
 

 

 

 

 

 

VAHINGONKORVAUSVASTUU TIETOMURROISSA – 

EUROOPAN UNIONIN YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN  

MUKAISTEN TIETOTURVATOIMENPITEIDEN VAIKUTUS 

REKISTERINPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

OTM-tutkielma: Velvoiteoikeus 

Lokakuu 2022 

Tekijä: Suvituuli Heikkinen 

Ohjaaja: Olli Norros  



 

 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma 

Opintosuunta: Velvoiteoikeus 

Tekijä: Suvituuli Heikkinen 

Työn nimi: Vahingonkorvausvastuu tietomurroissa – Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisten tietoturvatoimenpiteiden vaikutus rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Lokakuu 2022 

Sivumäärä: x + 67 

Avainsanat: vahingonkorvaus, tietosuoja, tietoturva, tietomurto, tekniset ja organisatoriset toimen-
piteet, rekisterinpitäjä, tietosuoja-asetus, tietosuojaoikeus, vahingonkorvausoikeus 

Ohjaaja: Olli Norros 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: - 

Tiivistelmä: Yhä useammat toimialat ovat riippuvaisia digitaalisista palveluista, minkä takia myös 
tietomurrot ja muut tietoturvahaasteet tulevat yleistymään. Tietomurto voi aiheuttaa yksilölle merkit-
täviä taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja, joista henkilöllä on oikeus saada korvaus EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä lainopillisessa tutkielmassa selvitetään tietosuoja-asetuksen 
mukaista rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuta rekisteröityä kohtaan tietomurtotapauksissa. 
Tutkielmassa käsitellään rekisterinpitäjän tietoturvavelvoitteita ja vahingonkorvausvastuun edellytyk-
siä sekä sitä, miten toteutetut tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän korvausvastuuseen.  

Tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan yksilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä ja henkilötieto-
jen käsittelijältä korvaus vahingosta, joka on aiheutunut tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Tieto-
murroissa tietosuoja-asetuksen rikkominen merkitsee usein tietoturvatoimenpiteiden, eritoten tieto-
suoja-asetuksen 32 artiklan mukaisten asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden 
laiminlyömistä, joten vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta tulee harkita sitä, onko tietoturva 
ollut asianmukaista. Asianmukainen tietoturvan taso vaatii rekisterinpitäjältä tapauskohtaista arvioin-
tia, jossa huomioidaan kunkin käsittelytilanteen erikoispiirteet.  

Tutkielmassa on tuotu esiin, että rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen tietomurtotapauk-
sissa liittyy useita monitulkintaisia kysymyksiä. On esimerkiksi epäselvää, mikä on tietosuoja-ase-
tuksen mukaisen vahingonkorvausvastuun vastuumuoto ja millä perusteilla vastuusta voi vapautua. 
Toisaalta epäselvää on, mitä tarkoitetaan teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukai-
suudella. Koska EU-tuomioistuin ei ole vielä antanut oikeustilaa selkeyttäviä ratkaisuja aiheesta, tul-
kinnanvaraisiin kysymyksiin on haettu vastauksia oikeuskirjallisuudesta sekä EU-jäsenvaltioiden tuo-
mioistuinten ja tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännöstä. Selvää on, että tietosuoja-asetus aset-
taa rekisterinpitäjälle korkeatasoiset tietoturvavelvoitteet, sillä rekisterinpitäjä on viimesijaisesti vas-
tuussa käsittelyn lainmukaisuudesta.  

Tutkielmassa on tultu siihen lopputulokseen, että rekisterinpitäjä ei pysty varmuudella estämään va-
hingonkorvausvastuun syntymistä tietomurtotilanteissa. Koska tietomurrot johtuvat usein yleisistä 
haavoittuvuuksista tietoturvajärjestelmissä, organisaatioiden toteuttamilla tietoturvatoimenpiteillä on 
kuitenkin suuri merkitys vahingonkorvausvastuun kannalta, sillä tietoturvatoimenpiteet ehkäisevät 
tietomurtoja ja pienentävät tietomurrosta aiheutuvaa vahinkoa.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Tietomurroista ja vahingonkorvausvastuusta 

Digitalisaation myötä datan merkitys yhteiskunnassamme on kasvanut merkittävästi1. Sekä 

Suomessa että ulkomailla yhä useammat toimialat ovat riippuvaisia digitaalisista palveluista, 

minkä takia myös tietoturvahaasteet, kyberuhat ja kyberrikollisuus tulevat lisääntymään ja 

yleistymään2. Yksi kyberrikollisuuden esimerkki on hakkerointi, jonka tyyppitapaus on oi-

keudettoman pääsyn hankkiminen tietojärjestelmään eli tietomurto. Hakkeroinnin tavoit-

teena voi olla myös tietojärjestelmän vahingoittaminen, sen toiminnan häiritseminen taikka 

datan tuhoaminen tai muokkaaminen.3 Hakkerointi ei ole harvinainen tapahtuma, vaan ky-

berrikolliset etsivät jatkuvasti verkosta järjestelmiä, joiden tietoturva on heikkoa. Maailman-

laajuisesti tarkasteltuna on olemassa lukuisia tapauksia, joissa kyberrikolliset ovat onnistu-

neet murtautumaan organisaatioiden tietojärjestelmiin.4  

Suomessa merkittäviä tietomurtotapauksia ovat syyskuussa 2022 ilmennyt S-Pankin tieto-

murto5 ja lokakuussa 2020 julkisuuteen tullut Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto6. 

Tutkielmaa kirjoitettaessa S-Pankin tapauksen selvitys on vasta alussa, mutta ilmeisesti kyse 

on ollut järjestelmähäiriöstä, jonka seurauksena rajatulla joukolla S-Pankin asiakkaista on 

tietyissä tilanteissa ollut mahdollisuus kirjautua toisen asiakkaan verkkopankkiin. Tämän-

hetkisten tietojen mukaan järjestelmähäiriön seurauksena on tehty noin 150 tietomurtoa ja 

yli viisikymmentä maksuvälinepetosta.7  

Vastaamoon tehty tietomurto oli Suomessa ensimmäinen ”suuren luokan tietomurto”8 ja sitä 

on laajuutensa vuoksi pidetty poikkeuksellisena myös maailman mittapuulla9. Tietomur-

rossa hakkeri oli joulukuussa 2018 löytänyt verkosta Vastaamon potilastietokannan, johon 

sisältyi yli 30 000 Vastaamon asiakkaan henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita ja 

 
1 Lång et al. 2022, s. 171; Wasastjerna 2020, s. 51.  
2 ENISA 2021, s. 7; Hyppönen 2021, s. 4–5. Ks. myös Wasastjerna 2020, s. 51; Reetz et al. 2018, s. 727. 
3 Nevalainen 2019, s. 138–141. 
4 ENISA 2021, s. 103–104. Vastaamo-tapauksen lisäksi Euroopan kyberturvallisuusvirasto ENISA listasi kah-
deksan muuta suurta kyberhyökkäystä toukokuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä. 
5 Ks. esim. Yle Uutiset 13.9.2021. 
6 Hyppönen 2021, s. 241; Traficomin julkaisuja 13/2021, s. 12–13. Ks. myös esim. Yle Uutiset 21.10.2020.  
7 Helsingin Sanomat 14.9.2022. Ks. myös Yle Uutiset 14.9.2021. 
8 Traficomin julkaisuja 13/2021, s. 12–13.  
9 Hyppönen 2021, s. 237–238 ja 243–244.  
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henkilötunnuksia. Lisäksi tietokantaan kuului terapeuttien kirjauksia terapiassa käydyistä 

keskusteluista, jotka sisälsivät hyvinkin arkaluonteisia tietoja asiakkaiden terapiasuhteista ja 

mielenterveydestä. Hakkeri varasti Vastaamon henkilötietokannan10 ja yritti varastettujen 

tietojen avulla kiristää sekä Vastaamoa että Vastaamon palveluita käyttäneitä asiakkaita 

maksamaan lunnaita siitä, ettei hakkeri vuotaisi potilastietokantaan kirjattuja henkilötietoja 

internetiin11. Lunnaiden maksamisesta ei päästy kuitenkaan yhteisymmärrykseen, joten hak-

keri alkoi vuotaa tietoja verkkoon12. Tapausta on kuvailtu poikkeuksellisen julmaksi, sillä 

tietovuoto koski hyvin arkaluonteisia tietoja13. 

Julkisuudessa on pohdittu paljon sitä, onko S-Pankin ja Vastaamon tietoturva ollut asianmu-

kaista. Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen on kutsunut S-Pankin järjestelmähäiriötä 

”vuoden [2022] pahimmaksi tietoturvamokaksi”, sillä tietomurto on koskenut pankkitun-

nuksia, joita käytetään laajasti henkilöllisyyden todentamiseen erilaisissa palveluissa14. 

