arvioitaessa. Toisaalta yksityiselämän piirikin on käsitteenä unionin 

oikeudessa melko laaja, siihen sisältyy mm. sähköisten viestintäverkkojen käyttäjien päätelaitteille tallennetut tiedot: 

C-673/17 Planet49, ECLI:EU:C:2019:801, Kohta 70  
92 Ks. esim C-345/17 Sergejs Buivids, ECLI:EU:C:2019:122, kohta 46, C-398/15 Camera di Commercio, 

ECLI:EU:C:2017:197, kohta 34. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi todettu, että työaikarekisteriin sisältyvät tiedot, 

jotka koskevat kunkin työntekijän päivittäisiä työaikoja ja lepojaksoja, ovat henkilötietoja, koska kyse on tunnistet-

tua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevista tiedoista: C-342/12 Worten v ACT, 

ECLI:EU:C:2013:355, kohta 19, samoin verotiedot on vakiintuneesti katsottu henkilötiedoiksi: C-496/17 Deutsche 

Post, ECLI:EU:C:2019:26, kohta 54 & 55, C-201/14 Bara, ECLI:EU:C:2015:638, kohta 29, C-73/16 Puškár, 

ECLI:EU:C:2017:725, kohta 41; C-465/00 & C-138/01 & C-139/01 Österreichischer Rundfunk, 

ECLI:EU:C:2003:294, kohdat 73, 75; C-207/16 Ministerio Fiscal, ECLI:EU:C:2018:788, kohta 51 
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luokitteleminen henkilötiedoksi ei edellytä, että tämä tieto yksin mahdollistaa rekisteröidyn tun-

nistamisen. Toisin sanoen suoran tunnistettavuuden lisäksi henkilötiedon määritelmään sisältyy 

myös sellainen tieto, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen epäsuorasti, yhdistämällä tieto 

toisiin tietoihin.93  GDPR:n mukaan henkilötietoa on vain sellainen tieto, mikä viittaa lu-

onnolliseen henkilöön. Tosin oikeushenkilöä koskeva tieto voi olla henkilötietoa, jos samalla vii-

tataan luonnolliseen henkilöön.94 Data voi myös luonnollisesti sisältää useita eri henkilöitä 

koskevaa tietoa samanaikaisesti, jolloin sen tunnistettavuus arvioidaan yksitellen tai ryhmitellen 

suhteessa näihin henkilöihin.95 Tiedon luokitteleminen henkilötiedoksi ei edellytä, että kaikki 

tiedot, joiden perusteella rekisteröity voidaan tunnistaa, ovat yhden ainoan tahon hallussa.96  

 

Henkilötiedon laajaa käsitettä ilmentää tapauksen Nowak v Data Protection Commissioner rat-

kaisu. EUT totesi koevastauksen sisältävän henkilötietoa, sillä se ilmentää kokeeseen osallistujan 

tietojen ja taitojen tasoa tietyllä alalla ja hänen päättelyprosessiaan, harkintakykyään ja kriittistä 

ajatteluaan. Myös tarkastajan kokeeseen tekemät merkinnät ovat tätä osallistujaa koskevia tietoja. 

Käsin kirjoitettuun koevastaukseen sisältyy lisäksi käsialaan liittyvää henkilötietoa.97 Laajasta 

määritelmästä huolimatta on luonnollisesti myös tietotyyppejä, jotka jäävät henkilötiedon käsit-

teen ulkopuolelle. Esimerkiksi metadata on luonteeltaan sellaista tietoa, joka ei  itsessään ole hen-

kilötietoa, mutta se voi sisältää tietoja sellaisista tiedoista, jotka ovat henkilötietoja. Tällaista 

metadataa ei lueta henkilötiedoksi.98 

 

Varsinaisen henkilötiedon määritelmän lisäksi GDPR sisältää erityisiä henkilötiedon kategorioita, 

joiden käsittely on kiellettyä erikseen listattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tähän sensitiiviseen 

 
93 C-582/14 Breyer v. Saksa, ECLI:EU:C:2016:779, kohdat 40, 41: Mahdollisuus yhdistää dynaaminen IP-osoite 

internetyhteyden tarjoajan hallussa oleviin lisätietoihin rekisteröidyn tunnistamiseksi ei ole kohtuullisesti toteutetta-

vissa oleva keino, jos rekisteröidyn tunnistaminen on kielletty laissa tai kun se ei ole käytännössä toteutettavissa esi-

merkiksi siitä syystä, että se veisi suhteettomasti aikaa ja aiheuttaisi suhteettomasti kustannuksia ja työtä, minkä 

seurauksena tunnistamisen riski näyttäytyy käytännössä merkityksettömänä.  
94 Esimerkiksi oikeushenkilöiden nimien ja taloudellisten tietojen ilmoittaminen viranomaiselle ja tällaisten tietojen 

levittäminen yleisölle ovat omiaan rajoittamaan perusoikeuksia siltä osin kuin oikeushenkilön viralliseen nimeen 

sisältyy yhden tai useamman luonnollisen henkilön nimi: C-78/18 Komissio v. Unkari, ECLI:EU:C:2020:476, kohta 

125. Ks. oikeuskirjallisuudessa: Klar(2020), s. 129 
95 Ks. esim. tapaus Rijkeboer, jossa tuomioistuin määritteli kerätyt henkilöä koskevat tiedot ja tiedot vastaanottajista 

kahdeksi erilliseksi tietoryhmäksi: C-553/07 Rijkeboer, ECLI:EU:C:2009:293, kohdat 42 ja 43 
96 C-434/16 Nowak v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, kohta 31, C-582/14 Breyer v. Saksa, 

ECLI:EU:C:2016:779, kohta 43 
97 C-434/16 Nowak v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, kohdat 37 ja 42 
98 El Khoury (2017), s.195 
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henkilötiedon luokkaan kuuluvat tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielip-

iteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettiset tai bi-

ometriset tiedot henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka 

luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot.99 

 

GDPR 2.2 artiklassa on listattu ne henkilötiedon käsittelyä koskevat tilanteet, joihin asetusta ei 

sovelleta.  Suurin osa poikkeuksista linkittyy unionin toimivallan rajoihin. Huomionarvoista on se, 

että asetusta ei sovelleta luonnollisen henkilön suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn toimin-

nassa, joka on yksinomaan henkilökohtaista tai kotitaloutta koskevaa toimintaa, ja joka näin ollen 

ei ole sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Henkilökohtaista tai ko-

titaloutta koskevaa toimintaa voi olla esimerkiksi kirjeenvaihto ja osoitteiston pitäminen sekä so-

siaalinen verkostoituminen ja verkkotoiminta, joita harjoitetaan henkilökohtaisen tai kotitaloutta 

koskevan toiminnan yhteydessä.100  Toiminnan ei voida katsoa olevan yksinomaan henkilökoh-

taista tai kotitaloutta koskevaa  kun tämä toiminta ulottuu vaikka osittainkin julkiseen tilaan ja 

kohdistuu tämän vuoksi tietoja käsittelevän tahon yksityisen piirin ulkopuolelle.101 Esimerkiksi 

sellaisen kamerajärjestelmän käyttämisen, jolla valvotaan julkista tilaa, ei ole tietojenkäsittelyä 

yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitaloutta koskevassa toiminnassa.102 Tämä ilmentää 

poikkeuksien suppeutta ja tarkkarajaisuutta, sekä GDPR:n soveltamisalan laajuutta.103 

 

 

 

 
99 Yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9(1) ja 4(15): Biometrisillä tiedoilla  tarkoitetaan kaikkia luonnollisen henkilön 

fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvällä teknisellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, 

kuten kasvokuvia tai sormenjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai 

kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa.# terveystiedoilla puolestaan tarkoitetaan luonnollisen henkilön 

fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien tiedot terveyspalvelujen tarjoamisesta, 

jotka ilmaisevat hänen terveydentilansa. 
100 Tietosuoja-asetus, (18), ks. Oikeuskäytännöstä esim.  C-25/17 Jehovan todistajat, ECLI:EU:C:2018:551, kohta 

40, C-212/13 Ryneš, ECLI:EU:C:2014:2428, kohta 30 
101 C-25/17 Jehovan todistajat, ECLI:EU:C:2018:551, kohta 42 
102 C-212/13 Ryneš, ECLI:EU:C:2014:2428, kohta 35: tilannetta ei muuttanut se, että järjestelmä oli asennettu ko-

titaloon tarkoituksessa suojata talon omistajien omaisuutta, terveyttä ja henkeä. 
103 Ks. oikeuskäytännöstä esim. C-272/19 VQ v Land Hessen, ECLI:EU:C:2020:535, kohdat 69, 70 



20 
 

3.1.2. Henkilötiedon tunnistettavuuden poistamisen käsite GDPR:ssä 

 

GDPR:n mukaisesti kaikki tieto jaetaan kahteen kategoriaan:  henkilötietoihin ja asetuksen sovel-

tamisen ulkopuolelle jääviin anonyymeihin tietoihin. Pseudonymisaatiossa puolestaan on kysymys 

henkilötietojen tietynlaisesta prosessoimisesta.104 Tämän prosessin seurauksena syntynyt pseudon-

ymisoitu tieto on eräänlainen henkilötiedon alaluokka.105 Tätä käsitellään tarkemmin luvussa 

3.1.4. 

3.1.3. Anonymisoiminen 

Henkilötietojen tunnistettavuuden poistaminen on olennainen konsepti Euroopan unionin 

oikeudessa, sillä anonyymi tieto ei kuulu GDPR:n sääntelyn piiriin. GDPR:n perusteella 

anonyymia tietoa on kaikki sellainen tieto, joka ei täytä henkilötiedon määritelmää. GDPR:ää ei 

sovelleta tietoihin, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen hen-

kilöön, tai henkilötietoihin, joiden tunnistettavuus on poistettu(eng. Personal data rendered anon-

ymous) siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista(eng.e data subject 

is not or no longer identifiable).106  Anonymisoitua tietoa voi hyödyntää vapaasti, sillä sitä ei luoki-

tella luokitella henkilötiedoksi.107 

 

Tunnistettavuuden arvioimisesta puolestaan todetaan, että jotta voidaan määrittää, onko lu-

onnollinen henkilö tunnistettavissa, olisi otettava huomioon kaikki keinot, joita joko rekister-

inpitäjä tai muu henkilö voi kohtuullisen todennäköisesti käyttää(eng. all the means reasonably 

likely to be used) mainitun luonnollisen henkilön tunnistamiseen suoraan tai välillisesti, kuten 

kyseisen henkilön erottaminen muista. Jotta voidaan varmistaa, voidaanko keinoja kohtuullisen 

todennäköisesti käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen, olisi otettava huomioon kaikki ob-

jektiiviset tekijät, kuten tunnistamisesta aiheutuvat kulut ja tunnistamiseen tarvittava aika sekä 

käsittelyajankohtana käytettävissä oleva teknologia ja tekninen kehitys(eng. factors, such as the 

 
104 Tarhonen(2016), s.10-12  
105 Ibid., s. 21  
106 Tietosuoja-asetus, (26), ks. myös oikeuskirjallisuudessa Tarhonen(2016), s.16  
107 Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s.47 
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costs of and the amount of time required for identification, taking into consideration the available 

technology at the time of the processing and technological developments). 108  

 

EUT on käsitellyt tätä tunnistettavuuden arvioimista, vaikka varsinaiseen anonymisoimiseen liit-

tyen oikeuskäytäntöä ei vielä ole.109  Breyer v Saksa -tapauksessa on arvioitu, että tietojen 

yhdistäminen toisiinsa on kohtuullisesti toteutettavissa oleva keino silloin, jos merkityksellinen 

tunnistamisen riski on käsillä.110 Henkilötiedon käsite määrittyy kontekstuaalisesti, suhteessa 

haltijaansa. Toisin sanoen tieto ei välttämättä ole henkilötietoa itsessään, vaan ainoastaan suhteessa 

sellaiseen tiedon haltijaan, joka pystyy tunnistamaan tietoon liittyvän henkilön yhdistämällä sen 

toisiin tietoihin.111 Tunnistettavuuden vaaraa arvioitaessa merkityksellistä ei ole pelkästään 

kontrolloijan käytössä oleva tieto ja työvälineet, vaan huomioon on otettava myös kolmannen osa-

puolen mahdollisuudet henkilön tunnistamiseen tiedon avulla.112 Merkityksellistä on tiedon pros-

essoimiseen käytettävä aika, mutta ilmeisesti tiedon keräämiseen käytettävällä ajalla ei ole 

vastaava merkitystä.113 Tunnistettavissa olemisen riskiä mitataan tulevaisuuden hypoteettisten 

hyökkäysten näkökulmasta ja keskiössä on sen arvioiminen, voidaanko kaikilla kohtuullisen 

todennäköisesti käytössä olevilla keinoilla kohtuullisen todennäköisesti tunnistaa luonnollinen 

henkilö. Riskiarviointi rajoittuu kohtuullisen todennäköisesti käytössä olevien keinojen arvi-

oimiseen.114 Kontekstuaalisuuteen vaikuttaisi viittaavan myös Jehovan todistajat -tapauksen pe-

rustelut, jossa merkityksellisenä ei pidetty henkilötietojen kokonaisuuden järjestämisen muotoa, 

vaan sitä voidaanko kyseisen kokonaisuuden perusteella löytää helposti tiettyä henkilöä koskevat 

tiedot.115   

Henkilön tunnistettavuutta tiedon pohjalta ollaan arvioitu erityisesti kolmen tunnistamiskeinon 

kautta. Ensinnäkin henkilö on mahdollista tunnistaa siten, että erotetaan datan seasta tieto, josta 

 
108 Tietosuoja-asetus, (26) 
109 Aldhouse(2014), s. 413-414 
110 C-582/14 Breyer v. Saksa, ECLI:EU:C:2016:779, kohdat 45, 46:  
111 El Khoury (2017), s.192 
112 Feiler–Forgó-Weigl(2018), s.61 
113 Ibid., s.61 
114 ks. Holzel(2019), s.192 
115 Tapauksessa oli kysymys henkilötietodirektiivin 2 artiklan c alakohdan mukaisen rekisterin määritelmästä. 

Käsitteen määrittely yksilöä koskevan henkilötiedon löytämisen helppouden kautta korostaa kontekstuaalisuutta. 

Henkilötiedon löytämisen helppous puolestaan tulisi selvittää “pääasian kaikki olosuhteet huomioiden”. Toisin 

sanoen kysymys on tosiasiallisesta tietojen löytämisen mahdollisuudesta, aivan kuten Breyer -tapauksen yhteydessä 

oli kysymys tietojen yhdistämisen kautta tapahtuvan tunnistamisen riskistä: C-25/17 Jehovan todistajat, 

ECLI:EU:C:2018:551, kohfat 60 ja 61 
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henkilö on tunnistettavissa. Toisekseen, henkilö voi olla tunnistettavissa siten, että yhdistetään 

toisiinsa kaksi tai useampaa erillistä tietoa, jotka yhdessä mahdollistavat henkilön tunnistamisen. 

Kolmannekseen, henkilöllisyys voidaan myös joissain tilanteissa arvioida suurella 

todennäköisyydellä oikein tilastollisen päättelyn keinoin.116 

 

Teknisestä näkökulmasta tunnistettavuudesta voidaan puhua kahdessa eri merkityksessä: identi-

teetin paljastumisen ja ominaisuuden paljastumisen kontekstissa. Ensimmäisessä tietyn datan 

pystyy yhdistämään tiettyyn tunnistettuun henkilöön, kun taas jälkimmäisessä paljastuu uutta 

tietoa tunnistamattomaan henkilöön liittyen.117 Anonymisaatio on onnistunut, mikäli identiteetin 

paljastuminen estyy. Käytännössä kuitenkin ainoa tapa  täydellä varmuudella  estää identiteetin 

paljastuminen on kokonaan datan julkistamisesta pidättäytyminen. Näin ollen anonymisaatiossa 

on todellisuudessa kysymys siitä, että saavutetaan riittävän matala tunnistettavuuden riskin taso.118 

 

Tekniikoita anonymisaation toteuttamiseen on useita. Rekisterinpitäjä voi esimerkiksi poimia ja 

poistaa tiedoista sellaisia kohtia, joita voitaisiin käyttää yksilöiden tunnistamiseen.119  Toisena 

vaihtoehtona on suppressio, jossa tietyt ominaisuudet(esimerkiksi tieto rekisteröityjen sukupu-

olesta ja postinumerosta) poistetaan kokonaisuudessaan. Riittävän pitkälle viety suppressio mah-

dollistaa käytännössä lähes täydellisen tietosuojan, mutta samalla se usein tekee datasta käyttökel-

votonta.120 Generalisaatiossa tiettyä tunnistetta ei poisteta, mutta sen yksityiskohtaisuutta vähen-

netään. Esimerkkinä tästä voi pitää syntymäpäivää koskevan tiedon korvaamista syntymävuodella, 

tai postikoodin lyhentämistä vähemmän tarkkaan muotoon. Tällainen generalisaatio tekee yksilön 

tunnistamisesta vaikeampaa, mutta data on yleensä edelleen käyttökelpoista esimerkiksi tutki-

mustarkoituksiin.121 Aggregaatiossa raaka data tiivistetään esimerkiksi tarkoituksenmukaiseen ti-

lastolliseen muotoon, josta käyvät ilmi kulloinkin tarpeelliset seikat tavalla, josta yksilöt ovat han-

kalasti tunnistettavissa.122  

 

 
116 WP 216, s. 11-12 
117 Holzel(2019), s.186 
118 Ibid., s.187 
119 Ohm(2010), s.1713 
120 Ibid., s.1714 
121 Ibid., s.1714 
122 Ohm(2010), s.1715 
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Kuten Holzel toteaa, anonymisoimisen käsite määrittyy eri tavalla oikeudellisessa diskurssissa 

verrattuna tekniseen diskurssiin. Anonymisaatio on nimittäin teknisistä ratkaisuista itsenäinen 

oikeudellinen konsepti. Mitään tiettyä teknistä toimenpidettä ei siis voida pitää tilanteesta riippu-

matta riittävänä anonymisoimisen saavuttamiseksi, vaan olennaista on tehokas lopputulos.123 Tie-

tyt tietokannat ovat jo luonteestaan johtuen anonyymeja. Esimerkiksi mallit, jotka eivät viittaa 

yksilöityyn henkilöön, eivät lähtökohtaisesti sisällä henkilötietoa. Tällaisia malleja esiintyy yleis-

esti esimerkiksi big datassa.124  

3.1.4. Pseudonymisoiminen 

 

GDPR:ssä on määritelty erikseen pseudonymisointi. GDPR:n 4 artiklan mukaisesti pseudonymiso-

innilla tarkoitetaan “henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää 

tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja(eng. personal data can no longer be attributed to a 

specific data subject without the use of additional information), edellyttäen että tällaiset lisätiedot 

säilytetään erillään(eng. additional information is kept separately) ja niihin sovelletaan teknisiä ja 

organisatorisia toimenpiteitä(eng.  technical and organisational measures), joilla varmistetaan, 

ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen hen-

kilöön tapahdu”.125 Pseudonymisoimisessa datasta siis poistetaan suoraan tunnistettavuuteen 

johtavat tiedot, mutta ei epäsuoria tunnisteita.126  

 

Pseudonymisoidut henkilötiedot, jotka voitaisiin yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyt-

tämällä, ovat GDPR:n piiriin kuuluvia henkilötietoja.127 Pseudonyymi on käytännössä yksilöä 

kuvaava, mutta nimetön profiili.128 Pseudonymisointi muodostaa väliportaan suoran tunnistetta-

vuuden ja täydellisen anonymisaation välille. Sitä voidaan hyödyntää jos on tarve säilyttää data 

 
123 Holzel(2019), s.185 
124 Borgesius(2016), s.260 
125 Tietosuoja-asetus 4 art. 5 kohta 
126 Toisin sanoen henkilö on edelleen tunnistettavissa siten, että yhdistetään toisiinsa kaksi tai useampaa erillistä 

tietoa, jotka yhdessä mahdollistavat henkilön tunnistamisen, ks. WP 216, s. 11-12 ja Tarhonen(2016), s.22 
127 Tietosuoja-asetus, (26) 
128 Borgesius(2016), s.258 
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henkilötietona esimerkiksi tieteellisten, tilastollisten ja historiallisten tarkoitusperien vuoksi. Pseu-

donymisointi mahdollistaa tietosuojan parantamisen tilanteessa, jossa varsinainen anony-

misoiminen ei ole datan käyttötarkoituksen vuoksi mahdollista.129  

 

Pseudonymisoiminen voi käytännössä tapahtua monin eri tavoin. Henkilön nimen korvaaminen 

koodilla on yksi esimerkki pseudonymisoimisesta. Datan käsittelijä voi itse valita käyttämänsä 

pseudonyymit, mutta pseudonyymien on oltava riittävän sattumanvaraisia ja samaa pseudonyymia 

ei saisi käyttää kuvaamaan useampaa kuin yhtä subjektia.130 Behavioristisessa mainonnan kohden-

tamisessa henkilö yksilöidään evästeiden ja vastaavien seurantamenetelmien avulla. Tätä tietoa 

käytetään markkinoinnin kohdentamiseen kyseiselle henkilölle. Tämänkaltaista yksilöityä tietoa 

on pidettävä yleensä vähintäänkin pseudonyyminä henkilötietona, sillä vaikka henkilöä ei 

nimettäisikään, hänet on silti yksilöity tavalla, jonka seurauksena hänet on kohtuullisen 

todennäköisesti tunnistettavissa ylimääräisellä tiedolla.131  Yksi tapa toteuttaa pseudonymisaatio 

on esimerkiksi se, että tutkimuksessa datan haltijalla on hallussaan koehenkilöiden henkilötun-

nukset, mutta tutkimusdatan käsittelijällä vain fysiologinen data ilman koehenkilöiden henkilötun-

nuksia.132 

 

Tarhonen katsoo artikkelissaan, että pseudonymisoimisen minimi voitaisiin saavuttaa jo sillä, että 

henkilötunnisteet korvataan peitetiedoilla siten, että henkilön suora tunnistaminen ei ole mahdol-

lista pelkän pseudonymisoidun tiedon avulla. Pseudonymsointi ei edellytä, että rekisterinpitäjä 

hävittää lopullisesti avaimen, jonka avulla pseudonymisoidut tiedot voidaan yhdistää henkilöön. 

Tällainen yhteyden hävittäminen on sen sijaan välttämätöntä henkilötietoa anonymisoitaessa.133  

Epäselvää on se, että tulisiko pseudonymisoinnin olla lopullista, vai voiko se olla tietyin 

edellytyksin peruutettavissa. Käytännössä pseudonymisoinnin tulisi olla peruutettavissa ollakseen 

rekisterinpitäjän näkökulmasta hyödyllisempää kuin anonymisointi.134 Pseudonymisoitumisen 

 
129 Bolognini – Bistolfi (2017), s.173, 177 
130 Ibid., s.178 
131 Borgesius(2016), s.260-265 
132 Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s. 47 
133 Tarhonen(2016), s.12-19; Bolognini – Bistolfi (2017), s.178 
134 Tarhonen(2016), s.19-20  
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luvaton kumoutuminen puolestaan mainitaan GDPR:ssä eräänä tietosuojariskinä, joka rekister-

inpitäjän tulee ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyssä.135  

 

3.2. Henkilötiedon käsite Yhdysvalloissa 

3.2.1. Henkilötieto ja tunnistettavuuden poistaminen yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä 

 

Yhdysvalloista puuttuu paitsi yhtenäinen tietosuojalaki, myös yhtenäinen henkilötiedon 

määritelmä. Henkilötiedon käsite ja sen laajuus vaihtelee laista riippuen. Hajanaisuutta on havait-

tavissa myös eri tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Tämä johtuu siitä, että henkilötiedon käsit-

teestä ei ole linjattu korkeimman oikeuden toimesta.136 Yhdysvaltalaisessa tieto-

suojalainsäädännössä henkilötietoa on pyritty Schawrtzin ja Soloven jaottelun kuvaamalla tavalla 

määrittelemään kolmella toisistaan poikkeavalla tekniikalla: 1)määrittelemällä henkilötiedoiksi 

yksinkertaisesti kaikki tieto, jossa tunnistetaan henkilö, 2)määrittelemällä henkilötiedoksi ei-julk-

inen henkilökohtainen tieto, ja 3)listaamalla erikseen kaikki henkilötiedoksi katsottavat tie-

totyypit.137  

 

Ensimmäisestä lähestymistavasta on esimerkkejä varsinkin liittovaltiotason laisäädännössä. Esi-

merkiksi COPA:ssa henkilötieto määritellään yksilölliseksi tunnistettavissa olevaksi tiedoksi hen-

kilöstä.138 VPPA:ssa puolestaan käytetään käsitettä tunnistava henkilötieto, joka määritellään 

tiedoksi, jossa tunnistetaan henkilö.139 CPA:ssa puolestaan henkilötietoon ei katsota kuuluvaksi 

aggregoitua dataa, jossa ei tunnisteta ketään yksilöityä henkilöä.140 Tällaisessa tautologisessa 

määrittelytavassa ei todellisuudessa määritellä mitä henkilötiedon käsite tarkalleen ottaen 

sisältää.141 Toiseksi mainittu vaihtoehto esiintyy myös liittovaltion lainsäädännössä. Finanssialaa 

 
135 Tietosuoja-asetus, (75)  
136 Popova(2018), s.275, 277 
137 Schwartz - Solove(2011), s.1829-1832 
138 Children's Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. §§ 6501(8)  
139 Video Privacy Protection Act 18 U.S.C. § 2710(a). 
140 Cable Communications Policy Act 47 U.S.C. § 551(a)(2)(A) (2012). 
141 Schwartz - Solove(2011), s.1832 
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sääntelevässä GLBA:ssa suojelun kohteena on ei-julkinen henkilökohtainen tieto.142 Missään koh-

taa lakia ei ole määritelty mitä ilmaisu ei-julkinen tarkoittaa. Ilmauksen on tulkittu viittaavan 

yksinkertaisesti tietoon, joka ei vielä ole levinnyt julkisuuteen.143  

 

Kolmannesta, listauksena toteutetusta määritelmästä on useita esimerkkejä erityisesti osavaltioi-

den lainsäädännön tasolla.144 Esimerkiksi Massachusettsin osavaltion eräässä laissa hen-

kilötiedoksi määritellään osavaltion asukkaan etunimi tai etunimen ensimmäinen kirjain yhdessä 

sukunimen kanssa kombinaatiossa sosiaaliturvatunnuksen, ajokortin tunnuksen, pankkitilin nu-

meron tai pankkikortin numeron kanssa.145  Yhdessä kalifornialaisessa laissa henkilökohtaiseksi 

tunnistavaksi tiedoksi on määritelty esimerkiksi luottokortin haltijaa koskeva tieto poislukien luot-

tokortista ilmenevä tieto ja mukaan lukien kortinhaltijan osoite ja puhelinnumero.146 Yleisesti ot-

taen osavaltioiden tietosuojalaeissa esiintyvät  henkilötiedon määritelmät vaikuttaisivat perustuvan 

henkilön nimen mainitsemiselle. Joissakin osavaltioissa tietosuoja koskee kuitenkin myös sellaista 

tietoa, jossa henkilön nimeä ei mainita, jos tieto kuitenkin mahdollistaa identiteettivarkauden.147 

Listauksena toteutettu henkilötiedon määritelmä jää usein suppeaksi, koska vain nimenomaisesti 

listatut tietotyypit katsotaan henkilötiedoksi.148   

 

Vaikka yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä esiintyy lukuisia eri määritelmiä henkilötiedolle, ne 

harvoin ovat sisällöllisesti yhtä laajoja kuin GDPR:n määritelmä. Määritelmien suppeuden vuoksi 

suurin osa epäsuorasti tunnistettavasta henkilötiedosta jää Yhdysvalloissa tietosuojasääntelyn 

ulkopuolelle.149 Myös useissa suosituksissa, esimerkiksi FTC:n privacy framework-asiakirjoissa, 

henkilötiedon käsite on usein suppea.150 Lainsäädännöllisesti suppeista henkilötiedon 