F-Securen tutkimusjohtaja ja tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppösen mukaan Vastaamon 

itse rakennettu tietojärjestelmä oli niin huonosti suojattu, että siihen murtauduttiin jopa kaksi 

kertaa. Hyppösen mukaan toinen tietomurto on luultavasti toteutettu ohjelmalla, joka etsii 

verkosta heikosti suojattuja järjestelmiä. Hyppösen sanoin tällainen ohjelma löytää ”huo-

nosti suojatut järjestelmät ennemmin tai myöhemmin”.15 Tietoturvalla on siten kasvava mer-

kitys organisaatioiden toiminnassa.  

Henkilötietojen tietomurtoihin liittyy erilaisia tietosuojavastuita16. Rikoslaissa (39/1889) on 

säädetty tietomurtoihin liittyvästä rikosvastuusta17, ja esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa tie-

tosuojarikoksesta epäillään kolmea henkilöä, jotka ovat vastanneet Vastaamon tietosuojan 

ja tietoturvan tasosta18. Euroopan unionin (EU) yleisessä tietosuoja-asetuksessa19 (TSA) on 

 
10 Ibid, s. 237–238.  
11 Traficomin julkaisuja 13/2021, s. 3.  
12 Hyppönen 2021, s. 241. 
13 Ibid, s. 237–238.  
14 Helsingin Sanomat 13.9.2022.  
15 Hyppönen 2021, s. 229–230. 
16 Lång et al. 2022, s. 172.  
17 Rikoslaissa (RL) on säädetty tietomurron tekijän rikosvastuusta tietomurrosta (RL 38:8 ja 38:8a) ja rekiste-
rinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän rikosvastuuta tietosuojarikoksesta (RL 38:9). Rikosvastuu voi syntyä 
myös muulle taholle, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo henkilötietojen käsittelyn turval-
lisuuteen liittyvää sääntelyä (RL 39:9.2). 
18 Poliisin uutinen 12.9.2022; Yle Uutiset 12.9.2022. 
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollis-
ten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktii-
vin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 
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säädetty myös hallinnollisista seuraamuksista, kuten hallinnollisen seuraamusmaksun20 

määräämisestä (TSA 83 artikla). Useiden EU-jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaiset ovat 

määränneet seuraamusmaksuja tietomurtojen seurauksena. Hallinnolliset seuraamukset 

ovatkin merkittäviä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän kannalta, sillä kyse on 

usein suurista summista.21 Esimerkiksi Suomessa tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio22 

määräsi Vastaamolle 608 000 euron seuraamusmaksun23. Kyse on sekä euromäärältään että 

prosentuaalisesti suurimmasta Suomessa määrätystä seuraamusmaksusta24, mikä osoittaa 

laiminlyönnin vakavuuden.  

Rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamuksien lisäksi rekisterinpitäjälle ja henkilötie-

tojen käsittelijälle voi syntyä tietomurron seurauksena vahingonkorvausvastuu. Tietosuoja-

asetuksen 82 artiklan mukaan rekisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä on vastuu 

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Tietomurtotilanteissa 

vahingonkorvausvastuu voi syntyä esimerkiksi sen vuoksi, ettei organisaatio ole toteuttanut 

tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoturvaan liittyviä vaatimuksia. Tietosuoja-asetus edel-

lyttää erityisesti asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamista 

käsittelyn turvallisuuden takaamiseksi (TSA 5(1)(f) ja 32 artikla). Vastaamo-tapauksessa 

tietoturvavelvoitteiden rikkominen oli ilmeistä25, mutta koska tietosuoja-asetuksen tietotur-

vavaatimukset on kirjoitettu hyvin yleiseen muotoon, näin ei suinkaan ole kaikissa 

 
20 Tietosuoja-asetuksen 83 artiklassa säädetään tarkemmin ottaen hallinnollisen sakon määräämisestä. Päivi 
Korpisaari, Olli Pitkänen ja Eija Warma-Lehtinen ovat huomauttaneet, että hallinnollisen sakon käsite on oi-
keudellisesti ongelmallinen erityisesti Suomessa, sillä sakko on yleensä käsitetty kotimaisessa oikeudessa ri-
kosoikeudelliseksi rangaistukseksi. Rahamääräisiä hallinnollisia seuraamuksia kutsutaan Suomessa yleensä ri-
kemaksuiksi tai seuraamusmaksuiksi. Tietosuojalain (1050/2018) 24 §:ssä esimerkiksi säädetään hallinnolli-
sesta seuraamusmaksusta eikä hallinnollisesta sakosta. (Korpisaari et al. 2018, s. 535–536.) Siksi tässä työssä 
puhutaan hallinnollisesta seuraamusmaksusta hallinnollisen sakon sijaan. 
21 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 637.  
22 Hallinnollisen seuraamusmaksun määrää Suomessa tietosuojalain (1050/2018) 24 §:n mukaan tietosuojaval-
tuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun yhdessä muodostama seuraamuskollegio. Tässä tutkielmassa puhutaan 
kuitenkin jatkossa ainoastaan tietosuojavaltuutetusta tai tietosuojavaltuutetun toimistosta. 
23 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätös; ks. myös Helsingin hallinto-oikeus 
H2348/2022. Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio valitti apulaistietosuojavaltuutetun ja seuraamus-
kollegion ratkaisuista Helsingin hallinto-oikeudelle. Tapio vaati ensisijaisesti asian palauttamista apulaistieto-
suojavaltuutetulle ja seuraamuskollegiolle. Tapio vaati toissijaisesti päätöksien kumoamista ja hallinnollisen 
seuraamusmaksun poistamista tai sen määrän alentamista tuntuvasti. (Helsingin hallinto-oikeus H2348/2022, 
s. 1.) Helsingin hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutkinut ratkaisua valitusoikeuden puuttumisen vuoksi (Helsingin 
hallinto-oikeus H2348/2022, s. 7). 
24 Vastaamon liikevaihto edeltävällä tilikaudella oli 14 627 578,90 euroa, joten seuraamusmaksu oli noin 
4,16 prosenttia Vastaamon liikevaihdosta (TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätök-
sen perustelut, kohdat 1.3 ja 3.2). 
25 Tietosuojavaltuutettu totesi ratkaisussaan, että Vastaamon menettely on ollut törkeän huolimatonta ja että 
rekisteröidyille on aiheutunut tosiasiallista vahinkoa (TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskolle-
gion päätöksen perustelut, kohta 2.3.2). 
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tietomurtotilanteissa. Siksi ei ole yksiselitteistä, miten tietoturvavelvoitteet tulee toteuttaa 

organisaation toiminnassa.26 

S-Pankin ja Vastaamon tietomurrot ovat osoittaneet, että tietomurtoihin liittyvälle vahingon-

korvausvelvollisuutta koskevalle tutkimukselle on tarvetta, sillä tietomurrot vaikuttavat 

usein merkittävästi paitsi yksilöihin myös organisaatioiden toimintaan27. Tietomurron uhrin 

oikeussuojan vuoksi on tärkeää, että tietoturvavaatimukset ja vahingonkorvausvastuuseen 

liittyvät säännöt ovat erilaisissa loukkaustilanteissa selvät, sillä pahimmillaan luonnollisille 

henkilöille aiheutuu tietomurrossa vuotaneiden henkilötietojen väärinkäytöstä merkittävää 

taloudellista, sosiaalista tai muunlaista vahinkoa28. Tietosuoja-asetuksen mukaisella vahin-

gonkorvausvastuulla pyritään hallinnollisten seuraamuksien ohella estämään loukkauksien 

eli esimerkiksi tietomurron tapahtuminen etukäteen. Seuraamussääntelyn tarkoituksena on 

myös rangaista syyllistä ja hyvittää loukkaus vahingonkärsijälle loukkauksen jo tapahdut-

tua.29 Tietosuojavelvoitteiden rikkomiseen liittyvistä seuraamuksista rekisteröidyn kannalta 

erityisen merkityksellisiä ovat organisaatioiden vahingonkorvausvastuuseen liittyvät kysy-

mykset, sillä vahingonkorvauksen tarkoituksena on hyvittää loukkauksen aiheuttamat vahin-

got tosiasiallisesti ja täysimääräisesti30. Sen sijaan esimerkiksi rikosvastuusta ja hallinnolli-

sista seuraamuksista rekisteröidyt eivät suoraan enää hyödy tietomurron tapahtumisen jäl-

keen.  