 
142 Gramm-Leach-Bliley Act 15 USC § 6801(a) 
143 Schwartz – Solove (2014), s.889 
144 Ibid., s.889 
145 Massachusetts General Laws ch. 93H § 1 
146 California Civil. Code § 1747.08(3)(b) 
147 Schwartz – Solove (2014), s.890, Georgia, Maine ja Oregon ovat ottaneet käyttöön tällaisen laajennetun 

määritelmän henkilötiedolle: Code of Georgia Annotated § 10-1-911(6), Maine Revised Statutes Annotated. tit. 10, 

§ 1347(6), Oregon Revised Statutes Annotated § 646A.602(12)(a) 
148 Schwartz - Solove(2011), s.1829-1832 
149 Schwartz – Solove (2014), s.880, 890 
150 Esimerkiksi IP-osoitetta ei ole katsottu henkilön tunnistavaksi tiedoksi, ks. Federal Trade Commission: Protect-

ing Consumer Privacy in an Era of Rapid Change - A proposed Framework for Businesses and Policymakers 

(joulukuu 2010), s.67 
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määritelmistä huolimatta Yhdysvalloissa saattaa esiintyä laajempiakin henkilötiedon määritelmiä 

esimerkiksi yritysten omissa toimintaohjeissa. Tämä johtuu siitä, että yhdysvaltalaisten yhtiöiden 

on noudatettava GDPR:ää Euroopan alueella toimiessaan, minkä johdosta yhtiön sisäiset tieto-

suojakäytänteet voivat olla sisällöllisesti lähempänä GDPR:ää kuin yhdysvaltalaista 

lainsäädäntöä.151 

 

Yhdysvaltalaisessa järjestelmässä anonymisaatio toimii perusajatukseltaan  samoin kuin GDPR:n 

mallissa. Kun henkilötiedon määritelmän edellyttämä tunnistavuus poistetaan, tieto on anonymiso-

itua. Kuten edellä on todettu, henkilötiedon määritelmä on hyvin suppea suurimmassa osassa 

yhdysvaltalaisia tietosuojasäännöksiä, rajoittuen usein vain sellaiseen tietoon, josta henkilö on su-

oraan tunnistettavissa. Tästä syystä anonymisointi ei yleensä edellytä muuta kuin suoran tunnistet-

tavuuden poistamista.152 Tämän johdosta Yhdysvalloissa on yleistä niin sanottu vapauta ja unohda 

-mallin(eng. Release and forget) mukaan toimiminen. Vapauta ja unohda -mallissa tiedon käsit-

telijä muokkaa dataa siten, että yksilö ei enää ole siitä tunnistettavissa, minkä jälkeen data vapaute-

taan ja ‘unohdetaan’, eli sen uudelleenkäyttöä ei seurata mitenkään.153 Tämä on varsin suosittu 

toimintatapa, sillä se käytännössä yleensä mahdollistaa datan laajamittaisen hyödyntämisen pienin 

uhrauksin.154  

3.2.2. Henkilötiedon käsite CCPA:ssa 

 

Kalifornian uutta kuluttajan yksityisyyden suojaa sääntelevää lakia(CCPA) on pidetty yksity-

isyyttä voimakkaimmin suojaavana tietosuojalakina koko Yhdysvalloissa.155 Kunnianhimo 

kiistatta näkyy esimerkiksi henkilötiedon varsin laajassa määritelmässä. Lain mukaan henkilötieto 

tarkoittaa tietoa, joka tunnistaa, viittaa, kuvailee, on assosioitavissa tai kohtuudella linkitettävissä, 

suoraan tai epäsuoraan, tiettyyn kuluttajaan tai kotitalouteen(eng. identifies, relates to, describes, 

is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a 

 
151 Popova(2018), s.275 
152 Brasher(2018), s.213 
153 Ohm(2010), s.1712 
154 Ibid., s.1712 
155 Oikeuskirjalisuudessa: Ursul(2019), s.578; Grace(2020), s.1456 
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particular consumer or household).156 Henkilötiedoksi katsottavista tiedoista on myös annettu lista, 

joka nimenomaisesti ei ole tyhjentävä. Tuohon listaan sisältyy:  

 

 

● Nimi, alias, postiosoite, uniikki henkilökohtainen tunniste, internet-tunniste, IP-osoite, 

sähköpostiosoite, tilin nimi, sosiaaliturvatunnus, ajokorttitunnus, passinumero ja vastaavat 

tunnisteet.157 Uniikilla henkilökohtaisella tunnisteella tarkoitetaan pitkäaikaista juuri tiet-

tyyn kuluttajaan tai perheeseen yhdistävää tietoa, kuten IP-osoitetta, evästeitä.158 

● Kaikki kappaleen 1798.80 alakappaleessa (e) mainitut henkilötiedon kategoriat.159 

● Muut liitovaltion ja Kalifornian laeissa suojatut henkilötiedon määritelmät..160 

● Kaupalliset tiedot, kuten tiedot henkilökohtaisesta omaisuudesta, ostohistoriasta(sisältäen 

ostamisen harkinnan) ja muut tiedot kuluttamishistoriasta ja taipumuksista.161 

● Biometriset tiedot.162  

● Internetin ja muiden elektronisten verkostojen käyttämiseen liittyvät tiedot. Näihin sisältyy 

selaushistroia, hakuhistoria ja tieto kuluttajan toiminnasta vuorovaikutuksessa nettisivun, 

sovelluksen, tai mainoksen kanssa.163 

● Geolokaatiota koskeva data.164 

● Ääni, haju, elektroninen, visuaalinen, lämpötilaa koskeva, tai muu vastaavanlainen tieto.165 

● Ammattia ja työskentelyä koskeva tieto.166 

● Koulutusta koskeva tieto, poislukien FERP:n mukainen julkisesti saatavilla oleva tieto.167  

 
156 California Consumer Privacy Act  § 1798.140((o)(1)) 
157 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(A) 
158 Ibid.  § 1798.140(x) 
159 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(B) 
160 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(C) 
161 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(D) 
162 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(E); Biometrinen tieto tarkoittaa sellaista tietoa yksilön fysiologisista, biologisista ja 

käyttäytymiseen liittyvistä ominaisuuksista, sisältäen yksilön DNA:n, jota voidaan käyttää yksinään tai yhdessä 

muun identifioivan datan kanssa yksilön identiteetin tunnistamiseen. Erilaisista identifioivista biologisista seikoista 

on laissa yksityiskohtainen lista, joka ei kuitenkaan ole tyhjentävä. California Consumer Privacy Act  § 1798.140(b) 
163 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(F) 
164 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(G) 
165 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(H) 
166 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(I) 
167 Ibid.  § 1798.140((o)(1))(J),  Family Educational Rights and Privacy 20 USCA 1232g; 34 C.F.R. Part 99 
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● Edellä mainituista tiedoista johdetut päätelmät, joilla luodaan kuluttajaa koskeva profiili, 

liittyen kuluttajan preferensseihin, ominaisuuksiin, psykologisiin taipumuksiin, alttiuksiin, 

käyttäytymiseen, asenteisiin, älykkyyteen, kykyihin ja soveltuvuuksiin(eng. Inferences 

drawn from any of the information identified in this subdivision to create a profile about a 

consumer reflecting the consumer’s preferences, characteristics, psychological trends, pre-

dispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes).168 

 

Kuluttajina pidetään vain luonnollisia henkilöitä, joiden asuinpaikka on Kaliforniassa.169 Kulutta-

jan käsitteen laajuuden vuoksi henkilötietoon voi lukeutua varsinaisia kuluttajia koskevien hen-

kilötietojen lisäksi myös yrityksen työntekijöihin ja  yritysten välisiin transaktioihin liittyvää 

tietoa.170 Huomionarvoista on sekin, että tiedon ei tarvitse olla erityisen sensitiivistä ollakseen hen-

kilötietoa.171  CCPA laajentaa henkilötiedon käsitettä totutusta siten, että nimen ja sosiaaliturva-

tunnuksen kaltaisten suorien tunnisteiden ohella myös melkein mikä tahansa muu henkilön tun-

nistava tieto voi olla henkilötietoa.172 Oma erikoisuutensa on kuitenkin se, että kotitalouteen 

yhdistettävissä oleva tieto on mainittu erikseen kuluttajaan yhdistettävissä olevasta tiedosta. Il-

meisesti tunnistettavuutta on siis arvioitava sillä tavoin, että tiedon yhdistäminen tiettyyn kotital-

outeen ei suoraan tarkoita tiedon yhdistämistä tiettyyn henkilöön. 

 

CCPA:n  mukaisena henkilötietona ei kuitenkaan pidetä julkisesti saatavilla olevaa tietoa.173 

Julkisesti saatavilla olemisen käsite on hieman epäselvä, mutta ilmeisesti tällä tarkoitetaan 

julkishallinnollisen toimijan julkisissa tietokannoissa olevaa tietoa.174 Tämä tarkoittaisi, että  

julkishallinnon rekistereistä laillisesti saatavilla olevaa tietoa voisi siis kerätä ja levittää CCPA:n 

estämättä.175   Tämä ei kuitenkaan koske sellaista biometrista tietoa, joka on kerätty kuluttajan 

 
168 California Consumer Privacy Act  § 1798.140((o)(1))(K) 
169 Ibid. § 1798.140(g) 
170 Carlson(2020), S. 67 
171 Bartnick(2020), s. 74 
172 Martin(2020), s. 882, Soubouti(2020), s. 539 
173 California Consumer Privacy Act  § 1798.140((o)(2)) 
174 Pardau(2018), s. 93 vertaa FOI:n säädös 5 U.S.C. § 552(a)(2), jonka tulkittu suojaavan julkisen toimijan harjoit-

tamalta levitykseltä myös myös sellaista tietoa, joka on jo saatavissa julkisesti: Quinn v. Stone 978 F.2d,  kohta 134 
175 Kessler(2019), s. 113 
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tietämättä.176 Henkilötietona ei pidetä anonymisoitua tai aggregoitua kuluttajatietoa.177 Ag-

gregoidulla kuluttajatiedolla tarkoitetaan kuluttajien ryhmään tai kategoriaan liittyvää tietoa, josta 

kuluttajien identiteetit on poistettu ja joka ei ole kohtuudella yhdistettävissä kuluttajaan tai kotital-

outeen(eng. information that relates to a group or category of consumers, from which individual 

consumer identities have been removed, that is not linked or reasonably linkable to any consumer 

or household). Aggregoidulla kuluttajatiedolla ei tarkoiteta yhtä tai useampaa yksilöllistä kulut-

tajaa koskevaa tallennetta, jotka on  deidentifioiduksi(eng.  one or more individual consumer rec-

ords that have been deidentified).178 Aggregoidun tiedon määritelmä ja sen suhde henkilötietoon 

ja anonymisoituun tietoon ei ole kaikkien kommentoijien mielestä täysin selkeä.179 Sanamuotonsa 

perusteella aggregoituun tietoon voi sisältyä vain sellaista tietoa, joka ei ole henkilötiedon 

määritelmän piirissä. Epäselvää tässä mielessä on se, että mitä oikeudellista vaikutusta lainsäätäjä 

on tavoitellut tämän erillisen käsitteen lisäämisellä lakiin. Tarkoituksenmukaisin tulkinta lienee, 

että sanamuodon mukaisesti aggregoitu tieto on henkilötiedon määritelmän ulkopuolelle jäävän 

tiedon luokka, jota ei ole muodostettu deidentifioiduista tiedoista, ja johon ei siis sovelleta 

deidentifiointia koskevia säännöksiä.  

 

3.2.3. Tunnistettavuuden poistaminen CCPA:ssa 

 

CCPA:ssa anonymisoidusta tiedosta puhutaan deidentifioituna tietona(eng. Deidentified infor-

mation). Deidentifioidulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei kohtuudella tunnista, kuvaile, liitty, 

ole kohtuullisesti assosioitavissa tai yhdistettävissä, suoraan tai epäsuoraan tiettyyn kulut-

tajaan(eng. cannot reasonably identify, relate to, describe, be capable of being associated with, or 

be linked, directly or indirectly, to a particular consumer).180 Tässä yhteydessä ei siis mainita ko-

titaloutta, vaikka se mainitaan henkilötiedon määritelmässä. Sanamuodon perusteella vaikuttaisi 

siis siltä, että deidentifioituna voidaan pitää tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn kotitalouteen, 

 
176 California Consumer Privacy Act  § 1798.140(o)(2),; Strahilevitz(2010), s. 2025,  
177 Ibid.  § 1798.140(o)(3) 
178 Ibid.  § 1798.140(a) 
179 Esimerkiksi Goldman pitää käsitettä varsin epäselvänä, ks. Goldman(2020), s. 3 
180 California Consumer Privacy Act  § 1798.140(h) 
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kunhan se ei ole yhdistettävissä tiettyyn kuluttajaan. Lienee kuitenkin tosiasiallisesti niin, että ko-

titalouden tunnistaminen johtaa myös suurella todennäköisyydellä yksilöidyn kuluttajan tunnis-

tamiseen.  

 

Pelkkä tunnistettavuuden poistaminen ei riitä siihen, että tieto luokitellaan deidentifioiduksi. 

Tämän lisäksi edellytetään, että anonymisoitua tietoa käyttävä yritys(eng. business that uses 

deidentified information) täyttää neljä edellytystä. Ensinnäkin yrityksen on käytettävä teknisiä 

toimenpiteitä, jotka estävät kuluttajan uudelleen tunnistamisen(eng. Has implemented technical 

safeguards that prohibit reidentification of the consumer to whom the information may pertain).181 

Toisekseen yrityksellä on oltava toiminnassaan käytänteet, jotka nimenomaisesti kieltävät 

reidentifikaation(eng. Has implemented business processes that specifically prohibit reidentifica-

tion of the information). 182 Kolmannekseen yrityksellä on oltava toiminnassaan käytänteet, jotka 

estävät huolimattomasti deidentifioidun tiedon vapauttamisen(eng. Has implemented business 

processes to prevent inadvertent release of deidentified information.).183  Neljännekseen yritys ei 

saa itse pyrkiä uudelleen tunnistamiseen(eng. Makes no attempt to reidentify the information).184  

Toimenpidelista kuvastaa suhteellisen skeptistä suhtautumista anonymisoimisen tehokkuuteen. 

Lain lähtökohtana vaikuttaisi olevan, että henkilötiedon pysyvä ja peruuttamaton anony-

misoiminen ei ole mahdollista, ja tämän vuoksi tarvitaan erityisiä edellytyksiä, joilla uudelleen 

tunnistamiseen puututaan. Merkille pantavaa on se, että toimenpidelista sisältää sekä tekniseen 

suojaukseen, että toimintatapoihin liittyviä vaatimuksia.  

 

CCPA sisältää myös määritelmän pseudonymisoimiselle. Pseudonymisoimisella tarkoitetaan  hen-

kilötiedon käsittelemistä siten, että henkilötieto ei ole enää yhdistettävissä yksilöityyn kuluttajaan 

ilman ylimääräistä tietoa(eng. renders the personal information no longer attributable to a specific 

consumer without the use of additional information), edellyttäen että kyseinen ylimääräinen tieto 

pidetään erillään(eng. provided that the additional information is kept separately)  ja että teknisin 

ja organistaionaalisin toimenpitein varmistetaan, että kyseistä tietoa ei voida yhdistää tunnistettuun 

tai tunnistettavissa olevaan kuluttajaan(eng. is subject to technical and organizational measures to 

 
181 Ibid.  § 1798.140(h)(1) 
182 Ibid.  § 1798.140(h)(2) 
183 Ibid.  § 1798.140(h)(3) 
184 Ibid.  § 1798.140(h)(4) 
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ensure that the personal information is not attributed to an identified or identifiable consumer).185  

Epäselvää vaikuttaisi olevan, että pidetäänkö pseudonymisoitua tietoa edelleen henkilötietona 

CCPA:n nojalla.186 Lain mukaan epäsuorasti tunnistava tieto kuitenkin sisältyy henkilötietoon, 

joten sanamuodon perusteella pseudonymisoitua tietoa on pidettävä CCPA:n mukaisena hen-

kilötietona. Laissa ei mainita, että missä tilanteissa pseudonymisoimista olisi tarkoitus hyödyntää.  

 

3.3. Henkilötiedon käsitteen vertailu 

 

Kuten Solove ja Schwarz ovat oivallisesti todenneet, ennen kuin voidaan tarkastella miten hen-

kilötietoa suojataan, on keskeistä määritellä mitä henkilötieto on.187  Sekä eurooppalaisessa, että 

yhdysvaltalaisessa järjestelmässä tietosuojan on tarkoitus ulottua koskemaan vain henkilötietoa, 

minkä myötä henkilötiedon käsite siis asettaa koko tietosuojajärjestelmän soveltamisalan rajat.188 

Eurooppalainen malli perustuu GDPR:lle, johon sisältyy yksi määritelmä henkilötiedolle. Yhdys-

valloissa sen sijaan tietosuoja perustuu pirstaleiselle lainsäädännölle ja henkilötiedolle on myös 

omaksuttu monia eri määritelmiä lainsäädäntöinstrumentista riippuen.  Tämä pirstaleisuus johtuu 

osittain siitä, että liittovaltiotasolla ei ole riittänyt poliittista tahtotilaa yleisen tietosuojalain 

säätämiseen.189  

 

Henkilötiedon käsitteiden pluralistisuus ei kuitenkaan ole ainoa keskeinen asia, mikä erottaa 

yhdysvaltalaisen lähestymistavan eurooppalaisesta. Tämän lisäksi huomattava ero on myös hen-

kilötiedon määritelmän tyypillisessä laajuudessa.   GDPR sisältää kattavan määritelmän hen-

kilötiedolle, jolla pyritään paitsi kattavaan sääntelyyn, myös seuraamaan teknologista kehitystä.190 

Yleinen ero järjestelmien välillä on se, että  GDPR:n sisältämä henkilötiedon määritelmä kattaa 

sekä suoraan, että epäsuoraan tunnistettavissa olevan tiedon. Yhdysvalloissa sektorikohtaiset ja 

 
185 Ibid.  § 1798.140(r) 
186 Carlson(2020), s. 67 
187 Schwartz – Solove (2014), s.891 
188  Ibid., s.876 
189 Hartzog –Richards(2020), s. 1731 
190 Colton(2020), s.455-456 
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liittovaltio- sekä osavaltiotasoille eriytyneet lait jättävät suurimman osa epäsuoraan tunnistetta-

vissa olevasta tiedosta tietosuojasääntelyn ulkopuolelle191 Nämä suppeammat henkilötiedon 

määritelmät rajoittuvat tyypillisesti vain suoraan tunnistettavaan tietoon. Henkilötiedon 

määritelmien suppeuden voi katsoa ilmentävän yhdysvaltalaista, verrrattain liberaalia suhtau-

tumista tiedon liikkuvuuteen.192 CCPA edustaa radikaalia muutosta henkilötiedon määrit-

telemiseen yhdysvaltalaisessa kontekstissa. Henkilötiedon määritelmä GDPR:ssä ja CCPA:ssa on 

melko samanlainen ja myös pseudonymisoimisen käsitteet muistuttavat toisiaan.193 CCPA:n 

määritelmää onkin toisinaan tulkittu jopa yhtä laajaksi kuin GDPR:n sisältämää henkilötiedon 

määritelmää.194 CCPA:n sisältämä määritelmä henkilötiedolle on kieltämättä huomattavasti 

lähempänä GDPR:ää kuin tyypillisiä yhdysvaltalaisia tietosuojalakeja.195 GDPR:n ilmaus “ “any 

information” that directly or indirectly relates to” ja CCPA:n ilmaus “ “information” that directly 

or indirectly relates to or could reasonably be linked to” ovat sanamuodon perusteella sisällöltään 

melko samanlaisia.   Merkille pantavaa on se, että molemmissa laeissa tunnustetaan hen-

kilötiedoksi melko laajasti henkilötiedoksi henkilön identiteettiä ja käyttäytymistä koskevaa 

tietoa.196 

 

GDPR:n mukainen anonymisointi ja pseudonymisointi muodostavat kaksi eri tunnistettavuuden 

poistamisen tasoa. Pseudonymisoitu tieto lukeutuu edelleen sääntelyn piirissä olevaan henkilötie-

toon, toisin kuin yleisesti Yhdysvaltain lainsäädännössä,.197 Tämä ero johtuu siitä, että yhdysval-

talainen anonymisaatio vastaa usein samaa tasoa kuin GDPR:n mukainen pseudonymisaatio. 

CCPA on tässäkin suhteessa yhdysvaltalaisesta sääntelyn valtavirrasta poikkeava laki, jossa pseu-

donymisoitu tieto lukeutuu edelleen henkilötiedon alaan.198 

 

Yhtenä keskeisenä erona GDPR:n ja uuden CCPA:n välillä on niiden soveltamisala. GDPR sov-

eltuu kaikkeen henkilötietoon, CCPA nimenomaisesti ei sovellu esimerkiksi terveyttä koskeviin 

 
191 Schwartz – Solove (2014), s.880 
192 Whitman(2004), s.1193 
193 Pernot-Leplay(2020), s. 42 
194 Kessler(2019), s. 111 
195 Pardau(2018), s. 101 
196 Alpert(2020), s.1224 
197 Brasher(2018), s.213 
198 Klar(2020), s. 131  
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henkilötietoihin, joita säännellään liittovaltiotason laissa.199  CCPA:n määritelmä ei laajuudestaan 

huolimatta ole monin osin yhtä kattava kuin GDPR:n vastaava. Esimerkiksi CCPA:ssa julkisesti 

saatavilla olevaa dataa ei lueta henkilötiedoksi, toisin kuin GDPR:ssä.200 GDPR koskee yksilöön 

viittavaa tietoa, CCPA:n kontekstissa kyse on kuluttajaan tai kotitalouteen kohdistuvasta tiedosta.  

Tässä mielessä GDPR:n määritelmä on laajempi, sillä se kattaa kaikki luonnolliset henkilöt, siinä 

missä CCPA rajoittuu kuluttajiin. Tosin henkilötiedon määritelmä voi CCPA:nkin kontekstissa 

muodostua melko laajaksi, kuten aiemmin on todettu.  CCPA sulkee henkilötiedon käsitteen 

ulkopuolelle nimenomaisesti aggregoidun kuluttajatiedon, joka sanamuodon mukaan tarkoittaa “a 

group or category of consumers, from which individual consumer identities have been removed, 

that is not linked or reasonably linkable to any consumer or household”. 

 

Yhdysvaltalaisessa oikeuskulttuurissa korostetaan, että datan sensitiivisyys on hyvin kontekstu-

aalista, eikä data itsessään voi olla sensitiivistä. Sitä vastoin eurooppalaiseen malliin sisältyy eril-

linen sensitiivisten tietojen kategoria, joiden käsittely on kiellettyä erikseen mainittuja poikkeuksia 

lukuun ottamatta.201 CCPA:ssa ei ole vastaavaa sensitiivisen tiedon erillistä kategoriaa. Merkille 

pantavaa on esimerkiksi se, että biometriset tiedot kuuluvat GDPR:n kontekstissa tähän sensi-

tiiviseen kategoriaan, siinä missä CCPA:ssa biometriset tiedot ovat vain yksi sääntelyn piirissä 

olevan henkilötiedon muoto.202 

 

Kaikkia tunnisteita ei voida pitää yhtä tunnistavina. Esimerkiksi sosiaaliturvatunnusta pidetään 

tunnistavampana tietona kuin sähköpostia johtuen sen muuttumattomuudesta ja käyttötarkoituk-

sista. Yleistä nimeä ei voi pitää yhtä tunnistavana kuin harvinaista. Yleisesti ottaen tunnisteiden 

merkitys riippuu siis monista asioista, kuten siitä, kuinka laajalti se on hyödynnettävissä ja kuinka 

helposti se on poistettavissa.203  El Emam ja Álvarez ovat todenneet että onnistunut anony-

misoiminen ei edellytä, että tunnistamisen riski on täysi nolla. Sen sijaan riittää, jos tunnistamisen 

todennäköisyys on erittäin pieni.204   Niin sanotun nollariskin saavuttaminen ei nimittäin ole 

 
199 Heward-Mills –Turku(2020), s. 322 
200 Klar(2020), s. 129 
201 Pernot-Leplay(2020), s.27 
202 Heward-Mills –Turku(2020), s. 11 
203 Polonetsky–Tene–Finch(2016), s.609-612 
204 El Emam – Álvarez (2015), s. 76 
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käytännössä monesti mahdollista, eikä GDPR edes edellytä sitä. Sen sijaan GDPR edellyttää koh-

tuullista standardia tietosuojalle.205 CCPA:n sisältämää käsitettä lienee syytä tulkita samoin, sillä 

myös sen yhteydessä kysymys on tiedon kohtuullisesta linkitettävyydestä henkilöön . Tieto voi 

siis siirtyä pois henkilötiedon käsitteen piiristä vaikka tunnistamisen olisi edelleen periaatteessa 

mahdollista, kunhan todennäköisyys tunnistamiselle on riittävän pieni. Tärkeää on myös huomata, 

että esimerkiksi erittäin tiukat turvatoimet, joilla tieto pyritään pitämään turvassa, eivät ole tun-

nistettavuuden poistamista.206 

 

GDPR:ssä tunnistettavuuden poistaminen on itsessään riittävä toimenpide, jolla data poistuu 

sääntelyn piiristä. Kysymys on siis eräänlaisesta vapauta ja unohda -mallista, joita Yhdysvalloissa 

on perinteisesti käytetty. Erona tässä toki on se, että GDPR:n laaja määritelmä henkilötiedolle 

nostaa anonymisoimisen kynnyksen korkealle ja tieto palaa takaisin asetuksen piiriin, jos se 

muuttuu tunnistavaksi. CCPA:ssa kuitenkin pelkkä tunnistettavuuden poistaminen ei riitä, vaan 

edellytetään lisätoimenpiteitä, joilla esimerkiksi tunnistettavuuden palauttaminen estetään. Tämän 

perusteella yrityksen keräämä henkilötieto ei siis anonymisoimisenkaan myötä lopullisesti siirry 

sääntelyn ulkopuolelle, sillä osa edellytetyistä toimenpiteistä on luonteltaan jatkuvia. Mikäli esi-

merkiksi yritys itse pyrkii jossain vaiheessa palauttamaan tiedon tunnistettavuuden, ei tietoa enää 

katsota anonymisoiduksi. CCPA:n sanamuodon(eng. Makes no attempt) perusteella tämä anony-

misoimisen kumoutuminen ei ilmeisesti edes edellytä, että tunnistettavuus tosiasiallisesti saadaan 

palautettua vaan pelkkä sen yrittäminen riittää. Lainsäädäntöratkaisu on tältä osin varsin tiukka 

GDPR:n verrattuna, sillä anonymisoitu tieto ei ole GDPR:n piirissä, eikä tiedon käsittelyyn siis 

liity mitään velvoitteita enää anonymisoimisen jälkeen. Tunnistettavuuden palauttaminen muuttaa 

tiedosta taas henkilötietoa, mutta pelkällä yrityksellä tunnistettavuuden palauttamiseen ei ole 

sinänsä oikeudellista merkitystä.   

 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä vallitsee konseptuaalinen ongelma sen suhteen, miten 

henkilötieto ja toisaalta tunnistettavuuden poistaminen määritellään. Kynnys unionin oikeuden 

mukaiseen anonymisaatioon saattaa muodostua liian korkeaksi yhdysvaltalaisessa kontekstissa. 

Tämä synnyttää ongelmia erityisesti rajat ylittävien lääketieteellisten, pilvipohjaisten, big dataa ja 

 
205 Ibid., s. 75 
206 Lagos(2014), s.190 
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tekoälyä hyödyntävien hankkeiden kohdalla, jotka hyötyisivät tietosuojaoikeuden 

yhdenmukaisuudesta.207 CCPA on askel eurooppalaisempaan suuntaan ja ainakin henkilötiedon 

määrittelemisen harmonisoitumiseen. Kovin syvästä harmonisaatiosta ei kuitenkaan ole kysymys, 

ottaen huomioon henkilötiedon käsitteiden välillä olevat erot ja CCPA:n rajoittuminen vain Kali-

fornian osavaltion alueelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s.49 
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4. Henkilötiedon tunnistettavuuden poistamisen velvollisuus Euroopan unionissa ja 

Yhdysvalloissa 

 

Tässä luvussa tarkastelen ensin GDPR:n mukaisia velvollisuuksia tunnistettavuuden poistamiseen 

liittyen. Tässä yhteydessä käsittelen erityisesti rekisteröidyn oikeutta tulla unohdetuksi, ja toisaalta 

velvollisuutta tunnistettavuuden poistamiseen kun henkilötiedon säilyttäminen ei ole enää tarkoi-

tuksenmukaista. Käsittelen myös pseudonymisoimista yhtenä oletusarvoisen tietosuojan osana. 

Yhdysvaltojen osalta tarkasteltu kohdistuu niin ikään tunnistettavuuden poistamiseen, mutta tar-

koituksenmukaisuuden vuoksi käsittelyn rakenne ja painopisteet hieman poikkeavat euroop-

palaisesta esityksestä. Käsittelen anonymisoimista Common law -käytännössä, jonka jälkeen 

analysoin CCPA:n sisältämää poistamisoikeutta. Tässä yhteydessä arvioin myös kyseistä poistam-

isoikeutta perusoikeudellisesta näkökulmasta, erityisesti ilmaisunvapauden ja kaupallisen puheen 

kontekstissa. Lopuksi vertailen tunnistettavuuden poistamiseen liittyviä velvoitteita järjestelmien 

välillä. 

4.1. Henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista edellyttävät tilanteet Euroopan unionissa 

 

4.1.1. Velvollisuus poistaa henkilötiedot tarkoituksen ja tarpeellisuuden puuttumisen perusteella 

 

GDPR:n 5(1)(b) artiklan käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan henkilötiedot on 

kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin 

tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla.208 Lainmukaiset perusteet on lueteltu GDPR:n 

6 artiklassa, mutta niihin ei tässä yhteydessä syvennytä tarkemmin. GDPR:n 5(1)(c) artiklan tiedon 

minimoimisen periaatteen mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja ra-

joitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.209 

 
208 Henkilötietojen käsittelystä oikeuskäytännössä: C-28/08 Bavarian Lager, ECLI:EU:C:2010:378, Kohdat 78 ja 

80, henkilötietojen käsittelynä pidetään esimerkiksi tietojen julkaisemista internetissä:  C-230/14 Weltimmo v 

Nemzeti, ECLI:EU:C:2015:639, Kohta 37 
209 Ks. oikeuskäytännöstä esim. C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, kohta 93 



38 
 

Artiklassa 5(1)(e) on  täydentävästi mainittu , että henkilötietojen säilyttäminen on rajoitettu vain 

siihen aikaan, joka on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen valossa. Tietojen minimoimisesta ja 

tarkoitussidonnaisuuden noudattamisesta huolimatta kyse ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti anon-

ymisoimisen maksimoimisesta. GDPR:n 5(1)(d) artiklan täsmällisyysperiaate edellyttää, että hen-

kilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Käsittelyn tarkoituksiin nähden epät-

arkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä. Tämä henkilötiedon 

täsmällisyysperiaate rajoittaa rekisterinpitäjän velvollisuutta ja  toisaalta myös oikeutta datan tun-

nistettavuuden poistamiseen. Mahdollisimman tarkan tiedon kerääminen saattaa lisätä henkilötie-

don ylitarkkuuden riskiä.210 

 

Tunnistettavuuden poistamiseen on velvollisuus silloin, kun datan käsittely henkilötiedon 

muodossa ei ole enää perusteltua datan käyttötarkoituksen valossa.  Anonymisaatio ei siis 

ole pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuva tapa siirtää data pois GDPR:n sääntelyn piiristä, 

vaan keskeinen osa tietosuojaperiaatteiden toteuttamista.211  Oikeuskäytännössä käyttötar-

koitussidonnaisuutta on käsitelty useissa tapauksissa.212 

 

Henkilötietojen käsittelyn laillisuuden täyttyminen edellyttää kolmen kumulatiivisen edellytyksen 

täyttymistä. Ensinnäkin edellytetään, että tietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän tai tiedot saa-

van sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi. Toisekseen henkilötietojen käsittelyn on oltava 

tarpeen oikeutetun intressin toteuttamiseksi. Kolmannekseen edellytetään,  että henkilön, jota tie-

tosuoja koskee, perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tätä oikeutettua intressiä.213 Näitä seik-

koja punnittaessa on nojauduttava sellaiseen  tulkintaan, jolla varmistetaan  unionin oikeusjär-

jestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien ja -vapauksien välinen tasapaino.214 Oikeutetun 

intressin on oltava käsittelyn hetkellä jo syntynyt ja edelleen olemassa oleva eikä kyseinen intressi 

saa olla luonteeltaan hypoteettinen. Sen sijaan ei edellytetä, että intressiä on jo jollain toiminnalla 

 
210 Chen(2018), s.49 
211 Holzel(2019), s.185 ja Balboni–Macenaite(2013), s.331 
212 Esimerkiksi työlainsäädännön noudattamista on pidetty riittävänä perusteena henkilötietojen keräämiselle, siinä 

missä koevastausten säilyttäminen henkilön tunnistavassa muodossa ei ollut perusteltua enää siinä vaiheessa, kun 

koemenettely oli lopullisesti päättynyt: C-342/12 Worten v. ACT, ECLI:EU:C:2013:355, kohta 35 ja  C-434/16 

Nowak v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, kohta 55 
213 C-40/17 Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629, kohta 95, C-708/18 TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohta 40,  

C-13/16 Rīgas satiksme, ECLI:EU:C:2017:336, kohta 28 
214 C-468/10 ja C-469/10 ASNEF ja FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777, kohta 43 
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konkreettisesti loukattu.215 Kysymys on vastakkaisten oikeuksien ja intressien punnitsemista ot-

taen huomioon kunkin tapauksen konkreettiset olosuhteet.  Esimerkiksi tiettyihin tietoryhmiin 

kuuluvien tietojen käsittely ei voi olla kategorisesti kiellettyä.216 Toisaalta henkilötietojen käsitte-

lystä aiheutuva rekisteröidyn perusoikeuksien loukkauksen vakavuus voi vaihdella sen mukaan, 

ovatko kyseessä olevat tiedot jo entuudestaan yleisön saatavilla.217 Huomioon on otettava hen-

kilötietojen luonne ja erityisesti arkaluontoisuus, sekä kyseisten tietojen käsittelyn luonne.218 

 

Sallittu tunnistettavuuden taso tulee määrittää kaiken edellä mainitun pohjalta, eri tieto-

suojaoikeudelliset periaatteet yhteensovittaen. Datan minimoiminen ohjaa supistamaan datan 

määrää, datan täsmällisyys puolestaan täydentämään sitä. Näiden pintapuolisesti ristiriitaisten per-

iaatteiden suhteen määrittää käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate. Datan tulee olla niin laajaa ja 

tarkkaa kuin on tarpeen tarkoituksen valossa, mutta ei yhtään tarkempaa tai laajempaa. Datan tun-

nistettavuus voidaan hahmottaa skaalana, jonka yhdessä päässä on henkilön suora tunnistettavuus 

ja toisessa täydellinen anonysoiminen. Pseudonymisoiminen asettuu näiden kahden välimaastoon. 

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja toisaalta käytettyjen suojatoimenpiteiden kokonaisuus määrittävät, 

mihin kohtaa skaalaa velvollisuus tunnistettavuuden poistamiseen asettuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
215 Ei voida esimerkiksi edellyttää, että  intressinä olevan omaisuuden tai henkilöiden turvallisuutta on aikaisemmin 

loukattu. C-708/18 TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohta 44 
216 C-708/18 TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohdat 52 ja 53,  C-13/16 Rīgas satiksme, ECLI:EU:C:2017:336, kohta 

31, C-468/10 ja C-469/10 ASNEF ja FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777, kohta 47 
217 C-708/18 TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohta 54, C-13/16 Rīgas satiksme, ECLI:EU:C:2017:336, kohta 32 
218 Tähän sisältyy erityisesti niiden henkilöiden määrä, joilla on oikeus saada tietoja, sekä tavat, joilla oikeus saada 

kyseisiä tietoja toteutetaan, ks.  C-708/18, TK, ECLI:EU:C:2019:1064, Kohta 57 
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4.1.2. Velvollisuus henkilötiedon tunnistettavuuden vähentämiseen 

 

Suoranaisen tunnistettavuuden poistamisen lisäksi voi syntyä velvollisuus tunnistettavuuden 

vähentämiseen esimerkiksi pseudonymisoimisen keinoin. GDPR:n 25 artiklan ja asetuksen pe-

rustelujen mukaisesti henkilötietojen mahdollisimman nopea pseudonymisoiminen sisältyy ole-

tusarvoiseen tietosuojaan.219 Korkeatasoinen tietosuoja on olennaista varsinkin silloin, kun hen-

kilötietoja käsitellään automaattisesti ja on olemassa huomattava vaara laittomasta pääsystä 

tietoihin.220  

 

Oletusarvoisen tietosuojan käsite(eng. privacy by desing) on alun perin otettu käyttöön yhdysval-

talaisessa tietosuojakeskustelussa.221 Käsite sisältää erityisesti kolme elementtiä. Ensinnäkin, ole-

tusarvoinen tietosuoja on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla. Toisekseen, 

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on teknologisin ja rakenteellisin keinoin to-

teutettava tämä vastuunsa. Kolmannekseen, henkilötietoja on suojattava ex ante, ennen kuin 

mitään vahingollista on tapahtunut.222 Nämä kaikki kolme näkökulmaa ilmenevät GDPR:n muk-

aisessa oletusarvoisessa tietosuojassa, joka on luonteeltaan kontekstuaalista. Oikea suojatoimen-

piteiden taso määrittyy siis tapauskohtaisesti suhteessa riskien tasoon.223 Tämä ilmenee käsittelyn 

turvallisuutta koskevassa 32 artiklassa, jonka mukaisesti rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsit-

telijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset 

ja organisatoriset toimenpiteet, kuten  henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. GDPR edellyt-

tää tehokkaan tietosuojan saavuttamista, mutta ei nimenomaisesti edellytä tiettyjen keinojen käyt-

tämistä. Tämän myötä rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle muodostuu rooli sopivien 

 
219 Tietosuoja-asetus, (78) 
220  C-362/14 Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, kohta 91,  C-293/12 ja C-594/12 

Digital Rights Ireland ym., ECLI:EU:C:2014:238, kohdat 54 & 55  
221 Maldoff-Tene(2019), s.306-307 
222 Tässä suhteessa tietosuojaa on toisinaan verrattu tuoteturvallisuuteen. Siinä missä huonosti suunnitellut tuotteet, 

myös huonosti toteutettu tietosuoja asettaa kuluttajat vaaraan:  Waldman(2019), s.1244-1245 
223 Ks. komission tiedoksianto COM/2018/043, s.2. Oletusarvoinen tietosuoja on kaikki käsittelyn vaiheet kattava 

kokonaisvaltainen konsepti. Kontekstuaalisuudella on pyritty ottamaan huomioon erityisesti teknologian kehitys, 

joka alati muuttaa tietosuojaan liittyviä riskejä. Ks. aiheesta myös Balboni–Macenaite(2013), s.330 
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käytäntöjen ja toimenpiteiden luojana.224  Pseudonymisoiminen on kuitenkin siinä määrin tavano-

mainen suojaustapa, että sen tekemättä jättäminen voidaan monissa tapauksissa katsoa tietosuoja-

velvoitteiden rikkomiseksi. 225  

 

Keskeistä oletusarvoisessa tietosuojassa on se, että dataa tulisi säilyttää vain siinä laajuudessa, kuin 

on tarpeellista. Pelkkä henkilötiedon pseudonymisoiminen on perusteltua vain, jos käyttötarkoi-

tussidonnaisuuden ja täsmällisyyden vaatimus estävät anonymisoimisen.226  Toisinaan on tarpeen 

säilyttää data henkilötietona esimerkiksi tieteellisten, tilastollisten ja historiallisten tarkoitusperien 

vuoksi.227 Pseudonymisoimisen ei ole tarkoitus sulkea pois muita suojatoimenpiteitä, vaan ky-

symys on kokonaisvaltaisesta analyysista.228  

 

Pseudonymisoiminen madaltaa tietosuojariskejä siten, että rekisterinpitäjä voi tietoja erottelemalla 

kontrolloida sitä, mihin tiedon osiin esimerkiksi työntekijät ja kolmannet tahot pääsevät käsiksi. 

Pseudonymisoimiminen siis vähentää organisaation sisäisiä tietosuojariskejä.229 Toisaalta myös 

organisaation ulkoiset, esimerkiksi tietomurtoihin liittyvät riskit vähenevät, kun kaikkea dataa ei 

säilytetä samassa paikassa.230   Riskien madaltumisen johdosta henkilötiedon säilyttäminen pseu-

donymisoituna saattaa olla mahdollista silloin, kun henkilötiedon säilyttäminen suoraan tunnista-

vana ei olisi hyväksyttävää. Tällöin pseudonymisointi yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden 

kanssa tuottaa riittävän tietosuojan tason. Esimerkiksi henkilötiedoksi luokiteltavan Big Datan 

käsittelyssä pseudonymisoiminen on yhdistettävä muihin keinoihin, jolloin tietoturvan riittävä taso 

kokonaisuudessaan turvataan.231  Pseudonymisoiminen on kehitetty suoran tunnistettavuuden ja 

 
224 Oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi on kaikkien alojen omalla vastuulla kehittää omaan erityislu-

onteeseensa soveltuvia järjestelyjä, jotka on mukautettu alan liiketoimintamalleihin ks. COM/2018/043. Yleisesti 

ottaen vastuu vahingon ehkäisemisestä on sillä osapuolella, jolla on siihen parhaat mahdollisuudet. Tietoturvan 

kontekstissa rekisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä on selvästi parhaat edellytykset suojata rekisteröidyn 

henkilötietoja, ks. Waldman(2019), s.1248  

s.12-13 
225 EDPB 4/2019 s.6-7  
226 Tarhonen(2016), s. 27-28  
227 Oikeuskirjallisuudessa pseudonymisointia on suositeltu käytettäväksi esimerkiksi lääketieteellisiin AI/ML -

sovelluksiin;  Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s. 47 
228 Tietosuoja-asetus, (28) 
229 Holzel(2019), s.191 
230 Tarhonen(2016), s. 28-29  
231 Bolognini – Bistolfi(2017), s.180 
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anonymisoimisen  väliseksi portaaksi, joka mahdollistaa korkeamman tietosuojan tason saavut-

tamisen tilanteessa, jossa anonymisoiminen ei ole tarkoituksenmukaista.232  

4.1.3. Rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi 

 

GDPR:n 17 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta henkilötietojensa poistamiseen, eli 

oikeudesta tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekister-

öityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä(eng. The data subject shall have the right 

to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue 

delay), ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä(eng. 

the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay), edellyttäen 

että jokin seuraavista perusteista täyttyy. Ensimmäinen peruste on, että henkilötietoja ei enää 

tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin(eng. no 

longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed). 

Toisekseen, tiedot on poistettava, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on pe-

rustunut(eng.  withdraws consent on which the processing is base) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta(eng. 

no other legal ground for the processing). Kolmannekseen, rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 arti-

klan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä(eng. overriding legitimate 

grounds for the processing) tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla. Nel-

jäntenä poistamisperusteena on se, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti(eng. personal data 

have been unlawfully processed). Viidennekseen, henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen 

tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoit-

teen noudattamiseksi(eng.  have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or 

Member State law to which the controller is subject). Kuudentena perusteena on se, että hen-

kilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä(eng.  in relation to the offer of information society services). 

 

Rekisteröidyllä on siis oikeus vaatia poistamaan omat henkilötietonsa edellä mainituin perustein. 

Ensimmäinen peruste, käyttötarkoituksen häviäminen, voi aiemmassa luvussa selostetusti 

 
232  Ibid., s.173, 177 
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synnyttää velvoitteen henkilötietojen anonymisoimiseen ilman rekisteröidyn vaatimustakin. Suos-

tumuksen peruuttaminen ja toisaalta 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus henkilötietojen käsit-

telemiselle loogisesti johtavat myös oikeuteen vaatia henkilötietojen poistamista. Velvoite pidät-

täytyä lainvastaisuudesta ja toisaalta aktiivisesti noudattaa lakia puolestaan koskevat rekister-

inpitäjää ilman rekisteröidyn erillistä vaatimustakin. 8 artiklaan kytkeytyvä peruste puolestaan 

koskee lapsen henkilötietojen käsittelyä. 

 

GDPR 4 artiklan 7 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai 

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

määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.  Esimerkiksi hakukone ei määrittele 

internetsivustolla julkaistuja henkilötietoja, mutta se silti tosiasiallisesti kerää, tallentaa ja järjestää 

kyseisiä tietoja ja näin ollen siis käsittelee kyseisiä  tietoja. Hakukone myös määrittelee henkilötie-

don käsittelyn tarkoitukset ja keinot omalta osaltaan.233 Tästä syystä hakukoneen on varmistettava 

se, että rekisteröityjen turvaksi säädetyt takeet voivat saada täyden vaikutuksensa.234 Tämä tarkoit-

taa käytännössä esimerkiksi rekisteröidyn oikeutta tulla unohdetuksi. 

 

Rekisterinpitäjän käsite on  muodostettu laajaksi. Tarkoituksena on varmistaa, että jokin taho on 

vastuussa henkilötietojen käsittelystä, mutta ei sellainen taho, joka ei vaikuta ollenkaan hen-

kilötietojen käsittelyyn. Tämän seurauksena keskinäisten vastuiden määrittäminen henkilötietojen 

käsittelyssä on tärkeää yrityksille ja muille toimijoille.235 Facebookin fanisivun ylläpitäjää esi-

merkiksi voitiin  pitää rekisterinpitäjänä, vaikka ylläpitäjä itse sai henkilötiedot vain anonymisoi-

dussa muodossa.236 Silloin kun useampi toimija vastaa yhdessä samasta henkilötietojen käsitte-

lystä, kaikilla niistä on pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Rekisterinpitäjä tai henkilötiedon käsit-

telijä ei ole vastuussa niistä henkilötiedon käsittelyn aikaisemmista tai myöhemmistä vaiheista, 

joiden osalta se ei määrittele tarkoitusta eikä keinoja. 237  

 

Oikeus tulla unohdetuksi on merkittävässä määrin muovautunut unionin oikeuskäytännössä.  

 
233  C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, kohdat 28, 29, 33 
234  Ibid., kohdat 35, 36 ja 38 
235 Docksey–Hijmans(2019), s.305  
236 C-210/16 Wirtschaftsakademie, ECLI:EU:C:2018:388, kohdat 36, 37, 38 44 
237 Tämä ei tosin rajoita kansallisessa oikeudessa säädettyä mahdollista siviilioikeudellista vastuuta tältä osin, ks. C-

40/17 Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629, kohta 74 
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Historiallisesti merkittävimpänä voidaan pitää kuuluisaa Google Spain -tapausta. Google-

konsernin hakukoneen kautta oli mahdollista päästä käsiksi La Vanguardian -lehden sivuilla 

oleviin ilmoituksiin, joissa mainittiin Costeja Gonzálezin nimi sosiaaliturvasaatavien perimiseksi 

suoritettuun takavarikkoon liittyvän kiinteän omaisuuden huutokaupan osalta.238 González halusi 

saada kyseisen hakutuloksen poistetuksi hakukoneesta.  

 

EUT kiinnitti ratkaisunsa perusteluissa huomiota useaan eri seikkaan. Ensinnäkin, hakukonetta ei 

voitu pitää sivustojen julkaisijana. Hakukone kuitenkin mahdollistaa sivujen tehokkaan saa-

tavuuden ja leviämisen, minkä vuoksi internetsivun näkyminen hakukoneessa voi merkitä jopa 

suurempaa puuttumista rekisteröidyllä olevaan yksityiselämän suojaan kuin se, että toimittaja jul-

kaisee kyseisen internetsivun. Hakukone mahdollistaa suorastaan yksityiskohtaisen profiilin 

luomisen henkilöstä.239  

 

EUT mainitsi myös rekisteröidyn oikeuksille vastakkaiset intressit, eli hakukoneen taloudelliset 

intressit ja  internetin käyttäjien intressit tiedon löytämiseksi. Tuomioistuin vaikutti antavan en-

siksi mainitulle vähemmän painoarvoa, todeten että kyseisen sivuston näyttämistä hakukoneessa 

ei voida perustella pelkällä  hakukoneen ylläpitäjän taloudellisella intressillä.240 Sen sijaan inter-

netin käyttäjien oikeuksiin liittyen kanta vaikutti lievemmältä. Rekisteröidyn oikeudet syrjäyttävät 

pääsääntöisesti internetin käyttäjien intressin, mutta erityistapauksissa tietojen luonteesta tai 

yleisöllä olevasta intressistä johtuen rekisteröidyn oikeudet saattavat väistyä. Tällainen tilanne 

saattaa olla esimerkiksi julkisuuden henkilön kohdalla.241  

 

EUT otti myös verrattain teleologisesti kantaa eri tulkintavaihtoehtojen käytännön vaikutuksiin. 

Julkaisemisesta vastuussa olevat tahot eivät aina kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalan 

piiriin. Tästä syystä rekisteröityä ei voitaisi suojata tehokkaasti ja kattavasti, jos hänen olisi ensin 

tai samanaikaisesti saatava internetsivustojen toimittajat poistamaan häntä koskevat tiedot.242  

 
238 C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, kohta 14 
239 Ibid., kohdat 80, 87 
240 Ibid. kohta 81, samalla EUT käytännössä tasapainotti yksityisyyden suojan suhteessa Perusoikeuskirjan 16 arti-

klan mukaiseen oikeuteen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, ks.  Docksey–Hijmans(2019), s.310 
241 C-78/18 Komissio v Unkari, ECLI:EU:C:2020:476, Kohta 129; C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, 

kohta 81  
242 C-131/12 Google Spain ECLI:EU:C:2014:317, kohta 84 
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Ratkaisussa hakukoneen ylläpitäjän katsottiin olevan on velvollinen poistamaan henkilön nimellä 

suoritetun haun johdosta näkyvistä hakutuloksista ne, joissa oli Gonzálezia koskevaa tietoa. Sillä 

ei ollut merkitystä, että tietojen julkaiseminen mainituilla sivuilla oli itsessään laillista.243 Oikeus 

vaatia henkilötietojen  poistamista ei edellytä, että henkilötietojen julkisena pitäminen aiheuttaa 

rekisteröidylle vahinkoa.244 Google v CNIL -tapauksessa vielä tarkennettiin, että hakukoneen 

ylläpitäjällä oleva poistamisvelvollisuus ulottuu vain niihin hakukoneen kansallisiin versioihin, 

jotka näkyvät unionin alueella.245 Hakukoneen ylläpitäjän on lisäksi toteutettava tarvittaessa 

riittävän tehokkaat toimenpiteet rekisteröidyn perusoikeuksien tosiasiallisen suojan varmis-

tamiseksi.246  

4.1.4. Poikkeukset rekisteröidyn oikeudesta tulla unohdetuksi 

 

GDPR:n artiklan 17 kohdassa 3 säädetään poikkeuksista poistamisvelvollisuuteen. Henkilötietoja 

ei tarvitse poistaa, jos niiden käsittely on tarpeen a)sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta 

koskevan oikeuden käyttämiseksi(eng.  for exercising the right of freedom of expression and in-

formation), b)rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 

perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi(eng. compliance 

with a legal obligation) tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten(eng. for the performance of a task 

carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller), 

c)kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä(eng.  for reasons of public interest in the 

area of public health) 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

d)yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoi-

tuksia tai tilastollisia tarkoituksia varten(eng. for archiving purposes in the public interest, scien-

tific or historical research purposes or statistical purposes) 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 

kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; 

 
243 Ibid., kohta 88 
244 Ibid., kohta 96 
245  C-507/17 Google v CNIL, ECLI:EU:C:2019:772, kohdat 58 ja 69 
246 Kyseisten toimenpiteiden on itsessään täytettävä kaikki laissa asetetut vaatimukset, ja niillä on estettävä tai aina-

kin tehtävä merkittävästi vähemmän houkuttelevaksi se, että internetin käyttäjät jäsenvaltioissa saavat kyseessä 

olevat linkit saatavilleen kyseisen rekisteröidyn nimellä tehdyn haun johdosta. C-507/17 Google v CNIL, 

ECLI:EU:C:2019:772, kohdat 69-70 
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tai e)oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi(eng. likely to render im-

possible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing). Yksityiselämän 

suojan ja tietosuojan turvaaminen unionin tasolla edellyttää, että nämä poikkeukset ja rajoitukset 

toteutetaan sen rajoissa, mikä on ehdottomasti tarpeen tai täysin välttämätöntä.247  

 

Tässä yhteydessä käsitellään poikkeamista erityisesti ilmaisunvapauden ja lakisääteisen velvoit-

teen noudattamisen perusteella. EUT on todennut, että sanavapeuteen liittyviä käsitteitä, journal-

ismin käsite mukaan lukien, on tulkittava laajasti.248 Sananvapautta ja tiedonvälitystä koskevan 

poikkeuksen tulkinnassa voi hyödyntää EIT:n mittavaa oikeuskäytäntöä. EIT:n oikeuskäytännössä 

on muodostunut tietty kriteeristö yksityiselämän suojan tasapainottamiseen suhteessa muihin 

oikeuksiin.249 Kriteerejä ovat: tiedon merkittävyys julkisen keskustelun kannalta, henkilön tun-

nettuvuus, uutisen aihe, henkilön aikaisempi toiminta, julkistetun materiaalin sisältö, muoto ja 

seuraukset, sekä tapauksesta riippuen myös se konteksti, missä valokuvat on otettu.250 Sanan-

vapauden rajoittaminen edellyttää, että henkilön mainetta kohtaan kohdistuu siinä määrin vakava 

hyökkäys, että se vaarantaa mahdollisuuden nauttia yksityiselämän kunnioituksesta. Merkitystä ei 

kuitenkaan ole sellaisella maineen menetyksellä joka on henkilön omasta käytöksestä johtuva en-

nakoitava seuraus. Tällaisena pidetään esimerkiksi rikoksen tekemisestä seuraavaa maineen 

menetystä.251 Yleisesti ottaen yksityiselämän konsepti sisältää sellaisen henkilökohtaisen tiedon, 

minkä henkilö voi kohtuudella odottaa jäävän julkaisematta ilman hänen lupaansa.252 

 

Tapauksessa M.L. & W.W v. Saksa EIT totesi, että rikoksista tuomituilla henkilöillä ei ollut 

oikeutta vaatia henkilöllisyytensä anonymisoimista kyseisiä rikoksia käsittelevän artikkelin 

 
247 C-362/14 Schrems v Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, kohta 92,  C-293/12 ja C-594/12 

Digital Rights Ireland ym., ECLI:EU:C:2014:238, kohdat 52, C-473/12 IPI, kohta 39, C-73/07 Satakunnan markkin-

apörssi ja Satamedia, ECLI:EU:C:2008:727, kohta 56, C-13/16 Rīgas satiksme, ECLI:EU:C:2017:336, kohta 30, C-

203/15 ja C-698/15 Tele2 Sverige, ECLI:EU:C:2016:970, kohta 96 
248 C-345/17 Sergejs Buivids, ECLI:EU:C:2019:122, kohta 51, C-73/07 Satakunnan markkinapörssi ja Satamedia, 

ECLI:EU:C:2008:727, kohta 56 
249 Kyseisen kriteeristön on tarkoitus ohjata sekä EIT:n, että kansallisten tuomioistuinten harjoittamaa harkintaa, 

vaikkakin tuomioistuimen tuomiot yleisesti antavat kansallisvaltiolle suhteellisen laajan harkintamarginaalin kes-

kenään ristiriidassa olevien intressien tasapainottamiseen, ks. M.L & W.W v. Saksa, kohta 94; Delfi AS v. Viro, kohta 

139; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete & Index.hu Zrt v. Unkari; kohta 59; Fürst-Pfeifer v. Itävalta, 

33677/10 & 52340/10, kohta 40 
250 M.L & W.W v. Saksa, kohta 95; Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy v. Suomi, kohta 165 
251 M.L & W.W v. Saksa, kohta 88, Axel Springer AG v. Saksa, kohta 83 
252 M.L & W.W v. Saksa, kohta 86; Flinkkiä & muut v. Suomi, kohta 75; Saaristo & muut v. Suomi, kohta 61 
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yhteydessä. Perusteluissaan tuomioistuin totesi, että tuomittujen nimien julkisena säilyttäminen 

palveli journalistisia tarkoituksia, ja anonymisoimisen vaatimus voisi estää toimittajia toteutta-

masta journalistista rooliaan täysimääräisesti. Merkitystä tapauksessa oli sillä, että kyse oli 

rikosoikeudenkäynnistä, josta käytiin vilkasta julkista keskustelua vielä useita vuosia tuomion an-

tamisen jälkeen. Tuomiossa tarkasteltiin myös kyseisen tiedon leviämisen mahdollisuuksia. Artik-

keli oli julkisesta saatavilla internetarkistossa, mutta se ei ollut helposti sellaisten internetin käyt-

täjien näkyvillä, jotka eivät tietoisesti etsineet kyseistä tietoa esimerkiksi hakukoneen kautta.253  

Tuomio ilmentää pyrkimystä ehkäistä anonymisoimispyynnöistä aiheutuvaa taakkaa, joka voisi 

luoda toimittajakunnalle insentiivin itsesensuuriin.254 Lisäksi yleisön oikeutta päästä käsiksi 

tiedotusvälineiden julksiin nettiarkistoihin suojataan EIS 10 artiklan perusteella. Tämän oikeuden 

rajoittamiseen vaaditaan erityisen painavia perusteita.255 Ratkaisun voi pintapuolisesti nähdä 

olevan ristiriidassa EUT:n Google Spain -tapauksen kanssa. Tapaukset olivat kuitenkin erilaiset, 

sillä M.L. & W.W v. Saksa -tapauksessa kysymys oli julkista keskustelua herättäneestä rikoksesta, 

kun taas Google Spain -tapauksessa kyse oli vuosia vanhasta huutokauppailmoituksesta. EIT on 

sinänsä myös todennut, että internet eroaa tiedonvälitysvälineenä perinteisestä printtimediasta. In-

ternetin huomattavasti suurempi tiedonkäsittely- ja välityskapasiteetti nimittäin mahdollistaa 

selvästi printtimediaa mittavamman yksityisyyden loukkaamisen.256 Tämän perusteella EIT 

vaikuttaisi jättävän oven auki enemmän yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa painottaville 

tulkinnoille. Selvää joka tapauksessa on se, että EIT:n kriteeristö ilmaisunvapauden ja yksityisyy-

den suojan välisen suhteen arvioimiselle on käyttökelpoinen myös unionin oikeudessa, vaikka 

kyseisiä oikeuksia painotettaisiinkin eri tavoin. 