Tutkimuksen tarvetta korostaa myös se, että tietosuojasääntely soveltuu käytännössä kaik-

kiin organisaatioihin, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n alueella31. Selkeät velvoitteet 

ovat tärkeitä organisaatioiden varautumisen kannalta, sillä niiden avulla organisaatiot voivat 

toteuttaa riittävät tietoturvatoimenpiteet. Tietoturvavelvoitteiden huomioiminen on erittäin 

tärkeä osa organisaatioiden toimintaa, sillä tietomurtovahinkoihin liittyy merkittäviä talou-

dellisia vastuita. Kun tietomurto vaikuttaa suureen määrään rekisteröityjä, voi organisaation 

maksettavaksi tuleva kokonaiskorvausmäärä kohota huomattavan suureksi. Esimerkiksi 

S-Pankin tietomurrossa rekisteröidyille aiheutunut taloudellinen vahinko on tämänhetkisten 

tietojen mukaan määrältään huomattava, sillä uhrien tileiltä on epäilty viedyn jopa 940 000 

 
26 Korpisaari et al. 2022, s. 375–376.  
27 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:1, s. 18.  
28 TSA:n johdanto-osa 85 kohta.  
29 Korpisaari et al. 2022, s. 22.  
30 TSA:n johdanto-osa 146 kohta.  
31 Lång et al. 2022, s. 172.  
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euroa, minkä lisäksi hakkerien on epäilty ottaneen pankin käyttäjätunnuksilla lainoja32. Riit-

tämätön tietosuojan ja tietoturvan taso voi muutenkin vaikuttaa negatiivisesti organisaation 

toimintaan, sillä heikko tietoturva on maineriski33. Pahimmassa tapauksessa tietomurto voi 

merkitä jopa yritystoiminnan loppumista täysin34, kuten kävi esimerkiksi Vastaamo-tapauk-

sessa, kun se asetettiin konkurssiin tietomurron tultua julkisuuteen35.  

1.2 Tutkimuskysymykset, aiempi tutkimus ja aiheen rajaus 

Juridisesti Vastaamo-tapaukseen liittyy runsaasti erilaisia yksityisyyden suojaan ja tietosuo-

jaan liittyviä kysymyksiä esimerkiksi potilastietojen salassapidosta, hakkeroijan ja rekiste-

rinpitäjän vastuista sekä organisaatioiden tietoturvavelvoitteista. Tämä pro gradu -tutkielma 

keskittyy näistä kysymyksistä kahteen viimeiseen. Tässä tutkielmassa tarkoituksena on sel-

vittää:  

1. Mitä tietoturvavelvoitteita rekisterinpitäjälle on säädetty EU:n yleisessä tietosuoja-

asetuksessa, ja millainen on rekisterinpitäjän vastuu tietoturvan toteuttamisesta?  

2. Millainen on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen vahingonkorvausjärjes-

telmä, ja mitkä ovat rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuun edellytykset tietomur-

totapauksissa? 

3. Miten toteutetut tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän vahingonkor-

vausvastuuseen, erityisesti siitä näkökulmasta, miten asianmukaiset tietoturvatoi-

menpiteet vaikuttavat vahingonkorvausvastuun syntymiseen tai merkittävästi pie-

nentävät sitä? 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25. toukokuuta 2018 lähtien (TSA 99 artikla). 

Koska asetus on ollut voimassa vasta muutaman vuoden, monista tietosuoja-asetuksen aihe-

kokonaisuuksista ei ole vielä kirjoitettu kovin paljon. Yksi tällaisista aihealueista on rekis-

terinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vahingonkorvausvastuu, jota koskeva tietosuoja-

asetuksen 82 artikla ei ole täysin yksiselitteinen. Tietosuoja-asetukseen sisältyvistä muista 

 
32 Helsingin Sanomat 23.9.2022.  
33 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:1, s. 22. Tietomurtojen vaikutus yritysten maineeseen ei 
kuitenkaan ole täysin selvä, sillä ”[t]utkimusten mukaan tietomurto ei ole vaikuttanut yritysten pitkän aikavälin 
markkina-arvoon, vaikka kyberhyökkäys vaikuttaa negatiivisesti niiden osakkeiden arvoon lyhyellä aikavä-
lillä”. 
34 IT Governance Privacy Team 2020, s. 113; Traficomin julkaisuja 228/2020, s. 3. 
35 Vastaamo on asetettu konkurssiin Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 15.2.2021 (Helsingin käräjäoikeus 
2021/6151).  
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sanktioista, esimerkiksi hallinnollisista seuraamusmaksuista sekä niiden määräämiseen ja 

määrään vaikuttavista seikoista, on sen sijaan säädetty asetuksessa huomattavasti selkeäm-

min36, joten luonnollisesti niitä on myös käsitelty yksityiskohtaisemmin oikeuskirjallisuu-

dessa. 

Tämän tutkielman laajuutta on rajattu sekä tietoturvavaatimusten että vahingonkorvausvas-

tuun näkökulmasta. Tietoturvavaatimusten osalta tarkastelu keskittyy nimenomaan henkilö-

tietoihin kohdistuviin tietomurtoihin. Vastaamon tietomurto oli yleisen tietosuoja-asetuksen 

4(12) artiklan mukainen henkilötietojen tietoturvaloukkaus. Henkilötietojen tietoturvalouk-

kauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen 

tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, 

häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Tietomurron li-

säksi henkilötietojen tietoturvaloukkaus kattaa laajan sarjan erilaisia tapahtumia, esimerkiksi 

sen, että organisaatio lähettää henkilötietoja sisältävän sähköpostin väärälle henkilölle ja sen, 

että rekisterinpitäjän työntekijä kadottaa henkilötietoja sisältävän tietokoneen tai muistitikun 

ja ulkopuolinen taho pääsee käsiksi siihen.37 Tietoturvaloukkaus voi luonnollisesti tarkoittaa 

myös muiden tietojen kuin henkilötietojen, kuten yrityksen liikesalaisuuksien, vuotamista, 

varastamista tai muokkaamista. Tässä tutkielmassa muunlaiset tietoturvaloukkaukset kuin 

henkilötietojen tietomurrot on rajattu käsittelyn ulkopuolelle. Lisäksi tarkastelu keskittyy 

yleisiin tietoturvavaatimuksiin, eikä tutkielmassa käsitellä esimerkiksi EU:n verkko- ja tie-

toturvadirektiivissä38 (NIS-direktiivi) säädettyjä sektorikohtaisia tietoturvavaatimuksia39.  

Tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan tietosuoja-asetuksen mukaista rekisterinpitäjän va-

hingonkorvausvastuuta rekisteröityä kohtaan. Tietosuoja-asetuksen 82(1) artiklan mukaan 

jokaisella henkilöllä, jolle aiheutuu aineellista tai aineetonta vahinkoa tietosuoja-asetuksen 

rikkomisesta, on oikeus vahingonkorvaukseen. Näin ollen tietosuoja-asetuksessa rekisterin-

pitäjän vahingonkorvausvastuuta ei ole rajattu koskemaan ainoastaan rekisteröidylle 

 
36 Hallinnollisen sakon (hallinnollisen seuraamusmaksun) määräämisessä ja hallinnollisen sakon (hallinnolli-
sen seuraamusmaksun) määrässä huomiotavista seikoista on säädetty tietosuoja-asetuksen 83(2) artiklassa. 
37 Korpisaari et al. 2022, s. 81; Kuner et al. (edit.) 2021, s. 192–193; The European Federation of Public Service 
Unions 2019, s. 26; Truli 2018, s. 6–7. 
38 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimen-
piteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. 
39 NIS-direktiivissä on säädetty keskeisiä palveluiden tarjoajia sekä digitaalisen palvelun tarjoajia koskevista 
tietoturvavaatimuksista jäsenvaltiossa (NIS-direktiivin 1(2)(d) artikla). NIS-direktiivin liitteessä II on määri-
telty yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimialoja, joilla on lainsäädännössä erityisiä tietoturvavaatimuksia. NIS-
direktiivi on implementoitu Suomessa sektorikohtaisesti useaan eri lakiin (HE 192/2017 vp, s. 57). 



 

7 

aiheutuneita vahinkoja40. Tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä rekisterinpitäjän vahingon-

korvausvastuuta muita tahoja kuin rekisteröityä kohtaan41. 

Tutkielmassa selvitetään henkilötietoihin kohdistuviin tietomurtoihin liittyviä rekisterinpi-

täjän tietoturvavelvoitteita ja vahingonkorvausvastuun arviointia sekä sitä, miten tietoturva-

toimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen. Henkilötietojen kä-

sittelijän vahingonkorvausvastuun arviointi sekä tietosuoja-asetuksen hallinnolliset seuraa-

mukset, kuten tietosuoja-asetuksen 58(2) artiklan mukaiset varoitus, huomautus ja rajoitus 

sekä 83 artiklan mukainen hallinnollinen seuraamusmaksu, jäävät myöhemmin mainittavia 

rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielmassa ei myöskään 

käsitellä tarkemmin rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuta muun sääntelyn kuin tieto-

suoja-asetuksen perusteella. 

Tietosuoja-asetuksen 82(2) artiklan mukaan kukin rekisterinpitäjä on vastuussa vahingosta, 

joka on aiheutunut tietosuoja-asetuksen rikkomisesta, eli rekisterinpitäjälle voi syntyä vastuu 

vahingosta, joka ei ole välttämättä sen itsensä aiheuttama. Rekisterinpitäjän vahingonkor-

vausvastuu rekisteröityä kohtaan voi syntyä henkilötietojen käsittelijän tai toisen rekisterin-

pitäjän aiheuttamasta vahingosta.42 Koska käsittelyketjut ovat usein monimutkaisia, tilanne, 

jossa rekisterinpitäjä on vastuussa toisen tahon aiheuttamasta vahingosta, on hyvin mahdol-

linen. Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti rekisterinpitäjän vastuuseen tämän itsensä 

aiheuttamasta vahingosta.  

1.3 Metodi, lähteet ja työn rakenne 

Tämän tutkielman tavoitteena on luoda yleiskuva EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tieto-

turvavaatimuksista ja vahingonkorvausjärjestelmästä. Lisäksi tutkielmassa on tarkoitus sel-

vittää, miten tietoturvavaatimuksia ja vahingonkorvausvelvollisuutta tulee tulkita tietomur-

totapauksissa. Koska tutkimuksessa käsitellään voimassa olevan lain sisältöä ja 

 
40 Lång et al. 2022, s. 179.  
41 Käsittelyketjuihin liittyvien vahingonkorvausulottuvuuksien avaaminen tyhjentävästi on tämän tutkielma-
työn laajuudessa mahdotonta, mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa, että rekisteröidyn lisäksi vahinkoa voi 
aiheutua esimerkiksi toiselle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle. Näin voi tapahtua esimerkiksi 
siksi, että samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneet rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät ovat yhteisvas-
tuussa rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta (TSA 82(4) artikla), mistä johtuen vahingon korvanneelle re-
kisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle syntyy takautumisoikeus muita käsittelyketjussa olevia koh-
taan (TSA 82(5) artikla). 
42 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176.  



 

8 

tulkitsemista, tutkimus on metodiltaan lainopillinen43. Vaikka tietosuojasääntelyä on ollut 

Suomessa ja muualla Euroopassa jo vuosikymmenien ajan44, oli tietosuoja-asetus merkittävä 

lainsäädäntöhanke, sillä sen myötä EU-jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädäntöä yhtenäistet-

tiin suoraan sovellettavalla EU-oikeudella45. Koska tietosuoja-asetus on melko uutta säänte-

lyä, on olemassa selkeä tarve lainopilliselle tutkimukselle. 

Lainopin tehtävä on lain systematisointi, punninta ja tulkinta46. Lainoppi voidaan jakaa kah-

teen suuntaukseen eli teoreettiseen lainoppiin, jossa pyritään systematisoimaan oikeusnor-

meja, sekä käytännölliseen lainoppiin, jonka tarkoituksena on tulkita voimassa olevaa oi-

keutta47. Tässä tutkielmassa hyödynnetään sekä käytännöllistä että teoreettista lainoppia. 

Tutkielmassa ensinnäkin systematisoidaan yleisen tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle 

asettamia tietoturvavaatimuksia tulkitsemalla oikeuskirjallisuudesta ja ratkaisukäytännöstä 

johdettavia tietoturvaan liittyviä oikeusohjeita. Toisaalta tutkielmassa esitetään tulkintoja 

siitä, miten tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuun ar-

viointiin, sekä siitä, miten rekisterinpitäjä voisi välttää vahingonkorvausvastuun tai pienen-

tää vahingonkorvausvastuutaan.  

Koska tutkimuskysymykset ovat lainopillisia, niihin etsitään vastauksia lainopillisten mene-

telmien avulla. Tutkielmassa hyödynnetään erityisesti sanamuodon mukaista tulkintaa ja te-

leologista tulkintaa. Sanamuodon mukaisella tulkinnalla tarkoitetaan lakitekstin tulkitse-

mista arkikielen mukaisessa normaalimerkityksessä48. Teleologisella eli tarkoitusperäopil-

lisella tulkinnalla taas tarkoitetaan lakitekstin tulkitsemista sääntelyn tavoitteista käsin. Sillä 

tarkoitetaan myös eri tulkintavaihtojen seurauksien arviointia. Teleologista tulkintaa on ko-

rostettu EU-oikeudessa,49 joten se on erityisen tärkeä menetelmä tässä tutkielmassa. Koska 

tutkimuskysymykset liittyvät EU-sääntelyyn, niiden käsittelyssä on otettava huomioon, mitä 

EU-lainsäätäjä on tarkoittanut ja mitä tulkintavaihtoehdot merkitsisivät EU:n ja sen sään-

nösten kannalta. Esimerkiksi tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on harmonisoida EU:n 

 
43 Lainopin määritelmästä ja tarkoituksista ks. esim. Minkkinen 2017, s. 909; Hirvonen 2011, s. 21–22 ja 36. 
Lainoppi on oikeudellisia tekstejä tutkiva tulkintatiede (Hirvonen 2011, s. 21), jonka tehtävänä on ”luoda yk-
sittäisistä oikeusnormeista koostuvasta monimutkaisesta ja usein sekavasta aineistosta käytännön lakimiesten 
työtä helpottavia systemaattisia kokonaisesityksiä ja tarjota voimassaolevan oikeuden tulkintasuosituksia” 
(Minkkinen 2017, s. 909).  
44 Korpisaari et al. 2022, s. 4. 
45 Ibid, s. 7. 
46 Minkkinen 2017, s. 909; Kolehmainen 2016, s. 107; Hirvonen 2011, s. 21–22.  
47 Hirvonen 2011, s. 25. 
48 Ibid, s. 38.  
49 Ibid, s. 40.  
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jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädäntöä ja -käytänteitä sekä turvata luonnollisten henkilöi-

den oikeuksia50. Siksi tietosuoja-asetusta tulisi tulkita tavalla, joka edistää jäsenmaiden vä-

listä yhtenäistä oikeustilaa ja suojaa luonnollisten henkilöiden oikeuksia, erityisesti henkilö-

tietojen suojaa ja yksityisyyden suojaa51.  

Tutkielman lainopillisilla tulkintakannanotoilla on merkitystä myös suhteessa ympäröivään 

yhteiskuntaan, sillä tapa, jolla lakia tulkitaan, vaikuttaa kansalaisiin, organisaatioihin ja vi-

ranomaisiin. Yhteiskunnan eri sektorit ja palvelut ovat yhä enenevissä määrin riippuvaisia 

digitaalisista palveluista, joten tietoturvavaatimukset ja niihin liittyvä vahingonkorvausvas-

tuu ovat merkityksellisiä yhteiskunnan kannalta52. Esimerkiksi S-Pankin tietomurrossa ilmi 

tulleet verkkopankkitunnistuspalvelun tietoturvapuutteet voivat vaikuttaa yhteiskuntaan laa-

jasti, sillä kyse on perustavanlaatuisesta tietoyhteiskunnan palvelusta, jonka varaan monet 

muut palvelut perustuvat53.  

Vahingonkorvausoikeus on perinteisesti nähty oikeudenalana, jossa sovelletaan pitkälti EU-

jäsenvaltioiden kansallisia lakeja. Suomen ja muiden EU-valtioiden vahingonkorvausoikeu-

dessa on kuitenkin nähtävissä eurooppalaistuva kehityssuunta, johon kuuluu muun muassa 

jäsenvaltioiden lainsäädännön harmonisointi EU-asetuksin ja -direktiivein.54 Esimerkkinä 

vahingonkorvausoikeuden harmonisoinnista on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 

vahingonkorvausjärjestelmä, joka on Suomessa suoraan sovellettavaa EU-oikeutta55. Koska 

kyse ei ole kotimaisesta oikeudesta, tietosuoja-asetuksen mukainen vahingonkorvausjärjes-

telmä ei välttämättä asetu täydellisesti suomalaiseen vahingonkorvausoikeudelliseen ajatte-

luun. Näin ollen tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausoikeusjärjestelmän systematisointi 

edellyttää EU-oikeudellisten vahingonkorvausoppien tarkastelua.  

Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmään voidaan hakea tulkinta-apua ensinnä-

kin muista EU-normeista, joissa on säädetty vahingonkorvausvastuusta. EU-oikeuden 

 
50 TSA:n johdanto-osa 2 kohta.  
51 Korpisaari, Pitkänen ja Warma-Lehtinen ovat todenneet, että henkilötietojen suoja voidaan nähdä yhdeksi 
yksityiselämän suojan osa-alueeksi, josta on säädetty perustuslain (731/1999) 10 §:ssä. Heidän mukaansa hen-
kilötietojen suoja on kuitenkin yksityiselämän suojaa laajempi, sillä henkilötietojen suoja koskee myös sellaisia 
henkilötietoja, joita yksityiselämän suoja ei koske. (Korpisaari et al. 2022, s. 8.) 
52 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:1, s. 17–18. 
53 Helsingin Sanomat 13.9.2022.  
54 Eurooppalaistuvaan kehityssuuntaan kuuluu myös laajempaa yhtenäistämistä esimerkiksi eurooppalaisen 
vahingonkorvausoikeuden normiston (Principles of European Tort Law) kautta (Ståhlberg – Karhu 2020, 
s. 24–25). 
55 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1175. 
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tulkinnassa apuna käytetään lisäksi sekä kotimaista että eurooppalaista oikeuskirjallisuutta. 

Tietosuoja-asetuksen myötä rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen liittyvä sääntely 

yhdenmukaistettiin EU:n alueella, kun taas aiemmin henkilötietodirektiivi56 jätti jonkin ver-

ran liikkumavaraa jäsenvaltioille57. Tutkielmassa käytetyt lähteet ovat eritoten tietosuoja-

asetuksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta, mutta myös henkilötietodirektiivin aikaisia läh-

teitä on soveltuvin osin käytetty tutkielmassa.  