 
253 M.L & W.W v. Saksa, kohdat 105, 113, 116 
254 Corcione(2019), s.264 
255 M.L & W.W v. Saksa, kohta 102; Times Newspapers Ltd v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 41; Timpul Info-

Magazin and Anghel v. Moldova, kohta 31: merkille pantavaa on se, että uutisten arkistoimisen katsotaan olevan 

tiedostusvälineiden tärkeä tehtävä, vaikkakin se on toissijainen itse uutisointitarkoitukseen nähden, ks. M.L & W.W 

v. Saksa, kohta 90, Times Newspapers Ltd v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohdat 27 ja 45; Węgrzynowski and 

Smolczewski v. Puola, kohta 59 
256 M.L & W.W v. Saksa, kohta 91; Delfi AS v. Viro, kohta 133; Editorial Board of Pravoye Delo &  Shtekel v. 

Ukraina, kohta 63; Cicad v. Sveitsi, 17676/09, kohta 59 
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Oikeudesta tulla unohdetuksi voi poiketa myös lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Camera 

di Commercio -tapauksessa esimerkiksi todettiin, että yhtiörekisteriin lain vaatimuksesta kirjatta-

vat henkilötiedot kuuluvat poikkeuksen piiriin.257 Rikosten torjunta poikkeamisperusteena on mer-

kittävä teema oikeuskäytännössä. Esimerkiksi L’Oréal -tapauksessa todettiin, että immateriaali-

oikeuksien loukkaamisen torjumiseksi sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä voidaan velvoittaa to-

teuttamaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen asiakkaina olevien myyjien tunnistamisen 

helpommin.258 EUT on myös todennut, että esimerkiksi biometristen tietojen kerääminen oleskelu-

luvan myöntämisen edellytyksenä on perusteltavissa henkilöllisyys- ja asiakirjapetosten 

ehkäisemistä ja torjuntaa koskevalla päämäärällä.259 

 

Rikosten torjumisen perusteella ei kuitenkaan voida hyväksyä miten mittavaa poikkeamista ta-

hansa. Sabam -tapauksessa käsiteltiin hosting-palvelun tarjojan velvollisuutta ottaa käyttöön suo-

datinjärjestelmä, joka olisi merkinnyt sosiaalisen verkoston käyttäjien kyseiseen verkostoon liit-

tyvän tiedon järjestelmällistä tunnistamista, analysointia ja käsittelyä. EUT arvioi, että tällainen 

velvollisuus ei noudattaisi vaatimusta asianmukaisen tasapainon varmistamisesta eri oikeuksien 

välillä. Tapauksen kontekstissa näihin sisältyi immateriaalioikeuksien suoja, elinkeinovapaus, 

oikeus henkilötietojen suojaan ja vapaus vastaanottaa ja levittää tietoja.260 Toisaalta myös unionin 

oikeuden syrjimättömyysperiaatetta tulee noudattaa. Esimerkiksi henkilötietojen käsitteleminen 

järjestelmällisesti rikollisuuden torjumiseksi merkitsee kiellettyä syrjintää silloin, jos se kohdistuu 

unionin kansalaisiin, mutta ei jäsenvaltion omiin kansalaisiin.261 

 

 

 

 
257 Olennaista tapauksessa oli se, että koska yhtiöille kuuluu oikeushenkilön edut, yleinen etu vastaavasti edellyttää 

niihin kohdistuvaa julkisuusvaatimusta, ks. C-398/15 Camera di Commercio, ECLI:EU:C:2017:197, kohdat 54, 55, 

7862 
258 Merkitystä tapauksessa oli tosin silläkin, että myyjät ja loukkaukseen syyllistyvät toimivat elinkeinotoiminnan 

puitteissa, ks. C-324/09 L’Oréal,  ECLI:EU:C:2011:474, Kohta 142  
259 C-70/18 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ECLI:EU:C:2019:823, kohdat 57, 70 
260 C-360/10 SABAM, ECLI:EU:C:2012:85, kohdat 49, 51, katso myös C-70/10 Scarlet Extended v SABAM, 

ECLI:EU:C:2011:771 kohdat 51, 53 
261 C-524/06 Huber v Saksa, ECLI:EU:C:2008:724, Kohdat 76, 77, 80 
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4.2. Henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista edellyttävät tilanteet Yhdysvalloissa 

 

4.2.1.  Henkilötiedon tunnistettavuuden poistaminen perinteisesti yhdysvaltalaisessa oikeudessa 

 

Yhdysvalloissa tunnistettavuuden poistamiseen liittyvät säännöt vaihtelevat laista riippuen.  

Oikeudellisesti sitomaton FTC:n kuluttajien tietosuojaa koskeva ohje(eng. Privacy framework)  

suosittaa oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden omaksumista.262   Se ei kuitenkaan sisällä 

oikeutta tulla unohdetuksi ja anonymisointi on lähinnä vapaaehtoinen tapa siirtää data tietosuojap-

eriaatteiden ulkopuolelle, ei velvollisuus.263 Yhdysvalloissa tietosuojasääntelyyn sisältyy yleisesti 

turvasatamasääntöjä, joiden perusteella henkilötiedon anonymisointi siirtää kyseisen datan pois 

tietosuojasääntelyn piiristä.264 Sen sijaan velvollisuus tunnistettavuuden poistamiseen, tai  rekister-

öidyn oikeus saada henkilötietonsa poistettua ei perinteisesti ole sisältynyt yhdysvaltalaisiin tieto-

suojalakeihin.265  

 

Oikeus tulla unohdetuksi on kuitenkin esiintynyt yksityisyyden suojaa koskevassa 

oikeuskäytännössä. Tämän myötä on esitetty, että eräänlainen oikeus tulla unohdetuksi sisältyy jo 

yhdysvaltalaiseen oikeusjärjestelmään.266 Huomionarvoista on se, että iso osa yksityisyyden su-

ojaa koskevasta oikeuskäytännnöstä on vahingonkorvausoikeudellista. Näin on erityisesti horison-

taalisia, yksityisten välisiä suhteita koskevassa oikeuskäytännössä. Toisin sanoen kysymys ei ole 

perustavanlaatuisesti henkilön kontrollista omiin henkilötietoihinsa, vaan tiedon käyttämisen 

kieltämisestä silloin, kun siitä koituu henkilölle konkreettista vahinkoa.267 Tätä vastoin pe-

rustuslain neljänteen ja neljäntentoista lisäykseen perustuva perusoikeudellinen yksityisyyden su-

oja edellyttää yksilön mahdollisuuksia kontrolloida omaa persoonaansa koskevia tietoja, mihin 

 
262 Federal Trade Commission: Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change - A proposed Framework 

for Businesses and Policymakers (joulukuu 2010), s. 39 - 41 
263 Ibid., s. 41; ks. myös oikeuskirjallisuudessa Brasher(2018), s.224 FTC ei myöskään ole esittänyt minkäänlaisia 

rajoituksia itse datan keräämiseen, vaan pikemminkin erilaisia datan keräämiseen liittyviä turvatoimia, ks. 

Boyne(2018), s.310 
264 Brasher(2018), s.212 
265 Yhdysvaltalaisissa laeissa ei myöskään tyypillisesti säännellä kuluttajien datalla käytävää kauppaa datan 

kerääjien ja muiden yrityksien välillä: Hutchinson(2015) s.1160 
266 Ks. oikeuskirjallisuudessa Gajda(2018), s. 206 
267 Tietosuojaan liittyvää vahingonkorvausoikeudellista oikeusajattelua ilmentää esimerkiksi klassikotapaus Doe v. 

Chao 540 U.S. 614, kohdat 614-644 
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sisältyy mahdollisuus voida pitää henkilökohtaiset tiedot salassa julkisuudelta.268 Tällaisessa pe-

rusoikeudellisessa oikeuskäytännössä yksityisyyden suoja  kietoutuu käsitteeseen  yksilön koh-

tuullisista yksityisyyden odotuksista(eng. reasonable exceptation of privacy). Näitä kohtuullisia 

yksityisyyden odotuksia ei tule rikkoa. Tämän perusteella myös yksilön kohtuulliset yksityisyyden 

odotukset henkilötietojen käsittelyssä tulee turvata. 269  

 

Osa yksityisyyden suojaa koskevasta oikeuskäytännöstä ajoittuu aikaan ennen Warrenin ja 

Brandeisin kuuluisaa artikkelia vuonna 1890.270 1800-luvulla oikeuskäytännössä sekä liittovaltio-

, että osavaltiotasolla torjuttiin rajaton oikeus julkaista yksityishenkilöistä mitä tahansa tietoa il-

man hyväksyttävää syytä.271 Tällainen oikeus tulla unohdetuksi ilmenee esimerkiksi eräästä kali-

fornialaisesta oikeustapauksesta, jossa elokuvantekijällä ei katsottu olevan oikeutta paljastaa en-

tisen prostituoidun elämästä kertovassa elokuvassa tämän oikeaa henkilöllisyyttä.272 Tapauksessa 

Doe v. McMillan oli  puolestaan kysymys siitä, että loukkasiko oppilaan koulunkäyntiä koskevien 

tietojen julkaiseminen yksityisyyden suojaa.273  

 

Käytännössä vahingonkorvausoikeudellisissakaan oikeustapauksissa aiheutuneen vahingon toden-

tamiselle ei ole erityisen korkea kynnys, minkä johdosta  yksityisyyden suojaa koskeva doktriini 

on paikoittain melko laaja. Esimerkiksi raskautta koskevan ultraäänikuvan julkaisemisen on 

 
268 Reporters Committee for Freedom of the Press, 489 U.S. 749, kohdat 764 ja 771,  kontekstina tapaukselle oli 

valtionhallinnon hallussa olevien tietojen julkisuutta koskevan lain tulkinta(FOI) ja  Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, 

kohta 598. 
269 Maldoff-Tene(2019), s.297-298  
270 Ks. Warren–Brandeis(1890) 
271 Esim. korkeimman oikeuden tapauksessa vuodelta 1845, White v. Nicholls, 44 U.S. 266, kohdat 285, 290-291  

korostettiin lain suojaavan miehen sympaattista ja sosiaalista luonnetta julkaisutoiminnalta, jonka tarkoituksena oli 

loukata. Ks. myös vuodelta 1808 Commonwealth v. William Clap, 4 Mass. 163, kohdat 168-169, jossa katsottiin 

totuudenmukaisenkin tiedon julkaisemisen voivan olla rangaistavaa, jos julkaiseminen on tapahtunut vailla perustel-

tua tarkoitusta pahansuovin aikein. Ks. myös vuodelta 1803 tapaus, jossa pastorin yksityiselämää koskevia tietojen 

julkaisemista ei katsottu sopivaksi Runkle v. Meyer, 3 Yeates 518, kohdat 518-520 
272 Ratkaisussa todettiin, että koska henkilö oli jättänyt aiemman elämänsä taakseen, hänen elämäntapahtumiensa 

julkaiseminen rikkoi yksityisyyden suojaa. Merkitystä oli sillä, että julkaisemisen katsottiin tuhoavan henkilön 

maineen ja sosiaalisen aseman ja toisaalta julkaisemiselle ei ollut muuta syytä kuin voiton tavoittelu , Melvin v. Reid 

112 Cal.App. 285, kohdat 291 -293 
273 Whiten Enemmistömielipiteessä kysymykseen yksityisyyden suojan rikkomisesta ei otettu ollenkaan kantaa, sen 

sijaan Douglasin vähemmistömielipiteessä näkemys oli selkeä: Yksilön koevastausten, poissaolojen, koulunkäyn-

tiongelmien yms. koskevien tietojen julkaisemisen voitiin katsoa vahingoittavan yksilön uramahdollisuuksia sillä 

tavoin, että kantajilla oli vähintäänkin oikeus vahingonkorvauksiin. Merkitystä oli silläkin, että kyseessä oleva tutki-

mus olisi voitu laatia siten, että oppilaiden henkilötiedot olisi anonymisoitu Doe v.  McMillan, 412 U.S. 306, kohdat 

325, 329-331 
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katsottu vahinkoa aiheuttavaksi ja siten yksityiselämän suojaa rikkovaksi.274 Jopa kuolleella ih-

misellä on toisinaan katsottu olevan oikeus yksityisyyden suojaan, joka estää levittämästä hänen 

yksityiselämäänsä liittyvää tietoa.275 Esimerkiksi Favish -tapauksen ratkaisussa mielenkiintoisella 

tavalla vedottin paitsi valmisteluasiakirjoista ilmenevään lain tarkoitukseen, myös vakiintuneisiin 

ja syviin perinteisiin common law -kulttuurissa suojata kuolonuhrien perheenjäsenten yksity-

isyyttä.276 Huomionarvoista on se , että anonymisoimisen vaatimus on muotoutunut 

oikeuskäytännössä toisinaan melko korkeatasoiseksi, sisältäen paitsi suoraan tunnistavat tekijät 

niin myös epäsuorat tunnisteet.277   Oikeus pysytellä anonyymina ei edistä pelkästään yksityisyy-

den suojaa, vaan myös ilmaisunvapautta.278 Internetin käyttäjien anonymiteettia on käsitelty 

useimmin riitatapauksissa, joissa vastakkaisena intressinä saattaa olla esimerkiksi yrittäjän maine, 

jota anonyymi puhe on väitetysti vahingoittanut.279  

 

Kuten edellä on todettu, perusoikeudellista yksityisyyden suojaa arvioidaan kohtuullisten yksity-

isyyden odotusten testin avulla. Suhteellisen tuoreessa Carpenter -ratkaisussa kuitenkin esiintyy 

myös vaihtoehtoinen tapa yksityisyyden suojan muodostamiselle, vaikka korkeimman oikeuden 

enemmistö ratkaisi tapauksen kohtuullisten yksityisyyden odotuksien testin kautta.280 Tuomari 

Gorsuchin vähemmistömielipiteessä tapaus ratkaistiin muodostamalla henkilölle eräänlainen 

omistusoikeus omiin henkilötietoihinsa. Tämän perusteella perustuslain neljännen lisäyksen 

 
274 Jackson v. Mayweather, 217 Cal.Rptr.3d 234, kohdat 249-250 
275 Ks. esim Toffoloni v. LFP Publishing Group, 572 F.3d 1201, kohta 1213. Tapauksessa kuolleen painijan vanhoja 

alastonkuvia ei pidetty uutisarvon perusteella julkaistavana tietona. Kyseessä oleva henkilö ei myöskään itse 

elämänsä aikana pyrkinyt julkaisemaan itsestään kyseisiä kuvia, joten hänellä katsottiin olevan vielä kuolemansa 

jälkeenkin yksityisyyden suoja kyseistä julkaisua vastaan. 
276 Tuomioistuin eteni perusteluissaan paikoittain vieläkin syvemmälle, todeten kuolonuhrin perheenjäsenten yksity-

isyyden ja eräänlaisen vainajan suremisen suojaamisen olevan common law -kulttuuria ja Yhdysvaltojen pe-

rustuslakia vanhempaa perua. Tästä huolimatta mitään tapauksen spesifiä tilannetta laajemmalle ulottuvaa yleistä 

oikeutta yksityisyyden suojaan ei tunnustettu. ks. Favish, 541 U.S. 166-167, ks. myös vastaavanlainen oikeustapaus 

Marsh v. County of San Diego, 680 F.3d 1148, kohdat 1152, 1154-1155 
277 Esimerkiksi tapauksessa Reporters Committee for Freedom of the Press korkein oikeus totesi, että pelkkä hen-

kilön nimen poistaminen rikostapausta koskevasta tiivistelmästä ei ole riittävä toimenpide yksityisyyden su-

ojaamiseksi, jos henkilö on edelleen tunnistettavissa muiden yksityiskohtien avulla: Reporters Committee for Free-

dom of the Press, 489 U.S. 749, 771  
278 Feldman–Eldar(2020), s. 202 Tästä syystä erityisesti lakeja, jotka pyrkivät estämään anonyymin poliittisen pu-

heen, tulisi arvioida perustuslaillisesti tiukasti(eng. High scrutiny): ks. Tapaus McIntyre 514 U.S. 334,  kohta 343, 

ks. analyysi oikeuskirjallisuudessa Crocker(2013), 641-642 
279 Esim. tekijänoikeusrikkomuksen selvittäminen syrjäyttää anonymiteetin suojan Arista Records LLC v. Doe 3, 

604 F.3d 110, 112-13 
280 Enemmistö ratkaisi tapauksen kohtuullisten yksityisyyden odotuksien testin kautta: Carpenter v. United states 

138 S.Ct. 2206, kohdat 2221-2222 
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mukainen yksityiselämän suoja ulottuu henkilökohtaisiin tietoihin, jotka henkilö on jakanut eteen-

päin muille. Tämän perusteella ainakaan henkilön itsensä jakamaa henkilötietoa ei saa käyttää ta-

valla, johon henkilö ei ole antanut lupaa.281 Epäselväksi tosin jää se, miten tässä doktriinissa su-

htauduttaisiin kolmannen luvatta levittämään tiedon uudelleenjakamiseen? Olisiko henkilöllä 

oikeus vaatia ketä tahansa poistamaan itseään koskeva sellainen tieto, jonka kolmas on alunperin 

jakanut luvatta? Gorsuch ei myöskään ota kantaa siihen, onko henkilöllä perustuslaillinen oikeus 

tehokkaasti peruuttaa antamansa suostumus, ja näin ollen vaatia alunperin luvallisesti saatujen 

tietojen poistamista? Mikäli vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä, takaisi Gorsuchin malli 

käytännössä perustuslaillisen oikeuden tulla unohdetuksi, joka muistuttaisi logiikaltaan varsin 

paljon eurooppalaista oikeutta tulla unohdetuksi.  

 

4.2.2. Kuluttajan oikeus vaatia henkilötietojen poistamista 

 

Oikeuskäytännössä ei ole tunnustettu omistusoikeutta henkilötietoihin, mutta viimeisimmät tieto-

suojalainsäädäntöhankkeet sen sijaan ovat edistäneet yksilön oikeutta omiin henkilötietoihinsa. 

CCPA:n yhteydessä henkilötieto kuuluu eräänlaisen pseudo-omistusoikeuden alaisuuteen, sillä 

kuluttajalla on tiettyjä omistusoikeutta muistuttavia oikeuksia tietoihinsa.282 CCPA:n mukaan ku-

luttajalla(eng. consumer) on oikeus pyytää yritystä(eng. business) poistamaan kuluttajaa koskevat 

henkilötiedot(eng. personal information about the consumer), jotka yritys on kerännyt kulut-

tajalta(eng. which the business has collected from the consumer).283 Poistopyynnön kuluttajalta 

saavan yrityksen on puolestaan poistettava kuluttajan henkilötiedot omista tietokannoistaan(eng. 

from its records) ja lisäksi yrityksen on ohjattava mahdolliset palveluntarjoajansa(eng. service pro-

viders) puolestaan poistamaan kuluttajan henkilötiedot heidän tietokannoistaan(eng. from their 

records).284 Kuluttajan oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista on keskeisimpiä CCPA:n 

 
281 Ks. esim.  Carpenter v. United states 138 S.Ct. 2206, kohdat 2263, 2268-2271, ks. myös oikeuskirjallisuudessa 

analyysi Buresh(2019), s. 275 
282 Helveston(2019), s. 690 
283 California Consumer Privacy Act  § 1798.105(a), 
284 Ibid.,  § 1798.105(c) 
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sisältämiä uudistuksia.285 CCPA ei edellytä lakiin perustuvaa syytä henkilötietojen käsittelylle, 

vaan henkilötietojen käsittely itsessään on vapaata.286  

 

CCPA on rajattu soveltamisalaltaan vain voittoa tavoitteleviin tietyn kokoisiin ja tyyppisiin yri-

tyksiin, eli GDPR:n kaltaisesta kattavasta oikeudesta tulla unohdetuksi ei ole kyse.287 Ratkaisua 

on kritisoitu kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin  soveltamisalaa on pidetty liian suppeana, 

minkä on katsottu estävän tietosuojan tehokkaan toteutumisen.288 Toisaalta soveltamisalaa on 

kritisoitu liian laajaksi tarkoitukseensa nähden, minkä myötä lain on katsottu kuormittavan koh-

tuuttomasti pienenmpiä yrityksiä.289 Ylipäätään aavistuksen verran epäselvää on, mihin kaikkiin 

yrityksiin CCPA:ta on tarkoitus soveltaa, sillä kriteeristö on monitulkintainen.290 Tätä tematiikkaa 

ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä mahdollista tarkemmin käsitellä.  CCPA:n ulkopuolelle jäävät 

kaikki ne henkilötiedot, joiden käsittelystä säädetään jo liittovaltion lainsäädännössä.291 Tämä 

johtuu siitä, että paikalliset lait voivat säännellä vain niitä aloja, joita ei jo valmiiksi säännellä 

liittovaltiotasolla.292 

 

Merkityksellistä on se, että poistamisoikeus koskee vain yrityksen kuluttajalta suoraan keräämiä 

tietoja, sen sijaan kolmansien osapuolien kautta kerättyä tietoa ei tarvitse poistaa.293 Epäselvää on 

se, kuinka pitkälle menevää henkilötietojen poistamista vaaditaan.294 Luonnollisesti tiedon tulee 

poistua henkilötiedon määritelmän piiristä, joten henkilötiedon käsitettä koskeva tulkintakäytäntö 

tulee lopulta määrittämään myös poistamisvelvollisuuden laajuuden. Toistaiseksi tällaista tulk-

intakäytäntöä ei kuitenkaan ole syntynyt.  Säännöksen sanamuoto ei kerro, pitääkö henkilötieto 

 
285 Oikeus henkilötietojen poistamiseen on yksi neljästä säännöksen sisältämästä keskeisestä kuluttajan oikeudesta 

suhteessa omiin henkilötietoihinsa, ks. Oikeuskirjallisuudessa lisää Ursul(2019), s.94-99, 114 
286 Pernot-Leplay(2020), s. 42 
287 California Consumer Privacy Act  § 1798.140(c) 
288 Shubet(2020), s. 865 
289 Li(2019), s.186 
290 Bartnick(2020), s.70 
291 California Consumer Privacy Act  § 1798.145(a - e) 
292 Rubinstein – Bilyana(2020), s. 767 
293 Ks. kirjallisuudessa Heward-Mills –Turku(2020), s.332 ja Nicola–Pollicino(2020), s. 108-109 
294 Onko kysymys teknisesti ns. kovasta poistamisesta vai pehmeästä poistamisesta: Bartnick(2020), s. 73 
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poistaa ikuisiksi ajoiksi ja miten tulisi menetellä, jos yritys saa kyseisen henkilötiedon myöhem-

min uudelleen haltuunsa lainmukaisella tavalla. On myös epäselvää, kenen vastuulla on, jos palve-

lun tarjoaja kieltäytyy poistamasta henkilötietoja omista tietokannoistaan.295  

4.2.3. Poikkeukset kuluttajan oikeuteen vaatia henkilötietojen poistamista 

 

CCPA:n mukaan yrityksen(eng. business or a service provider) ei tarvitse poistaa kuluttajan hen-

kilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on välttämätöntä(eng. necessary) jonkin nimenomaisesti 

luetellun perusteen vuoksi. Listassa on mainittu yhteensä yhdeksän poikkeusperustetta.296 En-

sinnäkin, henkilötietoja ei tarvitse poistaa jos niiden säilyttäminen on välttämätöntä kuluttajan ja 

yrityksen välisen sopimussuhteen täyttämiseksi(eng. Complete the transaction), tai kuluttajan 

pyytämän tai asiakasuhteen kontekstissa kohtuudella ennakoiman(eng. reasonably anticipated 

within the context of a business’s ongoing business relationship with the consumer) tuotteen tai 

palvelun tarjoamiseksi(eng. provide a good or service).297  Toisekseen, henkilötietoja ei tarvitse 

poistaa jos niiden säilyttäminen on välttämätöntä turvallisuusongelmian havaitsemiseksi(eng. De-

tect security incidents), huijauksia, petoksia tai laittomia toimia vastaan suojautumiseksi(eng. pro-

tect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity) tai kyseiseen toimintaan syyl-

listyvien tahojen syyttämiseksi(eng. prosecute those responsible).298  Kolmantena perusteena on 

toiminnallisuuksia heikentävien virheiden tunnistaminen ja korjaaminen(eng. Debug to identify 

and repair errors that impair existing intended functionality.).299 

 

Neljäntenä perusteena on ilmaisunvapauden käyttäminen(eng. exercise free speech), toisen kulut-

tajan oikeus ilmaisunvapautee(eng. ensure the right of another consumer to exercise his or her 

freedom of speech) tai muun lain suojaaman oikeuden käyttämiseen(eng. exercise another right 

provided for by law).300 Tämän neljännen perusteen tulkinnassa voitaneen hyödyntää vakiintunutta 

oikeuskäytäntöä. Ensinnäkin ilmaisunvapauden kontekstissa uutisarvoisen tiedon julkistamisen ra-

joittamista on pidetty herkästi ilmaisunvapauden vastaisena. Tällaisia rajoituksia tulisi arvioida 

 
295 Pardau(2018), s. 107; Ursul(2019), s.107 
296 California Consumer Privacy Act  § 1798.105(d)(1-9) 
297 Ibid. § 1798.105(d)(1) 
298 Ibid. § 1798.105(d)(2) 
299 Ibid. § 1798.105(d)(3) 
300 Ibid. § 1798.105(d)(4) 
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korotetun tiukasti(eng. high scrutiny).301  Oikeuskäytännössä on todettu, että esimekiksi velvoitta-

minen poistamaan raiskauksen uhriksi joutuneen nimi uutisesta katsottiin perustuslain 

vastaiseksi.302 Yksityishenkilöillä katsotaan kuitenkin olevan suurempi oikeus yksityisyyteen kuin 

julkisuuden henkilöillä.303 Muun lain suojaaman oikeuden käyttämisestä puhuttaessa viitattaneen 

esimerkiksi henkilötiedon käyttöön oikeudenkäynnissä. Puhujan henkilöllisyyden paljastamisen 

tarpeellisuutta oikeudenkäynnin perusteella on käsitelty oikeuskäytännössä.304 CCPA ei 

varmaankaan muuta kalifornialaisessa oikeudessa vakiintuneita käytänteitä asiakkaiden hen-

kilötietojen luovuttamisesta oikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa.305  Kalifornialaisessa tieto-

suojaa koskevassa oikeuskäytännössä kohtuullisten yksityisyyden odotuksien konseptilla on mer-

kittävä asema.306 Oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan on tasapainotettava suhteessa 

muihin oikeuksiin, esimerkiksi toisen oikeuteen käyttää lainmukaisia oikeuksiaan oikeusproses-

sissa.307 Tyypillisesti yksityisyyden loukkauksen suuruus arvioidaan henkilötiedon sensitiivisyy-

den perusteella. Näin ollen vähemmän sensitiivisen tiedon ollessa kyseessä yksityisyysintressi 

väistyy helpommin. Esimerkiksi yhteystietoja on pidetty vähemmän sensitiivisenä ja ter-

veystietoja, henkilökohtaiseen tai yrityksen talouteen liittyviä tietoja tai tietoa intiimeistä seikoista 

selvästi sensitiivisinä. 308  

 

Viidentenä poikkeusperusteena poistamisvelvollisuudesta on CECPA:n kappaleen 3.6 säännösten 

noudattaminen(eng. Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant 

 
301 Petkova(2016), s. 426-427 
302 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn 420 U.S. 469, kohdat 491, 496. Ylipäätään julkishallinnon valmiiksi julkaise-

maa tietoa saa vakiintuneesti levittää edelleen, vaikka tietoa sinänsä voidaan pitää yksityisyyden piiriin kuuluvana: 

ks. vastaavasti Florida Star v. B.J.F. 491 U.S. 524, kohta 526, Oklahoma Publishing, 430 U.S. 308, kohdat 309 ja 

312, ja Daily Mail Publishing 443 u.s. 97, kohta 105 Arvio olisi todennäköisesti ollut näissä tapauksissa erilainen, 

jos tietoa ei olisi ollut jo julkaistu julkishallinnon toimesta, ks. Gajda(2018), s. 215 
303 Ks. esim. Time  v. Firestone, 424 U.S. 448 
304 In re Grand Jury Subpoena No. 11116275 846 F.Supp.2d 1, kohdat 4-5,  ks. analyysi oikeuskirjallisuudessa 

Crocker(2013), 641-642 
305 Kaupelis v. Harbor Freight Tools, 2020 WL 6174913, s. 1  
306 Ks. esim. Kalifornian korkeimman oikeuden tapaus Pioneer Electronics, 150 P3d 198, kohdat 205-206. Ta-

pauksessa tuotteista reklamaation tehneillä kuluttajilla katsottiin olevan alennettu yksityisyyden odotus henkilötieto-

jensa  levittämiseen ryhmäkannetta kokoavalle taholle. Merkityksellistä oli se, että kontaktitietojen ei katsottu 

olevan erityisen sensitiivisiä ja kuluttajilla olisi ollut halutessaan oikeus kieltää tietojensa jakaminen. Henkilötietojen 

jakaminen kyseiseen tarkoitukseen oli myös kuluttajien näkökulmasta ennakoitavaa. Oma merkityksensä oli ehkä 

silläkin, että henkilötietojen jakamista vastusti tässä tapauksessa lainvastaisena reklamaatioiden kohteena ollut 

yritys, eivät kuluttajat itse. 
307 Romero v. Select Employment Services, 2020 WL 2084967, s. 3 
308 Ks. Pioneer Electronics, 150 P3d 198, kohdat 205-206,  Romero v. Select Employment Services, 2020 WL 

2084967, s. 3 

https://1-next-westlaw-com.libproxy.helsinki.fi/Document/I08a5fa4b672d11e1be29b2facdefeebe/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=846+F.+Supp.+2d+1&docSource=13468d78dd854cdfa83d03431108d978
https://1-next-westlaw-com.libproxy.helsinki.fi/Document/I08a5fa4b672d11e1be29b2facdefeebe/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=846+F.+Supp.+2d+1&docSource=13468d78dd854cdfa83d03431108d978
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to Chapter 3.6).309  Kuudentena perusteena on julkinen tai vertaisarvioitu(eng. public or peer-re-

viewed) tieteellinen, historiallinen ja tilastollinen tutkimus, joka on yleishyödyllistä(eng. in the 

public interest) ja noudattaa kaikki muita yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä ja lakeja(eng. 

adheres to all other applicable ethics and privacy laws). Lisäksi edellytetään, että henkilötiedon 

poistaminen tekisi tästä tutkimuksesta todennäköisesti mahdotonta(eng.  likely to render impossi-

ble ) tai vakavasti heikentäisi tutkimuksen päämäärien saavuttamista(eng. seriously impair the 

achievement of such research), olettaen että kuluttaja on antanut suostumuksen tutkimukseen(eng. 

consumer has provided informed consent.)310   

 

Seitsemäntenä perusteena on henkilötiedon pelkästään sisäisesti tapahtuva sellainen käyttö(eng. 

solely internal uses), joka on kohtuullisesti yhteneväinen kuluttajan ja yrityksen suhteesta 

kyseiselle kuluttajalle syntyvien odotusten kanssa(eng. reasonably aligned with the expectations 

of the consumer based on the consumer’s relationship with the business.).311  Kahdeksantena pe-

rusteena on oikeudellisen velvollisuuden noudattaminen(eng. Comply with a legal obligation).312  

Analogisesti tulkiten esimerkiksi klassikkotapauksessa Whalen v Roe todettiin, että lain vaatimusta 

potilaan tunnistavien henkilötietojen keräämisestä ja säilyttämisestä lääkäreiden, vakuutusyhtiön 

ja terveysviranomaisten käyttöön pidettiin asianmukaisena perusteena henkilötietojen käsitte-

lyyn.313 Whalen v Roen mukainen linja on havaittavissa uudemmassa oikeuskäytännössä esi-

merkiksi tapauksessa NASA v Nelson.314 Yhdeksäntenä poikkeusperusteena sallitaan vielä sel-

lainen yrityksen sisäisesti tapahtuva laillinen henkilötiedon käyttäminen, joka on yhteensopiva sen 

kontekstin kanssa, jossa kuluttaja luovutti kyseisen tiedon(eng. use the consumer’s personal infor-

mation, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which the consumer 

provided the information).315  

 
309 California Consumer Privacy Act  § 1798.105(d)(5) 
310 Ibid.  § 1798.105(d)(6) 
311 Ibid.  § 1798.105(d)(7) 
312 Ibid.  § 1798.105(d)(8) 
313 Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, kohdat 602-605, 607: Perustelujen mukaan merkitystä tapauksessa oli sillä, että 

tietojen kerääminen edisti lääkkeiden laittoman käytön vastaista taistelua ja henkilötietojen potentiaalisia leviämisen 

mahdollisuuksia oli rajoitettu. Lakia pidettiin hyväksyttävänä keinona tarkoituksensa ajamiseen ja toisaalta tieto-

suojan laiminlyömistä ei pidetty korkeana riskinä, sillä vastaavaa ei ollut tapahtunut aikaisemmankaan lain aikana. 
314 Tapauksessa todetaan, että julkinen toimija voi kyselyn kautta kerätä työntekijästään tietoja, jos tämä edistää 

julkista intressiä ja tietojen leviäminen ja käyttö on rajoitettu vain siihen, mikä on lain perusteella välttämätöntä: 

NASA v  Nelson, 562 U.S 132, kohdat 145-148, 153 
315 California Consumer Privacy Act  § 1798.105(d)(9) 
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Mikäli mikään edellä mainituista poikkeuksista ei sovellu, yrityksen on poistettava kuluttajan hen-

kilötiedot. Poistamispyynnöstä kieltäytymisen mahdollistavia poikkeuksia on kritisoitu, sillä ne 

ovat varsin laajat, ja niiden on pelätty johtavan käytännössä poistamisoikeuden kiertämiseen.316 

Toisaalta poikkeusten epämääräisyydestä johtuva oikeusvarmuuden heikkeneminen voi uhata 

myös yritysten oikeusturvaa.317 Yhdeksäs poikkeamisperuste, eli tiedon käyttäminen sisäiseen 

käyttöön, lienee poistamisoikeutta eniten kaventava. Käytännössä se tarkoittaa, että yritys voi pois-

tamisvaatimuksesta huolimatta jatkaa datan käyttämistä yrityksen sisäisesti, samanlaisiin käyttö-

tarkoituksiin kuin mihin data alunperin kerättiin.318 Tämän seurauksena poistamisoikeus typistyy 

käytännössä oikeudeksi estää tiedon levittäminen kolmansille. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden on 

epäilty voivan säilyttää käytännössä kaikki kuluttajaa koskevat tiedot määrittelemällä ne yrityksen 

sisäisiksi hinnoittelutiedoiksi tai petosten torjumiseksi kerättäviksi tiedoiksi.319 Tämän lisäksi ku-

luttajan on pyydettävä tietojensa poistamista erikseen jokaiselta yritykseltä. Tämä johtuu siitä, että 

vaikka CCPA:n mukaan tiedon keränneen yrityksen on ohjattava muut kumppaniyhtiönsäkin pois-

tamaan tiedot, niin käytännössä mikään CCPA:n mekanismi ei  varmista poistamisen to-

teutumista.320   

 

Poikkeaminen on mahdollista, jos se on välttämätöntä toisen kuluttajan lainmukaisten oikeuksien 

käyttämiseksi. Epäselvää on, mikä kaikki sisältyy näihin oikeuksiin. Voisiko kyseiisin oikeuksiin 

sisältyä esimerkiksi sopimusvelvoitteiden toteuttaminen kolmatta kohtaan?321  Myös kuluttajan 

kohtuullisten odotusten käsitettä on pidetty epämääräisenä ja erityisesti henkilötietoja käsittelevien 

yritysten oikeusturvan kannalta ongelmallisena.322 Ongelmana on pidetty sitäkin, että tieteellistä 

tutkimusta koskeva poikkeus kattaa vain akateemisen ja yleishyödyllisten perustein tapahtuvan 

tutkimuksen, mutta jättää kaupallisen tutkimuksen perusteen ulkopuolelle. 323   

 
316 Li(2019), s.187, Heward-Mills –Turku(2020), s.332 
317 Kessler(2019), s. 119, Goldman(2020), s. 3 
318 Ks. kirjallisuudessa esim. McGruer(2020), s. 142 ja  Palmieri(2020), s. 46 
319 Helveston(2019), s. 693 
320 Palmieri(2020), s. 47 
321 Pardau(2018), s. 108 
322 Ursul(2019), s.108 
323 Ibid., s.111 
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4.2.4. Oikeus henkilötietojen poistamisen vaatimiseen ja perustuslailliset rajat 

 

CCPA on yhdysvaltalaisessa kontekstissa erittäin vahva tietosuojalaki. Tämän seurauksena lakia 

on jopa epäilty perustuslain vastaiseksi. Tämä kritiikki on keskittynyt esimerkiksi kysymykseen 

lain ekstraterritoriaalisesta soveltamisalasta ja toisaalta lain suhteesta kaupalliseen puheeseen.324  

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käsitellä CCPA:ta ekstraterritoriaalisuuden näkökulmasta. Sen si-

jaan CCPA:a on syytä analysoida suhteessa ilmaisunvapauteen. 

 

Yhdysvaltalaisessa tietosuojaoikeudessa voidaan havaita jännittyneisyyttä kaupallisen puheen ja 

yksityisyyden suojan välillä. Taustalla vaikuttaa ideoiden markkinapaikan käsite(eng. Marketplace 

of ideas), jonka perusteella tiedon tulee mahdollisimman avointa.325 Melkein mitä tahansa yksity-

istä datan käyttöä sääntelevää lakia voidaan arvioida ilmaisunvapausnäkökulmasta, sillä kulutta-

jien datan hyödyntäminen luokitellaan herkästi kaupalliseksi puheeksi.326 Korkeimman oikeuden 

oikeuskäytännössä on vakiintuneesti linjattu, että elinkeinotoimintaa harjoittavalla toimijalla on 

yhtä suuri tarve ilmaisunvapaudelle kuin millä tahansa muullakin taholla, minkä seurauksena 

kaupallinen puhe nauttii ilmaisunvapauden suojaa.327 CCPA sääntelee kaupallisten yhtiöiden 

harjoittamaa tietojen keräämistä, säilyttämistä ja edelleen jakamista, toisin sanoen näiden 

yhtiöiden kaupallista puhetta. Kuluttajan oikeutta henkilötietojensa poistamiseen voi niin ikään 

pitää yrityksen kaupallisen puheen rajoittamisena. CCPA:ta on siis syytä tarkastella ilmaisunva-

 
324 Wendy Davis, California Privacy Law May Violate Constitution, Some Privacy Experts Contend, ME-

DIAPOST(10.10.2020), https://www.mediapost.com/publications/article/330758/califomia-privacy-law-may-vio-

late- 

Constitution-s.html; CCPA saattaisi olla Yhdysvaltain perustuslain vastainen sen ekstraterritoriaalisen luonteen 

vuoksi, sillä se ulottuu soveltamisalaltaan Kalifornian osavaltion rajojen ulkopuolelle.Oikeuskirjallisuudessa tätä on 

kuitenkin pidetty varsin epätodennäköisenä, sillä laki ei alaltaan sisälly mihinkään niistä kolmesta kategoriasta, 

joiden kohdalla ekstraterritoriaalisuuden perustuslainmukaisuutta on tyypillisesti arvioitu, se on syrjimätön osavalti-

oiden välillä, sen hyödyt todennäköisesti ylittävät sen haitat ja se täyttää muutkin ekstraterritoriaalisuuden 

vaatimukset. Ks. Ursul(2019), s. 594-596; Oikeuskäytäntöä ekstraterritoriaalisten lakien perustuslainvastaisuudesta 

esim. Healy v. Beer Institution, 491 U.S. 324, kohdat 338 ja 343 (1989) 
325 Nunziato(2019), s.1523-1526 
326 Ks. kaupallisen puheen nauttimasta perusoikeussuojasta esim.  Shah(2020), s. 109-114, 117 Kaplan(2015), s. 4-5 

ja Petkova(2016), s. 424-426 
327 Aikaisempaa oikeuskäytäntöä mm. Bigelow v. Virginia 421 U.S. 809, kohta 818; New York Times Co. v. Sullivan  

376 U.S. 254, kohta 266; United States v. United Foods 533 U.S. 405, kohdat 410–411 
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pausulottuvuuden kautta, ottaen huomioon että varsinkin viimeisinä vuosikymmeninä sanan-

vapausperusoikeutta on tulkittu laajentavalla tavalla siten, että kaupallisen toiminnan sääntely 

katsotaan yhä useammin sananvapauden vastaiseksi.328   

 

Tapauksessa Central Hudson Gas & Electric v. Public Service Commission of New York kaupal-

lisen puheen rajoittamisen perustuslainmukaisuuden arvioimiselle on muodostunut neliportainen 

testi.329 Ensinnäkin, rajoitettavan puheen tulee olla harhaanjohtavaa tai liittyä laittomaan 

toimintaan.330 Toisekseen, kaupallisen puheen rajoittamisen tulee palvella merkittävää yleistä etua. 

Kolmannekseen,  rajoittamisen täytyy tehokkaasti ja suoraan edistää kyseistä intressiä. 331 Nel-

jännekseen, rajoitus on sallittu vain, jos samaan lopputulokseen ei voi päästä vähemmän rajoitta-

villa tavoilla. Rajoitus ei siis saa olla laajempi kuin mitä on tarpeen tavoitellun lopputuloksen saa-

vuttamiseksi.332  Näiden edellytysten puitteissa kaupallista puhetta saa lainsäädännöllä rajoittaa, ja 

kyseisiä rajoituksia tulee arvioida keskitiukan ilmaisunvapausstandardin(eng. Intermediate scru-

tiny) perusteella.333 Esimerkiksi valtionhallinnon oikeutettu intressi kuluttajien suojaamiseksi 

voisi oikeuttaa tiukemman sääntelyn kaupallisen puheen suhteen, kuin epäkaupallisen puheen su-

hteen.334 Korotettu ilmaisunvapaustandardi(eng. High scrutiny) on lähtökohtaisesti varattu ilmais-

unvapauden ytimeen kuuluvan puheen rajoittamisen arvioimiselle.335 

 

 
328 Kirjallisuudessa tätä laajentavaa sananvapaustulkintaa on kritisoitu, esimerkiksi datan kerääminen ja käyttö on 

usein mielletty pitemminkin taloudelliseksi toiminnaksi, kuin perustuslain suojaamaksi ilmaisuksi. Ks. aiheesta lisää 

esim: Fiest(2020), s. 530, 535; Kessler–Pozen(2018), s. 1959-1960 
329 Central Hudson & Eletric Corp. v. New York 447 U.S. 557 
330 Central Hudson & Eletric Corp. v. New York 447 U.S. 557, kohta 563,  Bates v. State Bar of Arizona 433 U.S. 

350, kohta 381, Pittsburgh Press v Human Relations Commission  413 U.S 376, kohta 388 
331 Central Hudson & Eletric Corp. v. New York 447 U.S. 557, kohta 564, suoran vaikutuksen konseptia käsitelty 

esim. Virginia Phramacy Bd. v. Consumer Council 425 U.S. 748, kohta 772 ja  Bates v. State Bar of Arizona, 433 

U.S. 350, kohta 381 
332 Oikeuskäytännössä rajoituksien laajuutta käsitelty mm. Central Hudson & Eletric Corp. v. New York 447 U.S. 

565, In re Primus 436 U.S. 412, kohta 438 ja Bank of Boston v Bellotti 435 U.S 765, kohta 764-765, Carey v. Popu-

lation Services 431 U.S. 678, kohta 565 
333 Weinstein(2002), s. 330;  Tsesis(2019), s. 600, ks oikeuskäytäntö kaupallisen puheen rajoittamisesta: kaupal-

linen puhe nauttii heikompaa suojaa kuin muu perustuslaillisesti suojattu puhe Central Hudson Corp. & Electric v 

New York 447 U.S. 557,  kohdat 563, 573; Ohralik v. Ohio State Bar Association, 436 U.S. 447, kohta 456 (1978) 
334 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, 581, aikaisemmin mm. Discovery Network 507 U.S. 426, kohta 426 
335 Korkeimman oikeuden sanoin, perustuslain ensimmäisen lisäyksen on tarkoitus suojata ensisijaisesti filosofiaan, 

uskontoon, historiaan, tieteisiin ja taiteisiin liittyviä ilmauksia, ks. United States v. Alvarez,  567 U.S. 709 , kohta 

731-732 (2012), ks myös kirjallisuudessa ilmaisunvapauden merkityksestä Weinstein(2002), s. 321-322, 326 

https://1-next-westlaw-com.libproxy.helsinki.fi/Document/Ib5be92ad9a1011d9bdd1cfdd544ca3a4/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=435+US+765&docSource=43b24bf5a2c54bd6975d32f2e8f66908
https://1-next-westlaw-com.libproxy.helsinki.fi/Document/Ib5be92ad9a1011d9bdd1cfdd544ca3a4/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=435+US+765&docSource=43b24bf5a2c54bd6975d32f2e8f66908
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CCPA:n perustuslainmukaisuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon sekin, miten Central Hud-

son -testiä on sovellettu viimeaikaisessa oikeuskäytännössä. Tapauksessa Sorrell v. IMS Health 

oli kysymys Vermontin osavaltion laista, joka kielsi ilman lääkärin lupaa myymästä eteenpäin 

markkinointitarkoituksiin tai käyttämästä itse markkinointiin kyseisen lääkärin tunnistavaa(eng. 

prescriber identifying) dataa siitä, millaisia lääkkeitä lääkäri on määrännyt.336 Korkein oikeus ki-

innitti huomiota siihen, että henkilötiedon käyttäminen tiettyihin muihin tarkoituksiin, kuten 

tieteelliseen tutkimukseen, oli kyseisen lain mukaan sallittua. Tämän johdosta korkein oikeus 

katsoi sekä lain tarkoituksena, että sen vaikutuksena  olevan lääkemarkkinoinnin tehon heik-

entäminen.337 Oikeuskäytännön perusteella sellaisia lakeja, jotka pyrkivät rajoittamaan puhetta sen 

sisällön perusteella(eng. Content based restrictions), tulisi arvioida tiukasti(eng. High scrutiny).338 

Kaikkein pahimpana sisältöpohjaisen rajoituksen muotona on pidetty näkökulmapohjaisia rajo-

ituksia(eng. Speaker based restriction), joissa rajoitetaan rajatun joukon toimintaa tai tietyssä tar-

koituksessa toimimista.339  Sisältöpohjainen rajoittaminen on kuitenkin perinteisesti katsottu 

olevan sallittua kaupallisen puheen kohdalla sen ominaisuuksien vuoksi.340 Tässä suhteessa tapaus 

Sorrel muutti vakiintunutta linjaa. Korkein oikeus nimittäin katsoi Vermontin lain perustuslain 

vastaiseksi, sillä se syrji näkökulmapohjaisesti henkilötiedon hyödyntämistä markkinointitarkoi-

tuksessa.341  

 

Tuomioistuimen mukaan lain ei osoitettu edistävän lääkärin yksityisyyttä, häirinnän välttämistä ja 

lääkärin ja potilaan välisen suhteen luottamuksellisuutta. Se seikka, että lääkäreihin kohdistuva 

lääkkeiden markkinointi saattoi vaikuttaa lääkäreiden potilaille määräämiin lääkkeisiin, ei ollut 

korkeimman oikeuden näkemyksen mukaan syy antaa lääkäreille oikeutta rajoittaa henkilötieto-

jensa käyttöä kyseiseen markkinointiin.342 Korkein oikeus vaikutti ratkaisussaan jopa mieltävän, 

 
336  Sorrell v. IMS Health, 564 U.S. 552, 558-559, ks.Vermont state annotated Tit. 18, § 4631(d):  
337 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohdat  565-566; Vermont state annotated Tit. 18, § 4631(e) 
338 Turner Broadcasting System v F.C.C. 512 U.S. 622, kohta 642 
339 Weinstein(2002), s. 315-316 
340 Ensinnäkin kaupallisten toimijoiden katsotaan olevan asemassa, jossa he voivat arvioida oman ilmaisunsa totu-

udenmukaisuutta ja laillisuutta. Toisekseen kaupallista puhetta pidetään sen pohjalla olevien taloudellisten intressien 

vuoksi sitkeänä puheen lajina, jota tuskin saadaan lannistettua sääntelyllä: Central Hudson & Eletric Corp. v. New 

York 447 U.S. 557, kohta 563 
341 R.A.V. v. St. Paul 505 U.S. 377, kohdat 382, 391; Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohdat 566, 572 
342 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohdat  573-78: Korkein oikeus vaikuttaisi mieltävän markkinoinnin olevan 

hyödyllistä, mikä ilmenee muun muassa luonnehdinnasta kyseisen markkinoinnin hyväntahtoisuudesta ja hyödyl-

lisyydestä. Tätä linjaa luonnollisesti ajoivat myös lääkefirmaa edustavat asianajajat, kuten heidän kirjoittamastaan 

artikkelistakin näkyy: Julin–Isani– Acosta(2012), s. 892 
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että kuluttajalla on erityinen intressi, että tällaista markkinointia tapahtuu.343  Tämän lisäksi 

korkein oikeus vaikutti arvottavan markkinoinnin sallimisen negatiiviset vaikutukset toissijaisiksi. 

Tämä ajattelutapa kiteytyy lausumaan siitä, että valinta tiedon tukahduttamisen vaaran ja tiedon 

väärinkäyttämisen vaaran välillä on tehty perustuslain ensimmäisellä lisäyksellä.344  

 

Ratkaisua on kritisoitu, sillä korkein oikeus ei soveltanut Central Hudson -tapauksen mukaista 

keskitiukkaa standardia(eng. Intermediate scrutiny) kaupallisen puheen rajoittamiselle, vaan sen 

sijaan korotettua ilmaisunvapausstandardia(eng. High scrutiny). 345 Modernissa tietotaloudessa on 

entistä vaikeampaa erottaa taloudellinen toiminta viestinnällisestä toiminnasta. Korkeimman 

oikeuden tiukka linja kaupallisen puheen nauttiman ilmaisunvapauden suhteen tarkoittaa 

käytännössä taloudellisen toiminnan suojaa, mikä uhkaa estää mahdollisuudet henkilötietojen 

käsittelyn tehokkaaseen sääntelyyn.346  

 

CCPA, ja sen sisältämä rekisteröidyn oikeus henkilötietojen poistamiseen, saatettaisiin arvioida 

liian järeäksi puuttumiseksi yhtiöiden tapaan hyödyntää henkilötietoja. CCPA varmasti läpäisisi 

Central Hudson -testin kaksi ensimmäistä porrasta, sillä tietosuojan edistämisen on sinänsä 

katsottu olevan merkittävä julkinen intressi.347 Kolmannen vaatimuksen mukaan rajoittamisen 

täytyy tehokkaasti ja suoraan edistää intressiä. Olisi melko yllättävää, jos rekisteröidyn oikeuden 

poistaa omat henkilötietonsa ei katsottaisi edistävän kuluttajan tietosuojaa suoraan ja tehokkaasti. 

Toisaalta Sorrel -tapauksen yhteydessä lääkärin oikeuden kieltää henkilötietojensa käyttö markki-

nointiin ei katsottu edistävän lääkärin yksityisyyden suojaa. Ilmeisesti intressin tehokasta 

edistävyyttä arvioidaan siis melko tiukasti. Neljäntenä vaatimuksena on rajoituksen välttämät-

 
343 Lääketieteen ja terveyden alalla markkinnoin katsottiin voivan pelastaa ihmishenkiä.Sorrell v. IMS Health 564 

U.S. 552, kohdat 566; kaupallisen puheen merkittävyys kuluttajalle on vahvistettu jo aikaisemmassa 

oikeuskäytännössä ja sitä on toisinaan pidetty jopa merkittävämpänä kuluttajan kannalta kuin poliittisen puheen va-

pautta: Bates v. State Bar of Arizona 433 U.S. 350, kohdat 364 
344 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohdat 577 ja 580 Ajattelutapaa ilmentää myös sitaatti, jonka mukaan il-

maisunvapautta ei voi rajoittaa sen tähden, että ihmiset saattavat tehdä huonoja päätöksiä totuudenmukaista tietoa 

saatuaan. Ks. Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohta 577, Thompson v. Western States Medical Center 535 U.S. 

357, kohta 374, ks myös kirjallisuudessa Weinstein(2002), s. 315-316 
345 Shah(2020), s. 116-117 Samanlaista kritiikkiä esittivät myös vähemmistöön jääneet tuomarit, ks. Sorrell v. IMS 

Health 564 U.S. 552, kohta 602 
346 Kessler–Pozen(2018), s.1972 
347 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohta 572, Watchtower Bible and Tract Society v. Stratton 536 U.S. 150, 

kohta 165 
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tömyys. Tässä kohtaa CCPA todennäköisimmin kohtaisi perustuslaillisia ongelmia. Sorrel -ta-

pauksen yhteydessä korkein oikeus nimittäin käytännössä edellytti, että Vermontin osavaltion 

tulisi näyttää toteen, että lain tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaupalliseen puheeseen 

vähemmän puuttuvalla lainsäädännöllä.348 CCPA soveltuu yrityksiin, edellyttäen niiltä korkeaa 

tasoa tiedonhallintaan liittyvän infrastruktuurin suhteen ja sisältäen ankaria sanktioita.349 Kulutta-

jan oikeus henkilötietojensa poistamiseen on välttämätöntä, jotta kuluttajan kontrolli omiin hen-

kilötietoihinsa voidaan turvata. Toisaalta yhdysvaltalaisittain saatettaisiin ajatella, että kuluttaja on 

vapaaehtoisesti luovuttanut kontrollinsa henkilötietoihin tiedot yritykselle luovuttaessaan.   