Oikeuskirjallisuuden lisäksi työssä tarkastellaan tietomurtoihin liittyvää ratkaisukäytäntöä. 

Koska tietosuoja-asetus on EU-oikeutta, lopullisen ratkaisun sen tulkinnasta tekee Euroopan 

unionin tuomioistuin (EU-tuomioistuin)58. EU-tuomioistuin ei ole vielä antanut tietomur-

roista tai tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmästä ratkaisuja, joista saataisiin tul-

kinta-apua tämän työn tutkimuskysymyksiin.  Tutkielmassa hyödynnetään siksi myös EU:n 

jäsenvaltioiden ratkaisukäytäntöä. Vaikka tutkielma koskee nimenomaan vahingonkorvaus-

velvollisuutta (TSA 82 artikla) eikä siinä tarkemmin käsitellä hallinnollisia seuraamuksia 

(TSA 58 ja 83 artikla), työssä tarkastellaan EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten vahingon-

korvausvastuuseen liittyvän oikeuskäytännön lisäksi tietosuojaviranomaisten ratkaisuja, 

joissa organisaatioille on määrätty hallinnollisia seuraamuksia59. Tietosuojaviranomaisten 

arvioinnit tietosuoja-asetuksen edellyttämien tietoturvatoimenpiteiden riittävyydestä ovat 

olennaisia myös vahingonkorvausvelvollisuuden kannalta, sillä tietosuoja-asetuksen 82 ar-

tiklan mukaan rekisterinpitäjälle syntyy vahingonkorvausvastuu vahingosta, joka on aiheu-

tunut tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Viranomaisten ratkaisuja voidaan siten hyödyntää 

analogisesti vahingonkorvausvastuun syntymisen arvioinnissa.  

 
56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (henkilötietodirektiivi).  
57 Henkilötietodirektiivin 23(1) artiklan mukaan jäsenvaltioiden oli säädettävä ainoastaan rekisterinpitäjän va-
hingonkorvausvastuusta, joten henkilötietojen käsittelijät jäivät direktiivin ulkopuolelle. Tämän lisäksi jäsen-
valtiot pystyivät itse säätämään siitä, vapautuiko rekisterinpitäjä vahingonkorvausvastuusta, sillä henkilötieto-
direktiivin 23(2) artiklan mukaan rekisterinpitäjä voitiin vapauttaa vastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoit-
taa, ettei se ole missään vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumassa. Sen sijaan tietosuoja-asetuksen 
82(3) artiklan mukaan rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on vapautettava vastuusta, jos se osoittaa, 
ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. 
58 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan mukaan EU-tuomioistuimella on 
toimivalta antaa ennakkoratkaisu perussopimusten tulkinnasta ja EU:n toimielimen, elimen tai laitoksen sää-
döksen pätevyydestä ja tulkinnasta (Raitio – Tuominen 2020, s. 174). 
59 Tutkielmatyössä käytetyt tietosuojaviranomaisten ratkaisut koostuvat pääosin EU-jäsenvaltioiden tietosuo-
javiranomaisten ratkaisuista, minkä lisäksi tutkielmassa käytetään entisen EU-jäsenvaltion Yhdistyneen kunin-
gaskunnan tietosuojaviranomaisen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan Norjan tietosuojaviranomaisen rat-
kaisuja. 
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Tutkielma rakentuu aloitus- ja päätösluvun lisäksi kolmesta pääluvusta. Kaksi ensimmäistä 

päälukua ovat tutkielmatyön aihetta taustoittavia ja viimeinen pääluku on taas sisällöltään 

soveltavampi. Tutkielman rakenne seuraa edeltävän luvun 1.2 alussa esitettyjen tutkimusky-

symyksien järjestystä. Tutkielman toisessa luvussa systematisoidaan tietosuoja-asetuksen 

tietoturvavelvoitteita ja rekisterinpitäjän vastuuta tietoturvasta. Luvussa käsitellään sitä, mitä 

rekisterinpitäjältä edellytetään oikeuskirjallisuuden, Euroopan tietosuojaneuvosto EDPB:n 

ohjeistuksen sekä EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja tietosuojaviranomaisten ratkaisu-

käytännön valossa. Kolmannen luvun teemana on, millainen on rekisterinpitäjän vahingon-

korvausvastuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan. Luvussa kuvataan tietosuoja-asetuksen 

mukaista vahingonkorvausjärjestelmää ja rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuulle asetet-

tuja edellytyksiä tietomurtotapauksissa. Tämän jälkeen neljännessä luvussa käsitellään sitä, 

miten tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen. Vii-

des ja viimeinen luku sisältää tutkielman yhteenvedon.   
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2. REKISTERINPITÄJÄN TIETOTURVAVELVOITTEET  

2.1 Rekisterinpitäjä vai henkilötietojen käsittelijä? 

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä ovat tietosuojaoikeuden eräitä tärkeimpiä kä-

sitteitä60. Tässä tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan rekisterinpitäjän vahingonkorvaus-

vastuuta. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän EU:n yleiseen tietosuoja-asetuk-

seen perustuvat vastuut ovat erilaisia, joten ennen rekisterinpitäjän velvoitteiden läpikäy-

mistä on tärkeää avata rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmät sekä tar-

kastella sitä, mikä on rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän suhde toisiinsa henkilö-

tietojen käsittelyketjussa.  

Tietosuoja-asetuksen 4(1) artiklan mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista hen-

kilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä tois-

ten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot61. Jos käsittelyn tar-

koitukset ja keinot määritellään lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä kos-

kevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa lainsäädännön mukaisesti. Tämän perusteella hen-

kilöstä voi tulla rekisterinpitäjä kahdella eri tavalla: ensinnäkin rekisterinpitäjänä pidetään 

tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja toiseksi laissa voi-

daan säätää, että jokin taho on rekisterinpitäjä.62 

Tietosuoja-asetuksen 4(2) artiklan mukaan henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luon-

nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee 

henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Usein rekisterinpitäjä ulkoistaa henkilötietojen kä-

sittelyä sisältävät tehtävät palveluntarjoajalle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä63. 

Olennainen ero rekisterinpitäjän ja käsittelijän välillä on määräysvalta tietojen käsittelystä: 

rekisterinpitäjällä tarkoitetaan käsittelyketjussa tahoa, joka käyttää henkilötietoja käsiteltä-

essä niin sanotusti vastaavan tahon määräysvaltaa. Rekisterinpitäjä määrittelee, mitä 

 
60 IT Governance Privacy Team 2020, s. 27; Fielding 2018, s. 8.  
61 Korpisaari, Pitkänen ja Warma-Lehtinen ovat huomauttaneet, että rekisterinpitäjän käsitteen suomennus on 
epäonnistunut, sillä se viittaa jonkinlaisen rekisterin pitoon, vaikka todellisuudessa rekisterinpitäjällä tarkoite-
taan tahoa, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä huolimatta siitä, ovatko tiedot rekisterissä vai eivät (Korpi-
saari et al. 2022, s. 74). 
62 Korpisaari et al. 2022, s. 75–76. Korpisaari, Pitkänen ja Warma-Lehtinen ovat todenneet, että laissa on sää-
detty tällaisia velvoitteita lähinnä viranomaisille. Esimerkiksi oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain 
(625/2012) 1 §:n 1 kohdan mukaan oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, 
jonka tehtävänä on toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä.  
63 IT Governance Privacy Team 2020, s. 30. 
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henkilötietoja kerätään, mikä käsittelyn käyttötarkoitus on ja missä tietoja käsitellään tai säi-

lytetään.64 Henkilötietojen käsittelijällä ei sen sijaan ole päätösvaltaa siitä, miten henkilötie-

toja kerätään, säilytetään, käytetään tai käsitellään muilla tavoin. Henkilötietoja ei myöskään 

käsitellä käsittelijän tarkoituksia varten.65  

Vaikka henkilötietojen käsittelijällä ei ole määräysvaltaa henkilötietojen käsittelystä, käy-

tännössä sillä voi olla ja usein onkin suuri rooli siinä, miten tietoja käsitellään66. Päivi Kor-

pisaaren, Olli Pitkäsen ja Eija Warma-Lehtisen mukaan käsittelijällä voi olla rekisterinpitä-

jää enemmän asiantuntemusta nimenomaan henkilötietojen käsittelyn teknisestä puolesta. 