 

Sorrell v. IMS Health -tapauksen perusteella tietosuojalakeja säädettäessä tulee välttää toimijakoh-

taista erottelua.350  Mikäli kaupallisen puheen rajoitus koskee liian suppeasti vain tiettyä toimijary-

hmää, arvioidaan lakia tällöin ratkaisun perusteella korotetun ilmaisunvapausstandardin muk-

aisesti. CCPA:n kohdalla ongelma voisi olla se, että laki on soveltamisalaltaan kohdennettu tie-

tynkokoisiin yrityksiin. Toisaalta CCPA:ta voitaisiin pitää sisältöpohjaisena rajoittamisena, sillä 

se pyrkii puuttumaan tietynlaiseen datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.351  Ristiriita ilmaisun-

vapauden ja CCPA:n välillä on jo lainsäädäntövaiheessa pyritty ratkaisemaan, sisällyttämällä 

lakiin  poikkeus poistamisvelvollisuudesta ilmaisunvapauden käyttämisen nojalla. Kyseinen 

poikkeussäännös on kuitenkin suhteellisen epämääräinen, eikä ole täysin selvää minkä kaiken on 

tarkoitus kuulua kyseisen ilmaisunvapauden piiriin.352  

 

Kaikesta edellä mainitusta huolimatta on hankalaa arvioida, millaiseen lopputulokseen korkein 

oikeus päätyisi CCPA:n perustuslainmukaisuuden arvioimisessa. Tähän mennessä lain pe-

rustuslainmukaisuutta ei ole riitautettu korkeimmassa oikeudessa. Aiheen ympärillä käyty 

keskustelu ja oikeuskäytännön analyysi kuitenkin osoittavat perustuslaillisen ulottuvuuden tar-

kastelun relevantiksi. Tämä omalta osaltaan ilmentää sitä, että Yhdysvalloissa perusoikeusjärjest-

elmä voi asettaa jopa rajoitteita tietosuojalle. Toisaalta korkein oikeus on käytännössään myös 

 
348 Sorrell v. IMS Health 564 U.S. 552, kohdat 574-578 
349 Palmieri(2020), s. 53 
350 Shah(2020), s. 124 
351 Kessler(2019), s. 116 
352 Ibid., s. 117 
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todennut, että henkilötietomassojen varastoimiseen sisältyy yksityisyyden näkökulmasta selkeä 

uhka, jolta on jollain keinolla pystyttävä suojautumaan.353  

 

4.3. Henkilötiedon tunnistettavuuden poistamisen edellytyksien vertailu 

4.3.1. Eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen tietosuoja-ajattelun keskinäiset vaikuttimet 

 

GDPR  on tarjonnut selkeän mallin tietosuojan järjestämiselle samaan aikaan kun vastaavanlaista 

kilpailevaa mallia ei ole tarjolla. Tämä on mahdollistanut GDPR:n bryssel-efektin, joka vaikuttaa  

kolmansien valtioiden lainsäädäntöön.354 CCPA on erinomainen esimerkki tästä, sillä sen 

säätämisessä on selkeästi otettu vaikutteita GDPR:stä. CCPA:ta onkin Yhdysvalloissa kuvattu en-

simmäiseksi askeleeksi kohti eurooppalaisempaa tietosuojaoikeutta.355 Vuoden 2019 alusta alkaen 

Yhdysvalloissa on havaittu myös Kalifornia -efekti, jonka seurauksena eri osavaltioissa on alo-

itettu CCPA:ta muistuttavia tietosuojalainsäädäntöhankkeita.356   

 

Historiallisesti tarkasteltuna on tarpeen huomata myös D.C-efekti, sillä siinä missä GDPR:llä on 

vaikutus yhdysvaltalaiseen oikeuteen, yhdysvaltalaisilla FIPS-standardeilla on ollut vaikutus 

GDPR:n kehitykseen.357 Erityisesti oletusarvoisen tietosuojan konseptia voidaan pitää tällaisena 

Eurooppaan siirtyneenä konseptina. Lisäksi yhdysvaltalainen kontekstuaalinen lähestymistapa il-

menee GDPR:n riskipohjaisessa mallissa.358  

 

 
353 Esimerkiksi älypuhelin voi käytännössä sisältää koko yksityishenkilön elämän kattavat tiedot,  jopa laajemmin 

kuin perinteisessä kotietsinnässä voisi löytyä, ks. oikeuskäytännössä Riley v.  California, 134 S.Ct. 2473, s. 2489-

2491, ks. myös Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, kohdat 606 
354 Unioni myös pyrkii aktiivisesti toimimaan globaalin tietosuojastandardin mallina, tavoitteena erityisesti levittää 

eurooppalaisia perus- ja ihmisoikeuskäsityksiä.Pernot-Leplay(2020), s. 28-29; Criscione(2020), s. 332 ja  Pernot-

Leplay(2020), s. 33-34 
355 Voss(2020), s. 498-499 
356 Buyuksagis(2019), s. 180,  Feld(2020), s.495-496, Hartzog–Richards(2020), s. 1692-1693; osavaltioiden 

lainsäädäntötilanteesta tarkemmin: Mitchell Noordyke, USState Comprehensive PrivacyLaw Comparison, The In-

ternational Association of Privacy Professionals (katsottu 20.9.2020), https://iapp.org/resources/article/state-compar-

ison-table/ 
 
357 Rustad–Koenig(2019), s.365  
358 Maldoff–Tene(2019), s.300  
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4.3.2. Tunnistettavuuden poistaminen perinteisesti Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa 

 

Yksilön mahdollisuus kontrolloida omia henkilötietojaan edistää yksilön autonomiaa. Yksilön au-

tonomian edistäminen puolestaan kuuluu sekä eurooppalaiseen, että yhdysvaltalaiseen yksity-

isyyskäsitykseen.359 Tästä  ja edellä mainitusta kontekstuaalisesta lähestymistavasta huolimatta 

järjestelmien välillä on perinteisesti ollut merkittäviä eroja.360 Esimerkiksi yksilön konkreettisissa 

mahdollisuuksissa tulla unohdetuksi on eroja eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen mallin välillä.  

 

GDPR takaa kaikille luonnollisille henkilöille nimenomaisen oikeuden tulla unohdetuksi. 

Yhdysvaltalainen oikeus tulla unohdetuksi on puolestaan perinteisesti kehittynyt tuomioistuinten 

oikeuskäytännön kautta. Keskeisenä ideana tällöin on joko vahingon välttäminen tai pe-

rusoikeudellisissa tapauksessa yksilön kohtuullisten yksityisyyden odotuksien turvaaminen. Koh-

tuullisten yksityisyyden odotuksien konseptiin liittyy haasteita. Ensinnäkin on epäselvää, millä 

perustein kyseiset odotukset mitataan. Toisekseen, modernissa informaatiorikkaassa ympäristössä 

kohtuullisen yksityisyyden odotuksien taso uhkaa heikentyä, sillä henkilökohtaisten tietojen 

nopeaa leviämistä internetissä voi pitää odotettavana, jopa yleisesti hyväksyttynä ilmiönä.361 Näin 

ollen pelkkä kohtuullisten yksityisyyden odotuksien konsepti ei takaa kovin korkeaa yksityisyyden 

suojaa. Kyynisesti sanottuna kohtuullisen yksityisyyden odotus on enemmänkin toive tai usko 

yksityisyyden suojan olemassaolosta, kuin konkreettisesti toteutuva suoja.362  

 

Mikäli Google Spain -tapaus olisi tullut yhdysvaltalaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, tuomio 

olisi todennäköisesti ollut varsin erilainen. Julkisen huutokauppailmoituksen välittäminen tuskin 

olisi ollut ristiriidassa Gonzalezin kohtuullisten yksityisyyden odotusten kanssa. Tämä johtuu 

kyseisen ilmoituksen julkisesta perusluonteesta, ja toisaalta siitä, että hakukone harjoittaa tarkoi-

tuksensa mukaista taloudellista toimintaa. Kohtuullisen yksityisyyden odotuksen olemassaoloa ar-

 
359 Tsesis(2019), s. 613 
360 Maldoff-Tene(2019), s.295  
361 Ks. kohtuullisen yksityisyyden odotuksista Yhdysvalloissa esim. Blanke–Hiller(2018), s.73 
362 Buresh(2019), s. 285 
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vioitaessa painotetaan usein yleisön tiedon saamisen intressiä ja taloudellisia intressejä henkilötie-

don yksityisyyttä enemmän.363 Sitä vastoin Euroopan unionissa tiedon vapaaseen virtaamiseen liit-

tyvät taloudelliset intressit eivät voi saada suurempaa painoarvoa kuin yksityisyyden suoja  ja tie-

tosuoja.364   

 

Oikeuskirjallisuudessa on arveltu, että unionin oikeudessa muotoillun oikeuden tulla unohdetuksi 

katsottaisiin todennäköisesti olevan ristiriidassa perustuslain ensimmäisen lisäyksen mukaisen il-

maisunvapauden kanssa.365 Ongelmallisena on pidetty erityisesti sitä, että rekisteröity voi vaatia 

poistamaan itseensä liittyvää tietoa, jonka kolmas taho on julkaissut.366 Toisaalta yhdysval-

talainenkaan ilmaisunvapaus ei ole perusoikeutena ehdoton.367 Unionin oikeuden mukainen oikeus 

tulla unohdetuksi saattaisi Yhdysvalloissa toimia kapeammassa muodossa. Tällöin poistami-

soikeus koskisi henkilön itsensä lisäämää tietoa, sekä sellaista kolmannen jakamaa tietoa, jonka 

henkilö itse on julkaissut. Tämän lisäksi yksityishenkilö voisi vaatia poistettavaksi sellaista kol-

mannen julkaisemaa henkilötietoa, jos kyseinen tieto on luotu pelkästään kiristämis- tai 

loukkaamistarkoituksessa.368 CCPA käytännössä rajautuu tällaiseen suppeampaan muotoon 

GDPR:n oikeudesta tulla unohdetuksi, kuten jäljempänä luvussa 4.3.5 todetaan. 

4.3.3. CCPA uuden ajan tietosuojalakina 

 

CCPA vaikuttaa yhdysvaltalaisittain ajateltuna kevytversiolta GDPR:stä. Todellisuudessa näiden 

kahden lain välillä on merkittävistä yhtäläisyyksistä huolimatta myös huomattavia eroja. Tun-

nistettavuuden poistamisen yhteydessä voidaan verrata kahta eri konseptia: henkilötiedon kerääjän 

velvollisuutta omatoimiseen henkilötiedon poistamiseen, ja toisaalta yksilön oikeutta saada hen-

kilötietonsa poistettu.  

 

 
363 Buresh(2019), s. 284 
364 C-362/14 Schrems v Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, kohta 42 

Ks oikeuskirjallisuudesta myös Petkova(2016), s. 432  
365 Ks. esim. Hartzog –Richards(2020),Butz(2020), s.277, s. 1696;  Dowdell(2017), s. 334;  Rosen(2011-2012), s. 

89-92 
366 Rosen(2011-2012), s.91, Criscione(2020), s. 338 
367 Toisinaan on lisäksi esitetty, että esimerkiksi hakukoneen tulokset olisi miellettävä pitemminkin algoritmiseksi 

tiedon käsittelyksi, kuin yksilön tai edes yhteisön harjoittamaksi ilmaisuksi, ks. Gilman(2020), 429 
368 Rustad– Kulevska(2015), s. 399-406 
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Huomionarvoista on lakien soveltamisalaa koskeva ero. GDPR soveltuu kaikkiin henkilötietoja 

käsitteleviin toimijoihin, siinä missä CCPA soveltuu vain tietyt edellytykset täyttäviin yrityksiin. 

Tämän seurauksena osa yrityksistä, ja kaikki ei-kaupalliset toimijat jäävät CCPA:n soveltamisalan 

ulkopuolelle.369 Tästä syystä CCPA voidaan luokitella pikemminkin kuluttajaoikeudelliseksi 

laiksi, kuin kattavaksi tietosuojalaiksi.370  

4.3.4. Velvollisuus henkilötiedon poistamiseen 

 

GDPR:ssä henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan laista johtuva peruste, kun taas Yhdysvalloissa 

henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti vapaata, jos sitä ei ole lailla erikseen rajoitettu.371  

Tämä ilmentää sitä miten Yhdysvalloissa puolestaan sopimusvapauteen liittyvät näkökohdat usein 

ylittävät tietosuojaan liittyvät intressit. 372  CCPA ei millään tavoin muuta tätä lähtökohtaa, sillä se 

ei sisällä selkeitä vaatimuksia henkilötiedon keräämiselle, eikä edes henkilötiedon su-

ojaamiselle.373 Voisi todeta, että CCPA ei suojaa kuluttajaa, vaan antaa kuluttajalle työkaluja suo-

jella itseään.374  

 

Kun henkilötietojen käsittely on vapaata, CCPA ei edellytä henkilötietoa käsittelevältä taholta 

omatoimista tunnistettavuuden poistamista. GDPR:ssä sen sijaan henkilötiedon tunnistettavuuden 

poistaminen ja vähentäminen sisältyy oletusarvoiseen tietosuojaan, ja henkilötieto tulee säilyttää 

vain niin tunnistettavana kuin on tarpeen käyttötarkoituksen ja datan täsmällisyyden periaatteen 

valossa. Täyteen anonymisaatioon syntyy velvollisuus kun tiedon pitäminen henkilötietona ei ole 

enää tarpeen.  

 

 
369 Ks. oikeuskirjallisuudessa: Kessler(2019), s. 112, Heward-Mills –Turku(2020), s. 324 
370 Tämänkaltainen sektorikohtainen ajattelu ilmenee itse lainsäädäntötyön lisäksi sitä kommentoivassa oikeuskir-

jallisuudessa. Esimerkiksi Feld on todennut, että keskeinen yhtäläisyys GDPR:n ja CCPA:n välillä on siinä, että mo-

lemmissa laeissa korostetaan kuluttajan oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tämä analyysi on epätarkka, sillä GDPR 

suojaa kaikkia luonnollisia henkilöitä kaikissa suhteissa, ei vain kuluttajia kuluttajasuhteissa.  Ks. artikkeli 

Feld(2020), s. 491 
371 Heward-Mills –Turku(2020), s.327, Schwartz – Solove (2014), s. 881; Maldoff-Tene(2019), s.297-298; Pernot-

Leplay(2020), s. 38; Martin(2020), s.897 
372 Grace(2020), s.1465 
373 Palmieri(2020), s. 42-43 
374 Ibid., s. 45 
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4.3.5. Yksilön oikeus saada henkilötietonsa poistettua 

 

Sekä GDPR:n, että CCPA:n tavoitteena on edistää ihmisten autonomiaa, eli mahdollisuutta 

kontrolloida omia henkilötietojaan.375 Eräs tapa hahmottaa yksityisyyden suojan ja oikeuden tulla 

unohdetuksi välistä suhdetta on se, että yksityisyys koskee tiedon levittämistä, oikeus tulla un-

ohdetuksi jo levitettyyn tietoon pääsemisen rajoittamista.376 EU:ssa on jo tunnustettu yksilöillä 

olevan eräänlainen omistusoikeus omiin henkilötietoihinsa, siinä missä yhdysvaltalaisessa 

oikeuskäytännössä vastaava ajattelutapa ei ainakaan vielä ole yleistynyt.377   GDPR takaa reksit-

eröidylle oikeuden tulla unohdetuksi. CCPA:ssa ei ole mainintaa oikeudesta tulla unohdetuksi. Sen 

sijaan kuluttajalla on oikeus poistaa itseään koskevia henkilötietoja. Keskeisenä erona GDPR:n ja 

CCPA:n mukaisten poistamisoikeuksien välillä on se, että GDPR:ssä poistamisvaatimus kattaa 

kaiken rekisteröityä koskevan henkilötiedon, CCPA:ssa pelkästään kuluttajalta kerätyn tiedon. 

Toisin sanoen CCPA:n pohjalta yrityksen ei tarvitse poistaa kolmannelta taholta saamaansa kulut-

tajaa koskevaa henkilötietoa.378 Myös poistamisvelvollisuuden laajuudessa on eroja ero GDPR:n 

ja CCPA:n välillä. GDPR edellyttää kategorisesti kaiken henkilötiedon poistamista, kun taas 

CCPA:ssa kysymys on oikeastaan tiedon levittämisen kieltämisestä, sillä henkilötietoa saa edel-

leen käyttää yrityksen sisäisessä toiminnassa.379  

 

Sekä GDPR että CCPA sisältävät poikkeuksia anonymisoimisen velvoitteesta. Ilmaisunvapauden 

perusteella poistamisvelvollisuudesta voi poiketa molempien lakien perusteella. Samoin 

oikeudellisen vaateen tekemiseksi poistamisvelvollisuudesta voidaan poiketa. CCPA;n mahdollis-

tama poikkeus toisen kuluttajan muun lain suojaaman oikeuden käyttämisen perusteella on 

laajempi kuin GDPR:n vain oikeudellisen vaateen tekemiseen rajautuva. 

 

Tieteellinen tutkimus mahdollistaa poikkeamisen poistamisvelvollisuudesta molempien lakien pe-

rusteella. GDPR mahdollistaa poikkeamisen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi, siinä 

 
375 Polanco(2020), s. 607 
376 Cheng(2016), s. 112 
377 Buresh(2019), s. 285 
378 Heward-Mills –Turku(2020), s.332 
379 Buresh(2019), s. 279 
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missä CCPA mahdollistaa sen oikeudellisen velvollisuuden noudattamiseksi. Nämä poikkeus-

perusteet lienevät sisällöltään varsin samanlaisia. Yrityksen sisäisen käytön perusteella poikkeam-

inen on mahdollista vain CCPA:n perusteella. CCPA:n perusteella poikkeaminen on mahdollista 

myös jos henkilötietojen säilyttäminen on välttämätöntä turvallisuusongelmian havaitsemiseksi, 

toiminnallisuuksien parantamiseksi tai sopimussuhteen täyttämiseksi. Sen sijaan kansanterveyteen 

liittyvään yleistä etua koskevasta syystä poikkeaminen on mahdollista vain GDPR:n perusteella. 
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5. Tunnistettavuuden poistamiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuesityksiä 

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kriittisiä huomioita sekä henkilötiedon käsitteeseen, että tun-

nistettavuuden poistamiseen liittyen. Tämän luvun tarkoituksena on kriittisistä näkökulmista 

lähtien tarkastella henkilötiedon käsitettä ja tunnistettavuuden poistamista koskevia 

lainsäädäntöratkaisuja. Tarkastelussa nojaudutaan aikaisemmissa luvuissa tehtyihin analyyseihin 

ja johtopäätöksiin. Tämän lisäksi hyödynnetään myös oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kriittisiä 

huomioita. Ensimmäiseksi analysoidaan sellaisia oikeudellisia ja poliittisia intressejä, jotka ovat 

jollain tapaa ristiriidassa anonymisoimisen kanssa. Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti henkilötie-

don käsitettä ja oikeutta tulla unohdetuksi oikeusvarmuuden näkökulmasta. Tämän jälkeen hen-

kilötiedon käsitettä ja anonymisoimisesta käsitellään kriittisistä näkökulmissa. Tässä kohtaa 

pääpaino tarkastellussa on erityisesti tehokkuudessa, oikeudellisessa selkeydessä ja tämän myötä 

myös oikeusvarmuudessa. 

5.1. Anonymisoimisen ja vastakkaiset intressit 

 

Yksilön oikeus tulla unohdetuksi on konsepti, jonka tarkoituksenmukaisuutta joudutaan arvi-

oimaan kunkin oikeuskulttuurin sisäisistä arvostuksista ja lähtökohdista käsin. Henkilötiedon tun-

nistettavuuden poistamista ei voi kriittisesti arvioida mistään yleismaailmallisista kriteereistä 

käsin. Kuten aikaisemmin on jo esitetty, Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa vallitsee osin 

eriävät käsitykset suojeltavista oikeushyvistä ja niiden välisistä painoarvoista. Nämä erot juontuvat 

perusoikeuskäsityksiin asti. Toisaalta kummankin oikeusjärjestelmän sisälläkin vallitsee kes-

kenään ristiriitaisia intressejä, joita pyritään tasapainottamaan mielekkäällä tavalla keskenäään.Ti-

etyn päämäärän tai arvon toteuttamisella on aina hintansa, sillä se yleensä heikentää jonkin toisen 

tavoitteen toteuttamista. Euroopan unionissakaan tavoitteena ei ole tietosuojan maksimointi hin-

nalla millä hyvänsä.380  

 

Gracen jaottelun mukaisesti yksilön oikeudelle henkilötiedon poistamiseen voidaan nähdä olevan 

kuudenlaisia vastakkaisia intressejä. Ensinnäkin voidaan ajatella, että yhteisön etu ajaa yksilön 

 
380 Rule(2020), s. 5-7 
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edun edelle. Toisekseen, yhteisöllä voidaan nähdä olevan tarve datan säilyttämiseen. Kol-

mannekseen taloudelliset ja hallinnolliset syyt edellyttävät datan säilyttämistä. Neljännekseen 

datan arkistointi on välttämätöntä historian säilyttämisen vuoksi. Viidennekseen datan säilyt-

täminen on osa ilmaisunvapautta. Kuudennekseen viranomaiset tarvitsevat dataa kansallisen tur-

vallisuuden vuoksi.381 

 

Ensimmäinen, toinen, neljäs ja kuudes vastakkainen intressi on havaittavissa GDPR:n ja CCPA:n 

henkilötiedon poistamista koskevan velvollisuuden poikkeusperusteissa. GDPR:n perusteella kan-

santerveydelliset syyt ja muut yleisen edun mukaiset syyt voivat estää henkilötietojen poistamisen. 

CCPA:n perusteella henkilötietoja ei tarvitse poistaa, jos niiden säilyttäminen on välttämätöntä 

turvallisuusongelmian havaitsemiseksi, huijauksia, petoksia tai laittomia toimia vastaan suojau-

tumiseksi tai kyseiseen toimintaan syyllistyvien tahojen syyttämiseksi. Kumpikin laki sallii pois-

tamisvelvollisuudesta poikkeamisen myös tieteellisen tutkimuksen perusteella. Kaikki edellä 

mainitut perusteet käytännössä asettavat yhteisön edun yksilön anonymiteetin edelle. Kysymys on 

kuitenkin varsin tarkkarajaisista poikkeuksista, joten sekä GDPR että CCPA heijastavat 

pääpiirteissään varsin yksilökeskeistä arvomaailmaa. 

 

Merkittäviä eroavaisuuksia on siinä, miten CCPA ja GDPR tasapainottavat yksilön anonymiteetin 

suhteessa muiden yksilöiden oikeuksiin. Gracen jaottelun viides intressi kiteytyy poistamisoikeud-

esta poikkeamiseen ilmaisunvapauden perusteella. Tämä poikkeusperuste löytyy sekä GDPR:stä, 

että CCPA:sta. Intressin vaikutusvallassa oleva ero näkyy kuitenkin kahdellakin tavalla lakien 

välillä. Ensinnäkin, GDPR:n mukainen poikkeusperuste ei estä Google Spain -tapauksen mukaista 

varsin laajaa oikeutta tulla unohdetuksi. CCPA:n sisältämä poistamisoikeus ei mahdollista yhtä 

laajaa poistamisoikeutta, koska se rajautuu vain yrityksen henkilöltä suoraan keräämään hen-

kilötietoon. Toisekseen, CCPA:n perustuslainmukaisuus on tästäkin huolimatta kyseenalaistettu, 

sillä sen on epäily rajoittavan kaupallisten puhetta liikaa. Vastaavanlaista keskustelua ei käydä 

EU:ssa GDPR:n liittyen. Gracen jaottelussa mainittu kolmas intressi, taloudelliset syyt, ilmenee 

niin ikään selvästi vahvempana Yhdysvalloissa. CCPA sisältää yritysmyönteisiä poikkeuksia pois-

tamisoikeudesta. Näihin sisältyy poikkeaminen toiminnallisuuksia heikentävien virheiden tunnis-

tamisen ja korjaamisen perusteella, sekä poikkeaminen silloin, jos tietoa käytetään vain yrityksen 

 
381 Grace(2020), s.1482 
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sisäisesti. Vastaavanlaisia poikkeusperusteita, joissa datan liiketaloudellinen hyödyntäminen 

asetettaisiin tietosuojan edelle, ei GDPR.stä löydy.  

 

Anonymisoimiseen liittyviä vaatimuksia on usein kritisoitu juuri datan hyödynnettävyyteen liit-

tyvillä perusteilla. Tyypillisesti mitä voimakkaammin henkilöiden tunnistettavuus on poistettu 

datasta, sitä vähemmän hyödyllistä kyseinen data on.382  Yakowitz on kritisoinut monia ehdotuksia 

tietosuojalainsäädännön kehittämiseksi sillä perusteella, että ne aiheuttavat transaktiokustannuk-

sien huomattavaa kasvua esimerkiksi tutkimusdatan käyttämiseen liittyen.383 Täydellinen anony-

misaatio edellyttää käytännössä datan tiedollisen sisällön tuhoamista, sen karsimista hyödyt-

tömäksi.384 GDPR:n mukaisia anonymisoimisen vaatimuksia on kritisoitu esimerkiksi siitä, että 

tieto katsotaan anonymisoiduksi vasta siinä vaiheessa kun henkilötiedot sisältävä alkuperäinen tie-

tokanta on kokonaan tuhottu. Kritiikki kumpuaa siitä, että moni haluaisi hyödyntää esimerkiksi 

aggregoitua dataa vapaammin.385 Yhdysvaltalaisesta oikeuskirjallisuudessa on jopa esitetty 

lainsäädäntöehdotuksena unionille, että GDPR:n mukainen oikeus tulla unohdetuksi tulisi korvata 

suppeammalla oikeudella henkilötietojen poistamiseen.386 Toisaalta kirjallisuudessa on myös kriti-

soitu ajatusta siitä, että pelkkä onnistunut anonymisoiminen riittää yksityisyyden suojaamiseen. 

Yksilöillä saattaa olla myös muita intressejä, esimerkiksi moraaliseettisiä syitä vastustaa omien 

tietojensa hyödyntämistä vaikka se tapahtuisikin anonymisoidussa muodossa.387 

 

Erot GDPR:n ja CCPA:n välillä, sekä keskustelu oikeudesta tulla unohdetuksi ilmentää 

oikeudellisissa arvostuksissa olevia eroja. Yhdysvaltalaista tapaa intressien tasapainottamiseen voi 

kritisoida eurooppalaisesta näkökulmasta ja toisin päin. Tällainen kritiikki kuitenkin perustuu 

vääjäämättä tietyille oikeudellisille arvostuksille, jotka ovat kulttuurisidonnaisia. Tästä syystä jat-

kossa tarkoituksena ei ole ensisijaisesti kritisoida sitä tapaa, jolla unionissa tai Yhdysvalloissa on 

eri oikeudelliset intressit painotettu. Sen sijaan pyrkimyksenä on enemmänkin esittää kriittisiä 

näkökulmia oikeudellisen toimivuuden pohjalta. Tähän sisältyvät sääntelyn selkeys ja tehokkuus. 

 
382 Hintze(2019), s.114 
383 Yakowitz(2011), s.43 
384  Katso kirjallisuudessa esim. Hintze(2019), s.114 ;  Lagos(2014), s.190; Elliot–O’Hara–Raab–O’Keefe–

Mackey–Dibben–Gowans–Purdam–McCullagh(2018) , s.211;  
385 Ks. Finck–Pallas(2020), s.15 ja Stalla-Bourdillon–Knight(2017), s.301 
386 Grace(2020), s.1481 
387 Kaplan(2015), s. 259 
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Laajemmin käsitettynä voidaan puhua oikeusvarmuudesta, jota sekä eurooppalainen, että 

yhdysvaltalainen oikeusjärjestelmä tarvitsevat. 

 

5.2. Anonymisoiminen ja oikeusvarmuus  

 

Riippumatta siitä, mitä oikeusjärjestelmää tarkastellaan, oikeusvarmuuden saavuttaminen on joka 

tapauksessa keskeinen tavoite. Oikeusvarmuus on välttämätöntä oikeusvaltioperiaatteen to-

teutumiseksi. Mikäli lainsäädäntö ei ole selkeää, sääntelyn kohteena olevat tahot eivät tiedä omia 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Tiiviisti todettuna, keskeistä oikeusvarmuudessa on oikeuden 

tasojen, argumenttien ja tulkintojen koherenssi, jonka pohjalta syntyy riittävän yhdenmukainen ja 

tehokas oikeusjärjestelmä.388 Oikeusvarmuudesta voidaan puhua kahdessa eri merkityksessä. En-

sinnäkin ennakoitavuuden näkökulmasta ja toisaalta päätöksen materiaalisen 

oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Vaihtoehtoisesti voidaan myös puhua oikeusvarmuuden 

muodollisesta, faktuaalisesta ja aineellisesta oikeusvarmuudesta.389 Tässä esitetyt arviot rajautuvat 

erityisesti ennakoitavuuteen, sillä materiaaliset ja aineelliset arvot ovat aiemmin kuvatulla tavalla 

sidoksissa oikeuskulttuuriin, ja faktuaalisuuden arvioiminen edellyttäisi sellaista sosiaaliseen 

ulottuvuuteen liittyvää tutkimusta, johon tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta.  

 

Anonymisoimisen yhteydessä oikeusvarmuutta voidaan analysoida kahteen eri asiaan liittyen. En-

sinnäkin voidaan tarkastella, onko henkilötiedon käsite ja tunnistettavuuden poistamisen 

määritelty selkeästi siten, että toimijat voivat varmistua mikä kaikki tieto luokitellaan hen-

kilötiedoksi. Toisekseen voidaan arvioida myös itse tunnistettavuuden poistamisen velvollisuuden, 

ja toisaalta yksilöllä olevan henkilötiedon poistamisoikeuden selkeyttä. Tällöin huomio keskittyy 

siihen, että pystyvätkö toimijat lain pohjalta ymmärtämään, missä tilanteissa ja miten heillä on 

oikeus tai velvollisuus anonymisoimiseen.  

 

 
388 Raitio(2012), s. 408-410 
389 Ibid., s. 404-405 
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5.2.1. Henkilötiedon käsite oikeusvarmuusnäkökulmasta 

 

Jäljempänä luvussa 5.4.1 tullaan tarkastelemaan kriittisesti henkilötiedon käsitettä ja pohtimaan, 

voisiko siitä mahdollisesti luopua. Tässä vaiheessa on jo aiheen todeta, että 

oikeusvarmuusnäkökulmasta on aivan keskeistä, että sääntelyn kohde on riittävän tarkasti 

määritelty. Tietosuojaoikeudessa henkilötiedon käsite käytännössä määrittää sääntelyn kohteen, 

eikä siitä luopuminen siis ole realistista, jollei luoda vaihtoehtoista tapaa täsmällisesti määritellä 

sääntelyn kohdetta. Henkilötiedon käsitettä voidaan tarkastella oikeusvarmuusnäkökulmasta sekä 

suojattavan yksilön, että säänneltävän toimijan näkökulmasta. GDPR:n ja CCPA:n sisältämä avoin 

kontekstuaalinen tapa määritellä henkilötieto edistää yksilön tietosuojaa. Yksilö voi nimittäin olla 

aina varma, että tieto jonka avulla hänet on kohtuudella tunnistettavissa, kuuluu tietosuojan piiriin. 

Avoin henkilötiedon käsite, joka määrittyy hyväksyttävän lopputuloksen kautta, ei sen sijaan ole 

ihanteellinen säänneltävien toimijoiden oikeusvarmuuden näkökulmasta. Tällöin nimittäin toimi-

jalle siirtyy vastuu sen arvioimisesta, luokitellaanko jokin tieto henkilötiedoksi. Sääntelyn 

kohteena olevan toimijan näkökulmasta  suppeammat ja rajatut käsitteet ovat selkeämpiä. 

5.2.2. Oikeus ja velvollisuus henkilötietojen poistamiseen oikeusvarmuusnäkökulmasta 

 

Yksilöiden kannalta on olennaista, että he tietävät missä tilanteissa heillä on oikeus poistaa hen-

kilötietonsa. Vastaavasti myös henkilötietoa käsittelevien tahojen on voitavat olla varmoja, milloin 

heillä on velvollisuus henkilötietojen poistamiseen. GDPR:n asettama velvollisuus henkilötietojen 

poistamiseen omatoimisesti on oikeusturvanäkökulmasta ongelmallisempi kuin rekisteröidyn 

oikeus tulla unohdetuksi. Jälkimmäisessä nimittäin säänneltävä toimija tietää ainakin sen, että 

poistamisvelvollisuus ei aktualisoidu jollei rekisteröity pyydä tietojen poistamista. Ensin maini-

tussa henkilötietoa käsittelevä sen sijaan joutuu jatkuvasti oma-aloitteisesti arvioimaan, täyt-

tyvätkö lain edellytykset henkilötiedon käsittelylle, vai onko käsillä velvollisuus tiedon anony-

misoimiseen. CCPA sen sijaan asettaa itse tunnistettavuuden poistamiselle selkeät velvoitteet. 

Oikeusvarmuutta kylläkin murentavat sisällöltään epämääräiset poikkeusperusteet. 
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5.3. Anonymisoimisen kritiikki sääntelyn selkeyden ja tehokkuuden näkökulmasta 

 

Perinteisesti Yhdysvaltalloissa on toimittu vapauta ja unohda -mallin mukaisesti, eli data anonym-

iosidaan, jonka jälkeen dataa käytetään sääntelemättömästi ja vapaasti, ilman että dataa tietotur-

vaperustein suojattaisiin tai sen käyttöä seurattaisiin. Käytännössä tämä on usein käytetty 

toimintatapa, sillä se mahdollistaa rekisterinpitäjän näkökulmasta datan laajamittaisen 

hyödyntämisen pienin uhrauksin.390 Tämä johtuu siitä, että Yhdysvaltalaisissa tietosuojalaeissa 

henkilötiedon käsite on suppea, minkä seurauksena anonymisoiminen ei edellytä datan tunnistet-

tavuuden suurta karsimista. Näin ollen myös datan käyttöarvo pysyy korkeana, mutta sen su-

ojaamiseen ei tarvitse enää käyttää resursseja anonymisoimisen jälkeen.391  Huomionarvoista on, 

että myös GDPR vapauttaa rekisterinpitäjän oikeudellisesta vastuusta anonymisoimisen jälkeen. 

Asetuksen sisältämä henkilötiedon määritelmä tosin on huomattavan laaja, minkä vuoksi anony-

misoimisen kynnys muodostuu korkeaksi. Samoin CCPA sisältää laajan henkilötiedon 

määritelmän.  

 

Sekä GDPR, että CCPA perustuvat binääriselle jaottelulle, jossa tiedon tunnistavuus määrittää, 

kuuluuko se lain piiriin vai ei. Tästä syystä suurimpaa osaa anonymisoimiseen liittyvästä kritiikistä 

voidaan pitää relevanttina molempien lakien kohdalla. Anonymisaatiossa on ensinnäkin se 

ongelma, että tunnistettavuuden määrittäminen on pohjimmiltaan vaikeaa. Tämän johdosta datan 

luokittelussa tapahtuu virhearvioita.392 Erityisesti teknologian nopea kehitys ja ulkopuolisen tiedon 

määrän kasvu johtaa myös tunnistamistekniikoiden kehittymiseen.393  Tiettyjä tiedon tyyppejä ei 

käytännössä ole mahdollista anonymisoida niiden luonteesta johtuen.394    

 

Vapauta ja unohda -malli perustuu tietosuojanäkökulmasta ajatukselle, että anonymisaatio takaa 

riittävän tietosuojan. Anonymisoitukin tieto on kuitenkin deanonymisoitavissa. Tämän myötä 

 
390 Ohm(2010), s.1712 
391 Elliot–O’Hara–Raab–O’Keefe–Mackey–Dibben–Gowans–Purdam–McCullagh(2018), s.207 
392 Ibid., s.207 
393 Bolognini – Bistolfi (2017), s.176 ja  Ohm(2010), s.1731 
394 Esimerkiksi aivotoimintaa kuvantavaa ja sensorista elektrofysiologista dataa on kirjallisuudessa pidetty yhtenä 

datan tyyppinä, jonka anonymisoiminen on mahdotonta, sillä kahden yksilön aivosignaalit eivät koskaan ole kes-

kenään identtisiä. Ks. lisää aiheesta Greenberg(2019), s.101 ja Mihaildis–Liane(2020), s.48 
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anonymisoimisen tarjoamaan suojaan ei tulisi suhtautua liian optimistisesti.395  Deanonymisoimis-

essa henkilö tunnistetaan yhdistämällä anonymisoitu data muuhun, ulkopuoliseen dataan. Tätä 

kutsutaan myös linkittämiseksi.396 Toisin sanoen deanonymisaatiossa toisistaan erillisiä tietoja, 

joita ei itsessään mielletä henkilötiedoiksi, yhdistämällä henkilö voidaan tunnistaa. Yhdysval-

talaistutkimuksen mukaan esimerkiksi iän, sukupuolen ja postinumeron perusteella on mahdollista 

tunnistaa jopa 84 % ihmisistä.397 Lisäksi Big dataa hyödyntämällä henkilö voi olla tunnistettavissa 

vaikka kaikki tunnistavat ominaisuudet olisikin poistettu.398 Suurten datavirtojen myötä hen-

kilöiden tunnistaminen on helppoa henkilötiedon käsitteen ulkopuolelle jääviä tietoja toisiinsa 

yhdistelemällä.399 On mahdotonta ennustaa mihin kaikkeen ulkopuoliseen tietoon deanony-

misoimiseen pyrkivällä taholla on pääsy ja mitkä kaikki tiedot voivat mahdollisesti tule-

vaisuudessa toimia tunnistamisen välineinä. Tästä syystä Ohmin mielestä olisi perusteltua edetä 

täydellisen ulkopuolisen tiedon olettamasta.400   Deanonymisaation riskiä kasvattaa yhtenä tekijänä 

se, että se on usein suhteellisen helppoa ja onnistuu melko vähäisillä resursseilla.401  Toisaalta 

tiedon keräämiseen, henkilöiden tunnistamiseen ja tiedon deanonymisoimiseen kannustavat esi-

merkiksi taloudelliset insentiivit.402 

 

Anonymisaation epäonnistumisesta on  useita esimerkkejä, kuuluisana tapauksena Therma Ar-

noldin henkilöllisyyden selvittäminen toimittajan toimesta AOL:n vapauttamasta datasta, Latanya 

Sweeneyn koe, jossa hän löysi Massachusettsin kuvernööri Willam Weldin terveystiedot 

syntymäajan, sukupuolen ja postinumeron perusteella, sekä Netflixin asiakkaiden henkilöllisyyden 

selvittäminen anonymisoitujen elokuva-arvostelujen avulla.403 Massachusettsin osavaltio, Netflix 

ja AOL edustavat ammattimaisia datan käsittelijöitä, mikä osoittaa miten hankalaa anonymisoin-

nilla on saavuttaa tehokasta tietosuojan tasoa. Merkityksellistä on, että monet datan käsittelijät 

 
395 Ohm(2010), s.1707 
396 Brasher(2018), s.227 
397 Tutkimus: Sweeney, Latanya: “Uniqueness of Simple Demographics in the U.S. Population”, Laboratory for In-

ternational  Data Privacy, Working Paper LIDAP-WP4, 2000, ks. kommentit: Ohm(2010), s.1705 
398 Big datan algoritmit voivat paljastaa isoista anonymisoiduista datamassoista malleja, joiden pohjalta tiedon 

deanonymiosimisesta tulee mahdollista, ks. Kirjallisuudessa esim. Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), 

s.48 ja El Khoury(2018), s.172 
399  El Khoury (2017), s.197 
400 Ohm(2010), s.1724, ks. myös Polonetsky–Tene–Finch(2016), s.619 
401 Ibid., s.1730 
402 Brasher(2018), s.242 
403 Ks. lisää esim. Brasher(2018), s.229 ja Ohm(2010), s.1717- 1720 
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ovat huomattavasti amatöörimäisempiä.404 Ongelmana on pidetty myös sitä, että anonymisaation 

jälkeen datan käsittelijä vapautuu kaikesta vastuusta, jolloin ei ole insentiivejä olla huolellisia 

datan käsittelyssä enää anonymisaation jälkeen.405 Jotenkin pitäisi suojata anonymisoitua tietoa 

tilanteessa, jossa se deanonymisoidaan.406  

 

Anononymisaatiota on kuitenkin pidetty toimivana suojamuotona eräiden oikeustieteilijöiden 

parissa. Yakowtzin mukaan deanonymisaation riski on matalampi, kuin useimmat muut tietotur-

variskit. Esimerkiksi hakkerointi on hänen mukaansa yleensä tehokkaampi keino päästä käsiksi 

henkilötietoihin kuin deanonymisaatio.407 Yakowtzin mukaan deanonymisaation riskiä ei tulisi li-

ioitella, sillä menettelyn yleisyydestä ei ole riittävästi näyttöä. Lisäksi anonymisoimatonta dataa 

on usein helposti saatavilla muun muassa kaupallisista tietokannoista ja yksilöiden itse harjoitta-

man julkaisutoiminnan johdosta. Tästä syystä deanonymisointiin ryhtyminen ei välttämättä ole 

taloudellisesti kannattavaa.408  

 

Euroopan unionissa deanonymisoimisen haasteeseen on pyritty vastaamaan määrittelemällä hen-

kilötieto laajasti  ja kontekstuaalisesti siten, että ylimääräisen tiedon avulla henkilötiedoksi 

muutettavissa oleva tieto on henkilötietoa. Tämän myötä oikeudellisesti henkilötiedoksi luokitel-

tavan tiedon määrä tulee kasvamaan sitä mukaa kun teknologian kehitys mahdollistaa yhä tarkem-

man tunnistamisen saman datan avulla. Myös CCPA sisältää laajan henkilötiedon määritelmän, 

jota voi niin ikään pitää melko teknologianeutraalina kontekstuaalisuuden vuoksi. 

 

GDPR:n mallia on myös kritisoitu useista eri näkökulmista. Ensinnäkin, GDPR:ssä omaksuttu 

tunnistamisen kohtuullisen todennäköisyyden käsite on vaikeasti rajattavissa ja sen on katsottu 

aiheuttavan oikeusvarmuusriskejä datan käsittelijöille. 409 Toisaalta Soloven ja Schwartzin 

kritiikki GDPR:ää kohtaan perustuu erityisesti siihen, että unionin oikeudessa ei tehdä eroa tun-

nistettujen yksilöiden ja tunnistettavissa olevien yksilöiden välillä. Soloven ja Schwartzin mukaan 

 
404 Ohm(2010), s.1729 
405 Elliot–O’Hara–Raab–O’Keefe–Mackey–Dibben–Gowans–Purdam–McCullagh(2018) , s.207. Feldman–El-

dar(2020), s.229 
406 Brasher(2018), s.251 
407 Yakowitz(2011), s.41 
408 Ibid., s.38-39 
409 Finck–Pallas(2020), s.12 
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tietoa, joka liittyy tunnistettavissa  olevaan henkilöön, ei pitäisi suojata saman tasoisilla 

mekanismeilla kuin tietoa, joka liittyy tunnistettuun henkilöön.410 Hartzog ja Richards puolestaan 

ovat väittäneet, että GDPR ei ota tarpeeksi huomioon toiminnan vallassa ja skaalassa olevia eroja 

eri toimijoiden välillä. Kärjistäen sanottuna samat säännöt koskevat sekä Facebookia että 

paikallista kahvilayrittäjää.411  

5.4. Esityksiä anonymisoimisen ongelmien ratkaisemiseen 

5.4.1. Henkilötiedon käsitteen tarpeellisuuden arviointi 

 

El Khoury on kritisoinut tapaa jakaa tieto binäärisesti henkilötietoon ja ei-henkilötietoon. Täl-

laisestä teoreettisesta jaottelusta ei hänen mukaansa ole hyötyä käytännössä, sillä mahdollisuudet 

henkilön tunnistamiseen datasta vaihtelee kontekstuaalisesti.412 Niin ikään Ohm kannattaa hen-

kilötiedon käsitteestä luopumista, sillä henkilön tunnistavien tekijöiden erottaminen ei hänen muk-

aansa ole realistista.413 Tämä johtuu siitä, että kehityksen myötä tunnistavien tekijöiden kategoria 

kasvaa koko ajan, kunnes mikä tahansa tieto voi toimia tunnisteena.414 Myös Aldhouse on ehdot-

tanut henkilötiedon ja anonymisaation tarkoista käsitteistä luopumista.415   

 

Soloven ja Schwartzin mukaan henkilötiedon käsitettä kuitenkin tarvitaan tietosuojasääntelyn ra-

jojen määrittämiseksi, minkä vuoksi Ohmin ehdotus henkilötiedon käsitteestä luopumisesta ei ole 

kestävällä pohjalla. Soloven ja Schwartzin arviota henkilötiedon käsitteen tarpeellisuudesta voi 

pitää maaliin osuvana. Käytännössä olisi erittäin hankalaa luoda selkeää tietosuojasääntelyä 

määrittelemättä sääntelyn kohdetta, siis henkilötietoa, ollenkaan. Yksi vaihtoehto tietysti olisi 

ulottaa samat säännöt koskemaan kaikkea tietojenkäsittelyä, jolloin sääntelyn kohdetta ei olisi ra-

jattu ollenkaan. Tällaista ratkaisua tuskin voisi pitää tarkoituksenmukaisena sen enempää 

yhdysvaltalaisessa, kuin eurooppalaisessakaan kontekstissa. Raskaan tietoturvasääntelyn ulotta-

minen kaikkeen dataan nimittäin uhkaisi rajoittaa tiedon vapaata virtausta kohtuuttoman paljon. 

 
410 Schwartz - Solove(2011), s.1871, 1873-1876 
411 Hartzog –Richards(2020), s. 1724 
412 El Khoury(2018), s.172 
413 Ohm(2010), s.1732 
414 Ibid., s.1742 
415 Aldhouse(2014), s.418 
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Henkilötiedon määritteleminen on tietysti haastavaa, eikä täydellisen selkeää käsitettä pystytä 

luomaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö voitaisi määritellä tarpeeksi täsmällistä käsitettä, 

joka täyttää tarkoituksensa.  

 

Solovea ja Schwartzia lainaten olennaista henkilötiedon käsitteessä on riittävä kattavuus. He kriti-

soivat yhdysvaltalaista tietosuojasääntelyä siitä, että henkilötieto määritellään usein liian sup-

peasti.416 Kritiikki kohdistuu esimerkiksi tautologisiin henkilötiedon määritelmiin ja tapaan määri-

tellä henkilötiedoksi ei-julkinen henkilöä koskeva tieto.417 Toisaalta he kritisoivat myös sitä, että 

GDPR ei riittävästi erottele erityyppisiä henkilötietoja toisistaan, vaan lokeroi kaiken saman hen-

kilötiedon käsitteen alle. Tätä pidetään haitallisena siksi, että todellisuudessa tunnistettavissa 

olevaan tietoon sisältyy laaja skaala erilaisia tietoja, joihin liittyy vakavuudeltaan ja 

todennäköisyydeltään erilaisia riskejä.418  

 

Henkilötiedon käsitteitä arvioitaessa on todettava, että GDPR:n sisältämä henkilötiedon 

määritelmä on ainakin kattavuudessaan täysin riittävä. Samoin CCPA:n käsite on siinä määrin 

avoin ja laaja, että sen pohjalta teknologiseen kehitykseen reagoivan tietosuojan rakentaminen on 

mahdollista. Tällaisten laajasti soveltuvien tietosuojalakien etuna on se, että ne luovat oikeudellista 

varmuutta ja voivat myös kasvattaa kuluttajien luottamusta, mikä on tärkeää markkinoiden toimin-

nan kannalta.419 Soloven ja Schwartzin esittämä kritiikki GDPR:n sisältämää henkilötiedon 

käsitettä kohtaan on mielenkiintoinen, mutta epärakentava. Epäselväksi jää nimittäin se, että 

kuinka moneen alakategoriaan henkilötieto käytännössä tulisi pilkkoa, millä perusteella, ja miten 

kyseinen jaottelu reagoisi yhteiskunnallisiin muutoksiin.  Sinänsä on totta, että eri henkilötiedon 

tyyppeihin kohdistuu eritasoisia riskejä. Nämä riskit kuitenkin muuttavat jatkuvasti muotoaan 

teknologian kehittyessä, ja tästä syystä eri tietotyyppeihin liittyviä riskejä ja suojatoimenpiteitä ei 

tulisi niin sanotusti hakata kiveen. Huomionarvoista on sekin, että henkilötieto sisältää jo nyky-

isellään alakategorioita, nimittäin suoraan tunnistavan henkilötiedon ja epäsuoraan tunnistavan, 

siis pseudonymisoidun, henkilötiedon. GDPR:n riskipohjainen malli lisäksi edellyttää riittävän tie-

tosuojan tason saavuttamista, toisin sanoen kaikkea henkilötietoa ei tarvitse suojata identtisellä 

 
416 Schwartz - Solove(2011), s.1871, 1873-1876 
417 Schwartz – Solove (2014), s.898 
418 Ibid., s.893-894 
419 Soubouti(2020), s.550 
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tavalla, kuten Solove ja Schwartz vaikuttavat ajattelevan, vaan suhteessa riskitasoon. Rekisterö-

idyllä tosin on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista täysin siitä riippumatta, kuinka suuria 

tai pieniä tietosuojariskejä hänen henkilötietojensa säilyttämiseen liittyy. 

 

GDPR:n ja CCPA:n sisältämät laajat henkilötiedon käsitteet ainakin mahdollistavat yksityisyyden 

suojan turvaamisen myös tulevaisuudessa. Perinteinen yhdysvaltalainen tapa määritellä hen-

kilötieto vaikuttaisi puolestaan ainakin eurooppalaisen tietosuojan tason toteuttamiseen riittämät-

tömältä. Toisaalta yhdysvaltalaisessa kontekstissa suppean henkilötiedon määritelmän voidaan 

nähdä olevan tarpeellinen taloudellisen tehokkuuden mahdollistamiseksi. Yksimielisyyttä tästä ei 

tosin vallitse yhdysvaltalaisessakaan oikeuskirjallisuudessa.420  

 

5.4.2. Teknisiä ratkaisuja 

 

Yakowitzin mukaan on täysin riidatonta, että pelkästään suorien tunnisteiden poistaminen ei ole 

riittävä toimi anonymiteetin suojaamiseksi. Hänen mielestään keskeistä on kuitenkin huomioida 

nykyiset parhaimmat käytössä olevat tekniikat ja niillä saavutettavissa oleva suojan taso. Tähän 

nähden hänen mukaansa deanonymisoimiseen liittyviä riskejä liioitellaan.421 Yakowitzkin tosin 

myöntää, että kaikkeen henkilökohtaiseen tietoon liittyy aina riski julkiseksi tulemisesta ja 

yhdistämisestä henkilöön.422  

 

Yakowitzin oikeaoppinen anonymisaatio keskittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin, datasta tulisi 

poistaa kaikki suorat tunnisteet, kuten nimet ja sosiaaliturvatunnukset. Toisekseen, julkistettavan 

datan alaryhmien olisi oltava riittävän isoja k-anonymiteetin varmstamiseksi. Esimerkkinä Yako-

witz käyttää arvosanatilastoa: mikäli tarkasteltun kohteena olevassa opiskelijoiden ryhmässä on 

vain kaksi naissukupuolista henkilöä, sukupuolea koskevaa tietoa ei tulisi julkaista, sillä kyseiset 

 
420 Henkilötiedon määritelmät ovat Ohmin mukaan toimimattomia niiden vääjäämättömän suppeuden vuoksi ja 

toisaalta siksi, että  tunnistavien tekijöiden erottaminen ei hänen mukaansa ole realistista, ks. Ohm(2010), s.1742 . 

Yakowitz päinvastoin pitää selkeästi määriteltyä anonymisaatiota keskeisimpänä tapana toteuttaa tietosuojaa. Hänen 

mielestään henkilötiedon käsitteen kuitenkin tulisi kuitenkin olla suppea, sillä epäsuoria tnnisteita on vaikeaa määri-

tellä ja riskinä on ylisääntely.  Yakowitz(2011), s.27, 44-46 
421 Yakowitz(2011), s.23 
422 Ibid., s.35 



80 
 

henkilöt olisivat helposti tunnistettavissa. Alaryhmien koolla ei kuitenkaan ole väliä, mikäli tar-

kasteltava joukko on valittu sattumanvaraisesti. Tällöin sattumanvaraisuus itsessään suojaa valit-

tua joukkoa.423 K-anonymisoimisessa henkilöiden ominaisuudet voidaan jaotella eri kategorioihin, 

ja sitten poistaa tiettyjä ominaisuuksia tai generalisoida niitä siten, että datan pohjalla olevat ihmi-

set eivät ole tunnistettavissa.424 Ongelma on kuitenkin siinä, että tiedon kohteena olevasta hen-

kilöstä voidaan paljastaa asioita hyödyntämällä muita tietoja kyseisen henkilön klusterissa.425  

 

K-anonymisoimisen sijaan yhtenä mahdollisuutena on käyttää kryptografiaa, eli datan salausta. 

Tässä lähestymistavassa ongelmana on se, että esimerkiksi koneoppimista hyödyntävät algoritmit 

eivät käytännössä pysty toimimaan salatun datan pohjalta.426 Tietosuoja voidaan rakentaa myös 

diffrentiaalisen yksityisyyden mallin varaan. Tällöin toimintaperiaatteena on säilyttää datassa 

kaikki tieto, mutta erilaisin tekniikoin piilottaa arkaluonteiset tiedot lisäämällä ylimääräistä tietoa, 

joka peittää alkuperäisen tiedon.427 Jopa sellaiset anonymisoimisen tekniikat joissa raakaa dataa ei 

näytetä, kuten aggregaatiossa, substituutiossa ja melun lisäyksessä, ovat deanonymisoitavissa.428  

 

Tässä yhteydessä ei arvioida tarkemmin teknisten ratkaisujen käyttökelpoisuutta anonymisoimisen 

ongelmian ratkaisemiseksi. Kysymys on nimittäin pohjimmiltaan tietotekniikan alalle kuuluvasta 

problematiikasta, jonka käsittely ei lainopillisesta näkökulmasta ole välttämätöntäkään. GDPR ja 

CCPA ovat lähestymistavaltaan teknologianeutraaleja lakeja, joiden keskiössä on hyväksyttävän 

lopputuloksen saavuttaminen. Tätä voi muuttuvassa yhteiskunnassa perustellusti pitää tarkoi-

tuksenmukaisena mallina myös tuleville tietosuojalainsäädäntöhankkeille.429 

 

 

 

 
423 Yakowitz(2011), s.44- 46 
424 Feldman–Eldar(2020), s.230 
425 Ibid., s.230 
426 Ibid., s.233 
427 Ibid., s.234 
428 Ks. esim. Brasher(2018), s.227 ja  Aldhouse(2014), s.405 
429 Colton(2020), s. 456-457 
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5.4.3. Toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja 

 

Kuten Solove ja Schwartz toteavat, mahdollisuus tunnistaa tietty henkilö datan avulla riippuu vah-

vasti kontekstista. Tähän tilannekohtaiseen riskiin vaikuttavat suuresti myös yritysten sisäiset 

käytänteet.430 Ei-tekniset turvallisuustandardit, joilla puututaan datan käyttöön, voidaan luokitella 

kahteen luokkaan: organisaation sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisillä tarkoitetaan esimerkiksi hen-

kilökunnan kouluttamista ja tietoihin pääsyn rajaamista henkilöstöryhmittäin. Ulkoisilla tar-

koitetaan esimerkiksi osakkaiden oikeutta jakaa tietoa yrityksen ulkopuolelle.431 Voimakkaat hal-

linnolliset suojatoimenpiteet voivat käytännössä laskea tunnistamisen todennäköisyyttä hyvin 

paljon, sillä ne kasvattavat tunnistamisen hintaa. Mitä suurempia resursseja deanonymisoiminen 

vaatii,  sitä harvempi kokee deanonymisoimisen kannattavaksi.432 Toisaalta esimerkiksi kerättävän 

datan minimoiminen suojaa kuluttajaa, mutta siitä voi olla hyötyä myös datan kerääjän näkökul-

masta. Ensinnäkin datan minimointi voi pienentää organisaatioon kohdistuvan tietomurron riskiä 

ja toisekseen tarpeellisen tiedon seulominen tarpeettomasta voi tehostaa datan hyödyntämistä.433  

 

Yakowitzin mukaan anonymisaation epäonnistuminen johtuu lähinnä siitä, että ohjeistus ja 

osaaminen anonymisoinnin toteuttamiseen on ollut heikkotasoista. Ratkaisuksi tähän hän esittää 

siis anonymisoimiseen liittyvän osaamistason kasvattamista.434 Tarkemmin eriteltynä Yakowitzin 

ehdotus tietosuojasääntelylle rakentuu kolmesta osasta. Ensinnäkin, hänen mukaansa oikeaoppi-

nen anonymisaatio pitäisi määritellä selkeästi. Toisekseen, hän kannattaa suojasatamasäännöstä, 

joka vapauttaa oikeaoppisen anonymisaation suorittaneen datan käsittelijän vastuusta. Kolmantena 

toimenpiteenä hän ehdottaa asiattoman deanonymisaation kriminalisoimista.435 

 

Yakowitzin ehdotusta on syytä tarkastella kriittisesti. Ensinnäkin, anonymisaatioon ei varsinaisesti 

ole yhtä oikeaoppista tapaa, vaan oikea toimenpiteiden kokonaisuus määrittyy tapauskohtaisesti, 

 
430 Schwartz - Solove(2011), s.1847-1848 
431 Polonetsky–Tene–Finch(2016), s.15 
432 Lagos(2014), s.192 
433 Martin(2020), s. 897; Aldhouse(2014), s.414. Peasley on ylistänyt erityisesti GDPR:n yleistä linjaa datan mini-

moinnin suuntaan. Hän on kannattanut vastaavanlaista lähestymistapaa myös Yhdysvaltalaiseen tietosuojasäänte-

lyyn, ks. Peasley(2018), s.920-921 
434 Yakowitz(2011), s.36-37 
435 Tällä perusteella sitä riskiä, joka aiheutuu datan keräämisestä johonkin tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi tutki-

musta varten, tulisi verrata näihin ns. Taustariskeihin, ks. Yakowitz(2011), s.43-44 
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kuten aiemmin on todettu. Tästä syystä anonymisoiminen ei voi perustua  ainakaan millekään ko-

vin yksityiskohtaiselle toimenpidelistalle, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin. Toisekseen, suoja-

satamasäännöksen käyttökelpoisuus tietoturvanäkökulmasta riippuu siitä, minkälaiseen 

lainsäädäntömalliin se kytkeytyy. GDPR:ssä on käytössä suojasatamasäännös, mutta huomioon on 

otettava GDPR:n soveltamisala. Rekisterinpitäjä on oikeudellisesti vastuussa kaikesta hallussaan 

olevasta henkilötiedosta, riippumatta siitä miten on saanut kyseisen tiedon haltuunsa. Anonymiso-

itu tieto täten palaa sääntelyn piiriin heti, jos tieto muuttuu tunnistavaksi. Tästä seikasta ja hen-

kilötiedon laajuudesta johtuen suojasatamasäännös ei uhkaa vesittää tietoturvan tasoa GDPR:n 

yhteydessä.  