Näin ollen henkilötietojen käsittelijän toimilla on suuri merkitys esimerkiksi tietoturvan to-

teuttamisessa, vaikka rekisterinpitäjän vastuulla onkin huolehtia käsittelyyn liittyvästä tul-

kinnasta ja päätöksenteosta.67 Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että sen käyttämä käsittelijä nou-

dattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Rekisterinpitäjän tulee siksi varmistaa, että henki-

lötietojen käsittelijä on riittävän asiantunteva ja luotettava, ja että sillä on riittävät resurssit 

asianmukaisten tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseksi.68 

Se, kuka käsittelytilanteessa katsotaan rekisterinpitäjäksi, on riippuvainen nimenomaan to-

siasiallisen määräysvallan käytöstä henkilötietojen käsittelyssä69. Sen sijaan tietojenkäsitte-

lyn laillisuus tai laittomuus taikka se, kuka maksaa palvelusta ja mille taholle, ei vaikuta 

siihen, katsotaanko jonkun tahon toimineen rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsitteli-

jänä70. Osapuolet eivät voi myöskään keskenään sopia siitä, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka 

henkilötietojen käsittelijä71. Joskus käsittelytilanteessa voi olla epäselvää, millainen rooli 

kullakin käsittelyyn osallistuneella taholla on. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun 

muassa se, millaisia ohjeita rekisterinpitäjä on etukäteen antanut henkilötietojen käsittelijälle 

ja kuinka paljon harkinnanvaraa käsittelijälle on jätetty käsittelyn teknisestä toteuttami-

sesta.72 

 
64 Korpisaari et al. 2022, s. 75; IT Governance Privacy Team 2020, s. 28; Hanninen et al. 2017, s. 24–25. 
65 Korpisaari et al. 2022, s. 342–343.  
66 Korpisaari et al. 2022, s. 77; IT Governance Privacy Team 2020, s. 31. 
67 Korpisaari et al. 2022, s. 77. 
68 Korpisaari et al. 2022, s. 344; Hanninen et al. 2017, s. 26–27. 
69 Korpisaari et al. 2022, s. 75; Van Alsenoy 2019, s. 49; Fielding 2018, s. 8; Hanninen et al. 2017, s. 24–25. 
70 Korpisaari et al. 2022, s. 75–76; Fielding 2018, s. 9. 
71 Hanninen et al. 2017, s. 24. 
72 Korpisaari et al. 2022, s. 77; Van Alsenoy 2019, s. 49–50.  
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Käsittelyketjut ovat monimutkaisia, ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän suhde 

toisiinsa riippuu aina käsittelytilanteesta. Kaikkien käsittelyketjuihin liittyvien ulottuvuuk-

sien avaaminen tyhjentävästi on tämän tutkielmatyön laajuudessa mahdotonta. Tiivistetysti 

voidaan kuitenkin todeta, että rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän väliselle suh-

teelle on kolme perusmallia. Ensimmäisessä mallissa yksi rekisterinpitäjä määrää, miten 

henkilötietojen käsittelijän tulee käsitellä tietoja tämän puolesta. Toisessa mallissa tieto-

suoja-asetuksen 26 artiklan mukaiset yhteisrekisterinpitäjät tekevät yhdessä päätöksiä siitä, 

miten henkilötietoja käsitellään. Kolmannessa mallissa erilliset rekisterinpitäjät tekevät erik-

seen päätöksiä samassa käsittelytilanteessa esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja siirretään 

organisaatiosta toiseen.73 Tässä tutkielmassa ei käsitellä tarkemmin erilaisiin käsittelyketjui-

hin liittyviä velvoitteita tai vastuita, vaan keskitytään nimenomaan rekisterinpitäjän vastuu-

seen.  

2.2 Yleistä tietoturvasta 

Ennen tietoturvavelvoitteiden tarkempaa läpikäyntiä on tärkeää määritellä muutamia tieto-

turvaan liittyviä käsitteitä, jotta tietoturvavelvoitteita voidaan ymmärtää ja analysoida tar-

kemmalla tasolla. Tämän tutkielman kannalta merkityksellisiä käsitteitä ovat henkilötietojen 

tietoturvaloukkaus, eheyden ja luottamuksellisuuden periaate, tietoturva ja tietoturvatoimen-

piteet. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen käsite on määritelty tarkemmin luvussa 1.2. 

Tietosuoja-asetus on periaatelähtöistä sääntelyä74. Henkilötietojen käsittelyä koskevista pe-

riaatteista on säädetty erityisesti tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa. Tietoturvan kannalta tär-

keä periaate on tietosuoja-asetuksen 5(1)(f) artiklassa säädetty eheyden ja luottamuksellisuu-

den periaate, jonka mukaan henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilö-

tietojen asianmukainen turvallisuus muun muassa suojaamalla niitä luvattomalta ja laitto-

malta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittu-

miselta asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä hyödyntäen. Eheyden ja luot-

tamuksellisuuden periaatetta tarkentaa tietosuoja-asetuksen 32 artikla75, jonka mukaan re-

kisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuusta-

son varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.  

 
73 Fielding 2018, s. 9. Ks. myös Hanninen et al. 2017, s. 27–28. 
74 Lång – Taka 2019, s. 56.  
75 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 311. 
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Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tietoturvalla viitataan järjestelyihin, joiden tarkoitus 

on varmistaa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus76. Korpisaaren, Pitkäsen ja 

Warma-Lehtisen mukaan luottamuksellisuus tarkoittaa tietojen, palveluiden, järjestelmien ja 

tietoliikenteen suojaamista siten, että tietoja voivat hyödyntää vain niiden käyttöön oikeute-

tut henkilöt. Eheys tarkoittaa, että tietoja voivat muuttaa vain henkilöt, joilla on siihen oi-

keus. Saatavuudella eli käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tietoja ja tietojärjestelmiä voi-

vat hyödyntää vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen oikeus.77 Tässä työssä tietoturvasta 

puhuttaessa tarkoitetaan Kyberturvallisuuskeskuksen sekä Korpisaaren, Pitkäsen ja Warma-

Lehtisen käyttämää määritelmää ja erityisesti luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyy-

den varmistamista.  

Tietoturvaa toteutetaan tietoturvatoimenpiteillä eli toimenpiteillä, joilla pyritään varmista-

maan henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Luottamuksellisuuden, 

eheyden ja käytettävyyden vaatimusten toteuttamisessa tärkeässä roolissa on se, kenellä on 

mahdollisuus tarkastella, muuttaa ja käyttää tietoja.78 Yhdeksi tietoturvatoimenpiteiden tär-

keimmäksi tehtäväksi voidaan siten nimetä henkilöllisen ulottuvuuden rajoittaminen. Myös 

ulkomaisessa ratkaisukäytännössä on korostettu, että asianmukaisten teknisten ja organisa-

toristen toimenpiteiden tarkoitus on taata, etteivät ulkopuoliset henkilöt pääse käsiksi tietoi-

hin tai voi käyttää laitteita, joilla tietoja käsitellään. Esimerkiksi saksalainen alempi tuomio-

istuin linjasi näin tapauksessa, jossa hakkeri oli päässyt käsiksi rekisterinpitäjän tietojärjes-

telmään rekisterinpitäjän entisen IT-palveluntarjoajan kautta, koska palveluntarjoajan pää-

sytiedot rekisterinpitäjän järjestelmään eivät olleet muuttuneet. Tuomioistuimen arvion mu-

kaan rekisterinpitäjä rikkoi tietosuoja-asetusta, sillä se ei ollut tarkistanut pääsytietojen pois-

tamista tai muuttamista palveluiden käytön päättymisen jälkeen. Kyseisen laiminlyönnin 

seurauksena ulkopuolisilla oli pääsy järjestelmään useamman vuoden ajan.79 Hakkeri pääsi 

näin varastamaan henkilötietoja, kuten nimiä, yhteystietoja sekä tietoja syntymäpaikasta ja 

 
76 Traficomin julkaisuja 228/2020, s. 19.  
77 Korpisaari et al. 2022, s. 371. Lisäksi Korpisaaren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan tietoturvaan luetaan 
usein myös todennus, vastuullisuus ja kiistämättömyys.  
78 Ibid, s. 371. Tietoturvaloukkaus voi tarkoittaa luottamuksellisuuden, eheyden tai käytettävyyden loukkausta 
taikka näiden yhdistelmää. Tietomurrot merkitsevät usein erityisesti luottamuksellisuuden loukkausta, sillä 
niissä tietoja paljastuu luvattomasti tai vahingossa. Tietomurto voi myös tarkoittaa eheyden loukkausta eli sitä, 
että henkilötiedot muuttuvat luvattomasti tai vahingossa, tai käytettävyyden loukkausta, eli sitä, että henkilö-
tiedot tai pääsy niihin menetetään luvattomasti tai vahingossa. (Korpisaari et al. 2022, s. 382.) Esimerkiksi 
Vastaamo-tapauksessa ulkopuolinen taho oli saanut henkilötietoihin pääsyn ja henkilötietoja menetettiin (TSV 
7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohdat 2.2.5), eli kyse oli luotta-
muksellisuuden ja saatavuuden loukkauksesta.  
79 LG München I 9.12.2021, Az. 31 O 16606/20, kohdat 38 ja 41.  