 

CCPA puolestaan irtaantuu suojasatamasäännöksestä, sillä pelkkä tunnistettavuuden poistaminen 

ei riitä datan siirtymiseen lain ulkopuolelle, vaan lisäksi edellytetään erityisiä toimenpiteitä, joista 

osa on luonteeltaan jatkuvia. Näitä on eritelty tarkemmin aiemmin luvussa 3.2.3. Data ei 

oikeastaan siirry lain ulkopuolelle, vaan anonymisointi pelkästään kategorisoi tiedon deidentifi-

oiduksi tiedoksi, jonka kohdalla ei tarvitse noudattaa henkilötietoa koskevia lain vaatimuksia. Su-

ojasatamasäännös yksinään ei ole toimiva ratkaisu, jos ei ole selkeää tapaa jolla deanonymisoitu 

data saadaan suojauksen piiriin. Kolmannekseen, deanonymisoimisen ongelmaa tuskin voidaan 

ratkaista deanonymisoimista kieltämällä, sillä kiellon noudattamista olisi mahdotonta valvoa, mikä 

tekisi siitä käytännössä tehottoman.436 

 

5.4.4. Kontekstuaalinen riskien minimoiminen ratkaisuna 

 

Tietosuojaan liittyvät ratkaisut edellyttävät kontekstuaalisuutta staattisuuden sijasta. Keskeinen 

kysymys on se, että onko tietosuojan tarkoituksena vahingon syntymisen estäminen vai riskien 

välttäminen. Gratton on esittänyt, että tietosuojalla tulisi tähdätä ennen kaikkea vahingolta su-

ojaamiseen.437 Erityisesti yhdysvaltalaisessa Common law -käytännössä anonymiteetin suoja on 

sidottu yksilölle aiheutuneeseen vahinkoon. Tietosuojan perustaminen vahingonkorvau-

soikeudellisille mekanismeille on kuitenkin ongelmallista, sillä aiheutunut vahinko on usein 

 
436 Deanonymisoimisen kriminalisoimisen tehottomuudesta: Ohm(2010), s.1758 
437 Gratton(2014) s.107 
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taloudellisesti hankalasti mitattavissa. Kuten Yhdysvaltain korkeimman oikeuden entinen tuomari 

Ginsburg on todennut, esimerkiksi identiteettivarkauden aiheuttama vahinko ei juuri koskaan il-

mene materiaalisena menetyksenä vaan psykologisena haittana.438 

 

Rubisteinin ja Hartzogin mukaan tietosuojasääntelyssä tulisikin haitan sijaan keskittyä riskien 

minimoimiseen.439 Kaksikko kannattaa tietosuojaa, joka perustuu enemmänkin oikeanlaisille tie-

toturvaprosesseille kuin tiettyyn lopputulokseen pääsemiseen.440 Ohmin mukaan puolestaan on 

olemassa viisi keskeistä seikkaa, jotka tulisi ottaa huomioon tietosuojariskien arvioinnissa. Yksi 

on tiedonkäsittelytekniikat, joiden suojaavuudessa on eroja.441 Toisekseen, datan julkistaminen 

muodossa tai toisessa lisää tietoturvariskiä verrattuna siihen, että dataa käsitellään vain yksityis-

esti. Tästä syystä Ohmin mukaan julkistettavan datan kohdalla tietoturvan tulisi olla huomattavasti 

korkeammalla tasolla, kuin yksityisenä pysyvän kohdalla.442 Kolmannekseen, huomioon tulisi ot-

taa datan laadun lisäksi myös sen määrä, sillä deanonymisointi on tutkimusten mukaan selvästi 

helpompaa isosta määrästä dataa kuin pienestä.443 Neljännekseen, huomioon tulisi ottaa se, että 

millaiset insentiivit datan deanonymisoimiseksi vallitsee. Viidentenä ajatuksena Ohm esittää datan 

käsittelijöiden luotettavuuden luokittelun, sillä esimerkiksi tutkijoiden voi yleensä olettaa olevan 

luotettavampia datan käsittelijöitä kuin kaupalliset toimijat, joilla voi olla intressejä levittää dataa 

laajamittaisesti eteenpäin.444  

 

Polonetsky, Tene ja Finc puolestaan ehdottavat datan luokittelua kolmen eri muuttujan avulla: su-

ora tunnistettavuus, epäsuora tunnistettavuus ja turvatoimenpiteet. Näiden kolmen eri muuttujan 

huomioon ottaminen yhdessä määrittää optimaalisen tietosuojan tason. Tässä mallissa esimerkiksi 

tiukemmat turvatoimenpiteet, kuten dataan pääsyn ja sen levittämisen rajoittaminen salliii tun-

nistettavamman tiedon käyttämisen.445 Kokonaisvaltaisena ratkaisuna on esitetty funktionaalista 

anonymisaatiota, jossa datan anonymisoimisessa keskeistä on datan suhde ympäristöönsä. 

 
438 Doe v. Chao 540 U.S.614, kohta  633 
439 Rubistein - Hartzog(2016), s.706 
440 Ibid., s.706 
441 Ohm(2010), s.1765 
442 Ibid., s.1765 
443 Ibid., s.1766 
444 Ibid., s.1767 
445 Polonetsky–Tene–Finch(2016), s.621 
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Ympäristöllä puolestaan tarkoitetaan kaikkia rakenteita, toimijoita ja prosesseja, jotka ovat vuo-

rovaikutuksessa datan kanssa. Näihin lukeutuu karkeasti neljä tekijää: 1)muu data, 2)datan käyt-

täjät, 3)hallinnolliset prosessit ja 4)infrastruktuuri.446 Funktionaalisen anonymisaation mallissa ei 

ole kysymys tietystä algoritmista tai toimesta, joka poistaa tunnistettavuuden, vaan jatkuvasta 

prosessista, jonka tavoitteena on pitää tunnistettavuuden riski tarpeeksi matalana.447 Käytännössä 

funktionaalinen anonymisaatio sitoisi datan käsittelijät turvaamaan datan anonymiteetin pidemmä-

llä aikavälillä. Tämän sitoumuksen pituudelle ei vaikuttaisi olevan selkeää sääntöä. Data voisi ti-

etyssä ympäristössä olla anonyymia, mutta toisenlaisessa ympäristössä taas muuttua hen-

kilötiedoksi. 448  

 

Yhteistä kaikille edellä mainituille ratkaisuesityksille on niiden kontekstuaalinen ja ko-

konaisuuden arvioimiseen perustuva lähestymistapa. Esiin nostettuja ideoita on pidettävä oival-

lisina ja käyttökelpoisina näkökulmina anonymisaation muotoiluun. Kuten aiemmin on todettu, 

olennaista GDPR:n ja toisaalta myös CCPA:n yhteydessä on hyväksyttävän lopputuloksen saavut-

taminen. Tässä mielessä ratkaisut noudattavat funktionaalisen anonymisoimisen logiikkaa.   

 

Syytä on vielä tarkastella jaottelua datan sensitiivisyyden perusteella. Tieto voi olla erittäin sensi-

tiivistä, mutta samaan aikaan henkilön tunnistettavuus voi olla heikko. Oikeuskirjallisuudessa on 

ehdotettu, että määriteltäisiin sopiva tietosuojan taso tunnistettavuuden pohjalta, ja sen jälkeen 

sensitiiviseksi katsotulle tiedolle asetettaisiin tiukempia tietosuojavaatimuksia.449 GDPR:ssä tällä 

hetkellä toteutetaan samaa periaatetta hieman eri muodossa: sensitiivisen henkilötiedon käsitte-

lylle on korkeammat vaatimukset kuin tavanomaiselle henkilötiedolle. Sen sijaan anonymisoiduksi 

katsottava tieto ei ole sääntelyn piirissä ollenkaan.  

 

 

 

 
446 Elliot–O’Hara–Raab–O’Keefe–Mackey–Dibben–Gowans–Purdam–McCullagh(2018) , s.213-214 
447 Ibid., s.215 
448 Ibid., s.216-217 
449 Polonetsky–Tene–Finch(2016), s.620 
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5.4.5. Harmonisuus ja oikeus tulla unohdetuksi 

 

Datatalous on globaalia ja tästä syystä myös tietosuojaan liittyvien ratkaisujen tulisi olla 

globaaleja. Tämä on tärkeää sekä riittävän tietosuojan varmistamisessa, että tiedon liikkuvuuden 

varmistamisessa. Eräänä keskeisenä syynä GDPR:n säätämiseen oli juuri jäsenvaltioiden tieto-

suojalainsäädännön tehokkaampi harmonisointi.450 Maantieteellisesti eriytynyt tietosuojasääntely 

usein korottaa sääntelyn noudattamisen kustannuksia rajat ylittäville toimijoille.451 Yhdysval-

talaisessakin tietosuojakeskustelussa on huomattu harmonisoimisen edut. Oikeuskirjallisuudessa 

on vaadittu yhtenäisemmän yhdysvaltalaisen tietosuojaoikeuden muodostamista, sillä nykyinen 

oikeuskäytäntö on paitsi pirstaleinen, myös osin sisäisesti ristiriitainen.452 Euroopan unionia on jo 

pidemmän aikaa pidetty tietosuojan globaalina johtajana, ja tämä asetelma vain vahvistui GDPR:n 

säätämisen myötä.453 Tämän johdosta esimerkiksi Greenberg ja Yallen ovat ehdottaneet, että 

GDPR:ää vastaava tietosuojamalli omaksuttaisiin myös Yhdysvalloissa.454 Harmonisoimiselle Eu-

roopan ja Yhdysvaltojen välillä olisi molemminpuolisia taloudellisia intressejä.455 

 

Poliittisista ja kulttuurillisista syistä globaalin mallin luominen on kuitenkin haastavaa. Yhdys-

valloissa liittovaltiotasoisenkin säätäminen on osoittautunut vaikeaksi. Globaaliin ratkaisuun si-

toutuminen lienee vieläkin epätodennäköisempää.456 GDPR ja sen mukainen oikeus tulla un-

ohdetuksi ei välttämättä istuisi hyvin Yhdysvaltalaiseen oikeuskulttuuriin.457 Erot yhdysval-

talaisten ja eurooppalaisten tietosuojakäsitysten välillä on sen verran suuret, että niiden yhteenso-

vittaminen harmonisoidun lainsäädännön muodossa ei ehkä onnistuisi perusoikeudellisessakaan 

 
450 Tietosuoja-asetuksessa jäsenvaltiokohtaiset eroavuudet nostetaan ongelmaksi unioin taloudellisen toiminnan, 

kilpailun ja viranomaisten toiminnan näkökulmasta, ks. Tietosuoja-asetus, (9) merkityksellistä on se, että Euroopan 

unioni on ainoa laajempi kansainvälinen alue, jolla harmonisoimisessa on onnistuttu, ks. Voss(2019), s. 408 
451 Esimerkiksi Yhdysvalloissa yritykselle saattaa olla kannattavaa ottaa käyttöön Kalifornian kulut-

tajalainsäädännön(CCPA) edellyttämät korkeat tietosuojakäytänteet koko maassa. Eritasoisten käytänteiden sovelta-

minen eri alueilla voi nimittäin muodostua monimutkaiseksi ja kalliiksi, ks. Harmonisoimisen taloudellisista eduista 

lisää: Ursul(2019), s.598-599, Butz(2020), s.263 ja Strahilevitz(2010), s.2036; Yhdysvalloissa osavaltioiden eri-

ytyviä lakeja tietosuojaan liittyen on pidetty riskinä, ks. Esim. Ursul(2019) s.601 
452 Strahilevitz(2010), s.2009 
453 Williams(2020), s.222 
454 Greenberg(2019), s.122, Yallen(2020), s. 821-822 
455 Eurooppa on erittäin merkittävä markkinapaikka Yhdysvaltalaisille teknologiayrityksille, toisaalta myös euroop-

palaiset kuluttajat ja yritykset ovat tottuneet käyttämään kyseisten yritysten palveluita. Taloudellisista intresseistä 

transatlanttisessa datataloudessa lisää kirjallisuudessa: Wallace(2019), s.1354-1355 
456 Butz(2020), s.274-275 
457 Hartzog–Richards(2020), s. 1692-1693 
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mielessä. Aikaisemmatkaan pyrkimykset transatlanttisen datatalouden sääntelyyn eivät ole onnis-

tuneet kovin hyvin. Tämä käy ilmi erityisesti epäonnistuneista tietosuojasopimuksista EU:n ja 

Yhdysvaltojen välillä, kuten Privacy Shield -sopimuksesta.458 

 

Toisaalta samaan aikaan CCPA sisältää eurooppalaisen tavan määritellä henkilötieto, ja tarjoaa 

kuluttajille kevennetyn version oikeudesta tulla unohdetuksi. Tässä mielessä sen on mielletty 

olevan lähempänä eurooppalaista sääntelyperinnettä, kuin yhdysvaltalaista tietosuojalakien valta-

virtaa.459 Huomionarvoista kuitenkin on, että CCPA on edelleen yhdysvaltalaisessa sääntelykulttu-

urissa harvinaisuus. Yhdysvaltalainen järjestelmä tulee todennäköisesti myös säilymään sääntelyl-

lisesti kevyempänä kuin Eurooppa.460 Yhdysvalloissa yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset 

ovat läheisesti linkittyneet taloudellisiin ja kaupallisiin intresseihin, vaikkakaan niitä ei yleensä 

nimenomaisesti mainita tietosuojasääntelyssä.461 Esimerkiksi CCPA:aan sisällytetty poikkeus-

peruste kuluttajan poistamisoikeudesta yrityksen sisäisen käytön perusteella  ilmentää lain 

säätämisessä omaksuttua yritysmyönteistä näkökulmaa.462 Yhdysvalloissa valloillaan oleva poliit-

tinen diskurssi ilmaisunvapaudesta vapaudesta ja tietosuojasta on omiaan johtamaan euroop-

palaista sääntelyperinnettä edustavien tietosuojalakihankkeiden vesittymiseen.463 Toisaalta suuret 

yhdysvaltalaiset teknologiayritykset ovat vaatineet kongressia säätämään liittovaltiotasoisen tieto-

suojalain. Motiiviksi on epäilty pyrkimystä torjua CCPA:n kaltaisten vahvojen tietosuojalakien 

säätäminen osavaltiotasolla.464  

 

Korkein oikeus on ratkaisuissaan suhtautunut toisinaan kriittisesti pyrkimyksiin säädellä yksity-

isten toimijoiden oikeutta henkilötietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen, mikä saattaa johtaa pe-

rustuslailliseen umpikujaan tietosuojalainsäädäntöhankkeiden kohdalla.465 Oikeuskirjallisuudessa 

 
458 Ks. lisää Cutler (2019), s.1516-1519 ja  Minssen –Seitz –Aboy –Compagnucci(2020), s.44 
459 Ursul(2019), s. 100-101 
460 Tähän vaikuttaa realistisesti sekin, että isoilla teknologiayrityksillä on intressi lobata isoin panoksin tiukkaa tie-

tosuojasääntelyä vastaan. Toisaalta isot yritykset voisivat myös hyötyä yhtenäisemmästä sääntelystä. Ursul(2019), s. 

102-103 
461 Buresh(2019), s. 282-283 
462 Grace(2020), s. 1484-1485 
463 Hartzog –Richards(2020), s. 1731 
464 Yallen(2020), s. 788 
465 Esimerkiksi tapauksessa Sorrell v. IMS Health oli kysymys Vermontin osavaltion laista, joka kielsi ilman 

lääkärin lupaa myymästä eteenpäin markkinointitarkoituksiin tai käyttämästä itse markkinointiin kyseisen lääkärin 
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tosin on puolustettu Yhdysvaltalaisen, GDPR:ää muistuttavan tietosuojalain säätämistä. Henkilön 

kontrollia omiin henkilötietoihinsa voi pitää välttämättömän yksilön autonomian mahdollis-

tamiseksi. Kattava tietosuojalaki ei välttämättä ole perustuslaillisestikaan mahdoton. Ainakaan to-

istaiseksi CCPA:ta ei ole kumottu tällä perusteella. Haittoja datan rajoittamattomalle keräämiselle 

voi pitää erittäin korkeina ja ainoana ratkaisuna ongelmaan kuluttajan kontrollia omiin hen-

kilötietoihinsa.466 Yhtenä vaihtoehtona tietosuojalain säätämiselle on esitetty informationaalista 

yksityisyyden suojaa koskevan perusoikeuden ja oikeuden tulla unohdetuksi vahvistamista Com-

mon law -oikeuskäytännön kautta.467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tunnistavaa dataa siitä, millaisia lääkkeitä lääkäri on määrännyt. Korkeimman oikeuden enemmistö katsoi lain pe-

rustuslain vastaiseksi, sillä sen katsottiin perusteettomasti rajoittavan oikeutta kaupalliseen puheeseen ks. Sorrell v. 

IMS Health 564 U.S. 552, 558-559 ja kirjallisuudesta Pernot-Leplay(2020), s. 35 
466 Tsesis(2019), s. 613-618, 628-629 
467 Azarchs(2014), s. 820-822 
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6.Johtopäätökset 

Tämän tutkielman pääpainona on ollut analysoida ja vertailla henkilötiedon käsitettä ja  anony-

misoimisen velvollisuutta Euroopan unionin oikeudessa ja toisaalta Yhdysvaltalaisessa oikeusjär-

jestelmässä. Näkökulmani on ollut aiheesta johtuen tavanomaista lainopillista metodia laajempi, 

sisältäen erityisesti oikeusvertailua. Tutkielma on ollut vertaileva kahdessakin eri suhteessa. En-

sinnäkin, vertailupariksi on otettu Euroopan unioni ja Yhdysvallat. Toisekseen, vertailua on myös 

tehty Yhdysvaltojen sisäisesti, perinteisen oikeudellisen tilan ja CCPA:n välillä. Tutkielmassa on 

kuitenkin pyritty pelkkää pintapuolista vertailua syvempään tarkasteluun. GDPR on vaikuttanut 

bryssel-efektin kautta CCPA:n keskeisiin sisältöihin. Selkeimmin tämä on havaittavissa hen-

kilötiedon ja pseudonymisoimisen käsitteitä vertailemalla. Toisaalta CCPA:n säätämistä on 

seurannut Yhdysvalloissa Kalifornia-efekti, jossa useat osavaltiota ovat aloittaneet uudenlaisten 

tietosuojalakien säätämisen. 

 

Keskeinen yhtäläisyys Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tietosuojaoikeudellisten järjestelmien 

välillä on yksilökeskeinen suhtautuminen yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin. Yksityisyydessä 

tosin painotetaan Yhdysvalloissa enemmän yksilön autonomisuutta, minkä seurauksena autono-

misella yksityisyydellä on vahvempia asema kuin informationaalisella yksityisyydellä. Euroopan 

unionissa taas kysymys on kokonaisvaltaisemmin ihmisarvon suojaamisesta. Järjestelmien välillä 

on myös runsaasti eroja: Tietosuoja on Euroopan unionissa perusoikeus, Yhdysvalloissa ei. Tieto-

suojan horisontaaliseen soveltuvuuteen suhtaudutaan unionin oikeudessa myönteisesti, kun taas 

Yhdysvalloissa tietosuoja on perinteisesti liittynyt vapausoikeuksiin julkishallintoa vastaan. 

Toisaalta yhdysvaltalainen oikeus tulla unohdetuksi on kehittynyt osana vahingonkorvau-

soikeudellista Common law -käytäntöä.  

 

Perusoikeudelliset ja oikeuskulttuurilliset näkemyserot heijastuvat myös lainsäädäntöratkaisuihin. 

GDPR suojaa kokonaisvaltaisesti kaikkia luonnollisia henkilöitä kaikissa suhteissa. Yhdysval-

talaista lainsäädäntöä leimaa pirstaleisuus ja sektorikohtaisuus. Suuri osa tietosuojalaeista suojaa 

luonnollisia henkilöitä suhteessa julkishallintoon. Silloinkin kun tietosuojalait suojaavat yksilö su-

hteessa yksityisiin toimijoihn, tämä yleensä rajoittuu johonkin spesifiin rooliin.  
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GDPR:n mukainen henkilötiedon käsite on erittäin laaja, sisältäen kaikenlaiset henkilön suoraan 

ja epäsuoraan tunnistavat tiedot. Tunnistettavuutta puolestaan arvioidaan korostetun kontekstu-

aalisesti, ottaen huomioon kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet henkilön tunnis-

tamiseksi. Yhdysvalloissa henkilötiedon käsite on perinteisesti ollut erittäin suppea. CCPA kui-

tenkin sisältää huomattavan laajan henkilötiedon käsitteen, joka on keskeiseltä sisällöltään lähellä 

GDPR:n käsitettä. Täysin yhdenmukaisia käsitteet eivät ole, mutta erittäin vertailukelpoisia.  

 

GDPRn pohjalta velvollisuus tunnistettavuuden poistamiseen voi syntyä rekisteröidyn pyynnöstä, 

tai siihen voi syntyä myös velvollisuus jos lain mukaiset edellytykset henkilötiedon käsittelylle 

eivät enää täyty. Tunnistavan datan minimoimiseen ja tunnistettavuuden vähentämiseen esi-

merkiksi pseudonymisoimisen keinoin on myös velvollisuus oletusarvoisen tietosuojan periaattei-

den mukaisesti. Ero Yhdysvaltalaiseen järjestelmään on radikaali. Perinteisesti yhdysvaltalaisiin 

tietosuojalakeihin ei ole sisältynyt velvollisuutta poistaa henkilötietoa edes rekisteröidyn 

pyynnöstä. Oikeus anonymiteettiin on saatettu toisinaan kasuistisesti vahvistaa perusoikeudellis-

essa tai vahingonkorvausoikeudellisessa oikeuskäytännössä, mutta systemaattinen oikeus hen-

kilötietojen kontrolliin on puuttunut. CCPA on muuttanut asetelmaa tältä osin merkittävästi, sillä 

se takaa kuluttajalle oikeuden vaatia henkilötietojensa poistamista. Kuitenkaan CCPA ei edellytä 

henkilötiedon käsittelyltä sinänsä lainmukaista tarkoitusta, eikä sisällä velvollisuutta tunnistetta-

vuuden poistamiseen tarkoituksen puuttumisen vuoksi, eikä pääsääntöisesti edes tunnistetta-

vuuden vähentämiseen. GDPR on luotu suojaamaan yksilöitä, siinä missä CCPA antaa yksilöille 

työkaluja suojata itseään. Tämä heijastaa perustavanlaatuista eroa yhdysvaltalaisen ja euroop-

palaisen oikeuskulttuurin välillä. 

 

Yhtäläisyyksiä ja eroja on havaittavissa siinäkin, millä perustein yksilön oikeudesta saada hen-

kilötietonsa poistetuksi voidaan poiketa. Sekä GDPR että CCPA sallivat poikkeamisen ilmaisun-

vapauden, lakisääteisen velvollisuuden noudattamisen, tieteellisen tutkimuksen ja oikeudellisen 

vaateen tekemisen perusteella. Vain GDPR sallii poikkeamisen kansanterveydellisen yleisen edun 

vuoksi, siinä missä CCPA sisältää merkittäviä yrityksen liiketaloudellisia intressejä palvelevia 

poikkeamisperusteita. Nämä erot ilmetävät sitä, miten erilaiset intressit on kyseisissä laeissa kes-

kenään tasapainotettu. 
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Oikeutta tulla unohdetuksi voidaan tarkastella myös suhteessa vastakkaisia intresseihin. Eri 

intressien tasapainottamista keskenään on kuitenkin mahdotonta kritisoida arvoneutraalista 

näkökulmasta. Näin ollen erilainen intressien punninta tapahtuu aina väistämättä tietyistä pe-

rusoikeuskäsityksistä lähtien. Kuten aiemmin on todettu, unionin oikeudessa on painotettu tieto-

suojaa ja yksityisyyden suojan asemaa tasavertaisena perusoikeutena ilmaisunvapauden kanssa. 

Yhdysvalloissa puolestaan ilmaisunvapaudella on selkeä yliote. Ilmaisunvapaus myös mielletään 

varsin markkinaorientoituneella tavalla, minkä seurauksena tietosuojaoikeutta koskeva perusajatus 

on taloudellisia intressejä painottava. Tämä on helposti huomattavissa esimerkiksi kaupallisen pu-

heen suojaa koskevasta doktriinista, joka asettaa tiukat rajat elinkeinoelämää koskevalle säänte-

lylle. Yhteistä kuitenkin molemmille järjestelmille on pyrkimys oikeusvarmuuteen. 

 

Anonymisoimista voidaan tarkastella useista kriittisistä näkökulmista. Tässä tutkielmassa 

näkökulmana on ollut erityisesti sääntelyn selkeys ja tehokkuus. Haastavaa on erityisesti hen-

kilötiedon täsmällinen määrittely, ja toisaalta tunnistettavuuden poistamisen konseptin rakenta-

minen siten, että tapauskohtaisuus otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon. Henkilötie-

don käsitettä edelleen tarvitaan määrittämään tietosuojasääntelyn kohde. Paras lähestymistapa 

anonymisaation toteuttamiseen on kontekstuaalinen, riskipohjainen arviointitapa. Täydellistä 

anonymisaatiota voi olla mahdotonta saavuttaa, mutta erittäin pientä tunnistamisen 

todennäköisyyttä voi pitää riittävänä tasona. Lainsäätäjä ei voi lähteä tyhjentävästi luettelemaan, 

mitä toimenpiteitä tunnistettavuuden poistaminen edellyttää. Teknologian kehityksen keskellä täl-

lainen sääntely nimittäin vanhenisi hetkessä. GDPR käytännössä asettaa edellytetyn loppu-

tuloksen, mutta henkilötietoa käsitteleville toimijoille jää suuri vastuu riittävien toimintatapojen 

kehittäjänä. Tälläinen sääntelytapa ei ole ihanteellinen kyseisten toimijoiden oikeusvarmuuden 

näkökulmasta, mutta on vaikeaa kuvitella tehokasta vaihtoehtoa yksilöiden tietosuojan näkökul-

masta. 

 