 

16 

kansalaisuudesta. Varastettuja henkilötietoja käytettiin lainojen hakemiseen, ja identiteetti-

varkauksien ja petoksien pelossa osa rekisteröidyistä vaati vahingonkorvausta.80 

Tietoturvatoimenpiteillä viitataan erityisesti tietosuoja-asetuksessa säädettyihin asianmukai-

siin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin (TSA 5(1)(f), 24, 25 ja 32 artikla). Tässä tut-

kielmassa tietoturvatoimenpiteet merkitsevät teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden li-

säksi myös muita rekisterinpitäjän turvallisuusvelvoitteita, kuten rekisterinpitäjän velvolli-

suutta tehdä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitus tietosuojaviranomaiselle ja re-

kisteröidylle (TSA 33 ja 34 artikla). Asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

ovat osa tietomurtoja ennaltaehkäisevää tietoturvaa, joiden pääasiallinen tarkoitus on estää 

tietomurtojen tapahtuminen, vaikkakin ne voivat toimia myös vahinkoa pienentävinä toi-

menpiteinä. Sen sijaan ilmoitukset tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle tehdään tieto-

murron tai muun tietoturvaloukkauksen tapahtumisen jälkeen. Ilmoitusvelvollisuudet ovat 

enemmänkin jälkikäteistä tietoturvaa, ja niiden tarkoitus on korjata tietomurrosta aiheutuvia 

haitallisia seurauksia.81 Asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sekä ilmoi-

tusvelvollisuuksia käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa 2.3.  

2.3 Käsittelyn turvallisuuteen liittyvät velvoitteet 

2.3.1 Ennaltaehkäisevä tietoturva: asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

Kuten edellä on todettu, tietoturvatoimenpiteillä tarkoitetaan erityisesti asianmukaisia tekni-

siä ja organisatorisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamista on edellytetty useassa tie-

tosuoja-asetuksen artiklassa82. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa erilaisissa or-

ganisaatioissa käytettävien laitteiden ja järjestelmien valvonta83 esimerkiksi palomuurin 

avulla84. Teknisiin toimenpiteisiin sisältyy ainakin laitteiden ja järjestelmien käyttöoikeuk-

sien määrittely. Korpisaaren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan rekisterinpitäjän tulee 

muun muassa varmistaa, että henkilötietoihin käsiksi pääsevien työntekijöiden käyttöoikeu-

det vastaavat heidän asemaansa ja vastuitaan. Lisäksi teknisiin toimenpiteisiin sisältyy ta-

pahtumien kirjaaminen, järjestelmän ylläpitäminen ja suojaaminen sekä luvattoman käytön 

 
80 Ibid, kohdat 9–12 ja 14. 
81 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 642.  
82 Ks. esim. tietosuoja-asetuksen 5(1)(e) artikla (säilytyksen rajoittamisen periaate), 5(1)(f) artikla (eheyden ja 
luottamuksellisuuden periaate), 24 artikla (rekisterinpitäjän vastuu), 25 artikla (sisäänrakennettu ja oletusar-
voinen tietosuoja), 28 artikla (henkilötietojen käsittelijä) ja 32 artikla (käsittelyn turvallisuus). 
83 Korpisaari et al. 2022, s. 304. 
84 Feiler et al. 2018, s. 161–162.  
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estäminen. Organisaatioiden on myös tarvittaessa suojattava tietojärjestelmänsä laittomilta 

tunkeutumisyrityksiltä sekä mahdollistettava se, että ongelma- ja vikatilanteet, esimerkiksi 

tietojen katoaminen, voidaan ratkaista nopeasti.85  

Organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitetaan organisaation sisällä toteutettavia hallinnollisia 

toimia, esimerkiksi henkilöstön kouluttamista. Henkilöstön kouluttaminen tarkoittaa muun 

muassa ohjeistuksien ja määräyksien antamista henkilöstölle, heidän valvomistaan sekä teh-

tävien ja vastuiden määrittelyä. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluvat lisäksi erilaiset toi-

mintalinjaukset, käytännesäännöt ja järjestelyt,86 henkilötietojen käsittelyyn käytettävien ti-

lojen valvominen sekä salassapitosopimusten solmiminen sellaisten tahojen kanssa, jotka 

saattavat jotenkin päästä käsiksi henkilötietoihin87.  

Rekisterinpitäjällä on mahdollisuus turvautua hyvin monenlaisiin erilaisiin toimenpiteisiin, 

joilla se voi varmistaa tietoturvan toteutumisen88. Tietosuoja-asetuksen 32(1)(a)–(d) artik-

lassa on säädetty asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden esimerkkeinä:  

(a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus (enkryptaus);  

(b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja -palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, 

käytettävyys ja vikasietoisuus;  

(c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian 

sattuessa; sekä  

(d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisa-

toristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmista-

miseksi. 

Tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa esitetty lista ei ole tyhjentävä89. Toimenpiteet eivät myös-

kään ole pakollisia, mutta niitä voidaan pitää vahvoina suosituksina90. Korpisaari, Pitkänen 

ja Warma-Lehtinen ovat esimerkiksi todenneet, että tietosuojavaltuutettu tulee todennäköi-

sesti olettamaan, että 32 artiklassa mainitut toimenpiteet on otettu käyttöön aina, kun se on 

 
85 Korpisaari et al. 2022, s. 304–305. 
86 Ibid, s. 304–305. 
87 Hanninen et al. 2017, s. 55. 
88 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 636; Voigt – von dem Bussche 2017, s. 38–40. 
89 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 38–40. 
90 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 633. 
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mahdollista91. Myös Lukas Feilerin, Niklaus Forgón ja Michaela Weiglin mukaan toimen-

piteitä todennäköisesti edellytetään suurimmassa osassa käsittelytilanteita92. He ovat myös 

todenneet, että asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on ymmärrettävä laaja-

alaisesti siten, että ne sisältävät kaikki tarvittavat toimenpiteet, joita edellytetään tietosuojan 

takaamiseksi ja sen noudattamisen osoittamiseksi93. Siksi on hyvä huomata, että henkilötie-

tojen käsittelyltä edellytettävä turvallisuustaso saattaa tarkoittaa myös tietosuoja-asetuksen 

32 artiklan esimerkkien mukaisen vaatimustason ylittämistä. Tietosuoja-asetus jättää rekis-

terinpitäjän harkittavaksi sen, millaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä käsittelyssä 

pitää toteuttaa. Rekisterinpitäjällä on käytettävänään lukematon määrä erilaisia teknisiä ja 

organisatorisia toimenpiteitä, ja niiden avaaminen tyhjentävästi on mahdotonta. Tulkinta-

apua tietosuoja-asetuksen vaatimuksille voidaan saada esimerkiksi ratkaisukäytännössä 

edellytetyistä tietoturvatoimenpiteistä sekä asianmukaisuuden arviointiin liittyvästä ohjeis-

tuksesta ja oikeuskirjallisuudesta. Näitä seikkoja käsitellään tarkemmin myöhemmin alalu-

vuissa 2.4 ja 2.5. 

2.3.2 Jälkikäteinen tietoturva: rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuudet 

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa on todettu, että mikäli henkilötietojen tietoturvalouk-

kaukseen ei puututa tehokkaasti ja nopeasti, tietoturvaloukkauksesta voi aiheutua luonnolli-

sille henkilöille haitallisia seurauksia. Seuraukset voivat olla fyysisiä, aineellisia tai aineet-

tomia vahinkoja, kuten esimerkiksi omien henkilötietojen valvomiskyvyn menettäminen, 

syrjintä, identiteettivarkaus tai petos, mainehaitta ja taloudelliset menetykset. Haitallisten 

seurausten ehkäisemiseksi tietosuoja-asetuksen 33 ja 34 artiklassa on säädetty rekisterinpi-

täjän ja henkilötietojen käsittelijän ilmoitusvelvollisuuksista, joiden mukaan rekisterinpitä-

jän tulee tietyissä tilanteissa ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta toimivaltai-

selle valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle.94  

Tietosuoja-asetuksen 33(1) artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos siitä ei todennä-

köisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Il-

moitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin aikana 

tietoturvaloukkauksen ilmitulosta. Jos ilmoitusta ei anneta 72 tunnin kuluessa, 

 
91 Korpisaari et al. 2022, s. 376. 
92 Feiler et al. 2018, s. 161.  
93 Ibid, s. 143.  
94 TSA:n johdanto-osa 85 kohta. 
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rekisterinpitäjän on toimitettava valvontaviranomaiselle perusteltu selitys. Tietosuoja-ase-

tuksen 34(1) artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle henkilötieto-

jen tietoturvaloukkauksesta silloin, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti 

aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus tulee 

tehdä ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.  

Näin ollen jos rekisterinpitäjän organisaatiossa tapahtuu henkilötietojen tietomurto, tietotur-

valoukkausta ei saa salata95. Ilmoituksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tietoturvaloukkauk-

sesta ei todennäköisesti aiheudu ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä96. Re-

kisteröidyille aiheutuvaa riskiä arvioidaan muun muassa sen perusteella, millainen tietotur-

valoukkaus on kyseessä, millaisia ja kuinka suurta määrää henkilötietoja loukkaus koskee 

sekä millaisia seurauksia loukkauksesta voi rekisteröidyille aiheutua97.  

Kuten edellä luvussa 2.2 on todettu, tietosuoja-asetuksen 33 ja 34 artiklan ilmoitusvelvolli-

suudet ovat erilaista turvallisuudesta huolehtimista kuin tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa 

säädettyjen asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen. Il-

moitukset tehdään tietomurron tai muun tietoturvaloukkauksen tapahtumisen jälkeen, ja ne 

toimivat enemmän loukkausta ja sen aiheuttamia vahinkoja korjaavina toimenpiteinä98. Il-

moituksien tekemisen tarkoituksena on ehkäistä ja pienentää vahinkoja99, ja esimerkiksi 

Vastaamo-tapauksessa ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti oli lisännyt rekisteröidyille ai-

heutuneiden vahinkojen todennäköisyyttä100. Näin ollen ilmoituksien tekeminen voi olla 

merkittävässä roolissa rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuun kannalta. 

 
95 Korpisaari et al. 2022, s. 381.  
96 Korpisaari et al. 2022, s. 384; Kuner et al. (edit.) 2021, s. 640 ja 655. Ilmoitus on tehtävä rekisteröidylle 
silloin, kun tietoturvaloukkaus aiheuttaa todennäköisesti korkean riskin (TSA 34(1) artikla).  
97 WP29 18/FI WP250rev.01, s. 24–27. Tietosuojaryhmä Article 29 Data Protection Working Party (WP29) on 
suositellut, että tietoturvaloukkauksesta rekisteröidyille aiheutuvaa riskiä arvioitaessa tulee huomioida ainakin 
tietoturvaloukkausten tyypit, henkilötietojen luonne, arkaluonteisuus ja määrä, se, kuinka helposti henkilöt 
ovat tunnistettavissa tiedoista, henkilöille aiheutuvien seurausten vakavuus, henkilöiden erityiset ominaisuu-
det, rekisterinpitäjän erityiset ominaisuudet sekä niiden henkilöiden määrä, joihin tietoturvaloukkaus vaikuttaa. 
98 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 642. 
99 TSA:n johdanto-osa 85 kohta. 
100 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 



 

20 

2.4 Ratkaisukäytännössä edellytetyt tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 

2.4.1 Pääsyä rajoittavat tietoturvatoimenpiteet 

Kuten aiemmin alaluvussa 2.3.1 todettiin, EU-jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja tietosuoja-

viranomaisten ratkaisukäytännön perusteella on mahdollista tehdä jonkinlaisia linjauksia 

siitä, millaisia toimenpiteitä rekisterinpitäjältä voitaisiin odottaa. Olen jakanut ratkaisuissa 

esitetyt tietoturvatoimenpiteet kolmeen ryhmään: pääsyä rajoittaviin tietoturvatoimenpitei-

siin, tietoja suojaaviin tietoturvatoimenpiteisiin ja turvallisuutta ylläpitäviin tietoturvatoi-

menpiteisiin. Jako on toteutettu tietoturvatoimenpiteiden systematisoimiseksi. Tietoturvaa 

ajatellessa tekniset toimenpiteet saatetaan nähdä merkittävämmässä roolissa kuin organisa-

toriset toimenpiteet ja myös tässä alaluvussa tarkastelu painottuu teknisiin toimenpiteisiin. 

Organisatoriset toimenpiteet ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa organisaation tietoturvaa, sillä 

merkittävä osa tietoturvaloukkauksista aiheutuu ihmisten huolimattomuudesta tai tietämät-

tömyydestä101. 

Ensimmäinen tietoturvatoimenpiteiden ryhmä on pääsyä rajoittavat tietoturvatoimenpiteet. 

Pääsyä rajoittavat tietoturvatoimenpiteet ovat kiinteästi yhteydessä eheyden ja luottamuk-

sellisuuden periaatteeseen, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyssä on varmistettava, että 

ulkopuoliset henkilöt eivät pääse niihin käsiksi (TSA 5(1)(f) artikla). Pääsyn rajoittaminen 

on olennaista, sillä tietoturva tarkoittaa, että henkilötiedot ovat vain sellaisten henkilöiden 

saatavilla, joilla on oikeus tarkastella tietoja102. Pääsyä rajoittavia tietoturvatoimenpiteitä 

ovat edellyttäneet ainakin Suomessa tietosuojavaltuutettu sekä Yhdistyneen kuningaskun-

nan, Espanjan, Ranskan ja Alankomaiden tietosuojaviranomaiset103. Ratkaisukäytännössä 

on katsottu, että tietoturvatoimenpiteiden tulee estää pääsy sovelluksiin, tietoihin ja työka-

luihin kaikilta muilta paitsi niiltä henkilöiltä, jotka tarvitsevat pääsyä henkilön roolin täyttä-

miseksi104.  

Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on katsonut British 

Airwaysia koskeneessa tietomurtotapauksessa, että rekisterinpitäjä olisi voinut rajoittaa ul-

kopuolisten pääsyä henkilötietoihin monivaiheisella tunnistautumisella eli MFA:lla 

 
101 Korpisaari et al. 2022, s. 23.  
102 Traficomin julkaisuja 228/2020, s. 19; Korpisaari et al. 2022, s. 371. Ks. myös Anderssen 2018, s. 2. 
103 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 56; TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamus-
kollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18; AEPD, Procedi-
miento Nº E/07796/2020, s. 4; ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 36. 
104 ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 36.  
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(Multi-Factor Authentication). Viranomainen korosti ratkaisussa sitä, että monivaiheisen 

tunnistuksen kautta hakkeri ei pystyisi murtautumaan järjestelmään salasanan avulla, sillä 

salasanan lisäksi kirjautuminen edellyttää useampaa vaihetta,105 jolloin tietomurron riski vä-

henisi huomattavasti. Myös Tanskan tietosuojaviranomainen Datatilsynet on korostanut mo-

nivaiheista tunnistautumista tapauksessa, jossa hakkeri oli onnistunut varastamaan verkko-

kaupan asiakkaiden henkilötietoja muokkaamalla rekisterinpitäjän verkkokaupan koodia si-

ten, että se antoi verkkosivun käyttäjille virhekoodin, jonka myötä rekisteröidyt syöttivät 

hakkerille maksutietonsa ennen ostosten tekemistä106. Samoin Norjan tietosuojaviranomai-

nen Datatilsynet edellytti monivaiheista tunnistautumista tapauksessa, jossa ulkopuolinen 

osapuoli sai pääsyn kunnan tietojärjestelmään, minkä seurauksena arkaluonteisia henkilötie-

toja katosi ja myytiin pimeässä verkossa107. 

Alankomaiden tietosuojaviranomainen AP korosti monivaiheisen tunnistautumisen lisäksi 

vahvaa salasanasuojausta tapauksessa, jossa hakkeri käytti aiemmissa tietovuodoissa saami-

aan tietoja sekä salasananselvitysohjelmaa saadakseen pääsyn henkilötietoihin. Monivaihei-

sen tunnistautumisen ja vahvan salasanasuojauksen avulla olisi AP:n mukaan voitu selvästi 

alentaa tietomurron tapahtumisen riskiä. Tietosuojaviranomainen katsoi, että heikkojen tie-

toturvamenetelmien yhdistelmän vuoksi ulkopuolisen tahon pääsy henkilötietoihin oli hyvin 

helposti ennakoitavissa.108 Myös Vastaamo-tapauksessa yksi olennaisista tietoturvapuut-

teista oli vahvan salasanasuojauksen puuttuminen109. 

Muita esimerkkejä ensimmäisen ryhmän tietoturvatoimenpiteistä ovat pääsyn rajoittaminen 

virtuaalisella erillisverkkoyhteydellä eli VPN-yhteydellä (Virtual Private Network) ja 

IP-osoitteiden perusteella. VPN-yhteyttä ja IP-osoitteiden rajoittamista on edellyttänyt muun 

muassa ICO.110 Lisäksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu katsoi, että tietokantaan 

pääsyä olisi tullut rajoittaa IP-osoitteiden perusteella, sillä Vastaamon järjestelmään oli pys-

tynyt kirjautumaan mistä tahansa IP-osoitteesta oletustunnuksilla ja -salasanoilla. Lisäksi 

tietosuojavaltuutettu edellytti palomuurin käyttämistä.111  

 
105 Ibid, s. 18. 
106 Datatilsynet (Tanska) 22.6.2022, Journalnummer 2021-441-9489, 2. Sagsfremstilling.  
107 Datatilsynet (Norja) 18.10.2021, referanse 21/00480, s. 3. 
108 AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18–21. 
109 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
110 ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 32. 
111 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
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Yllä mainitut toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä112. Tietosuojaviranomaisten ratkaisu-

käytännössä on lisäksi edellytetty organisatorisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ollut 

rajata pääsyä henkilötietoihin. Muun muassa Espanjan tietosuojaviranomaisen AEPD:n mu-

kaan rekisterinpitäjän olisi tullut pitää kirjaa työntekijöistä, joilla on pääsy henkilötietoihin, 

ja suunnitella tarkkaan sopimukset ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tilanteissa, joissa 

näillä on pääsy rekisterinpitäjän tietojärjestelmään113.  

2.4.2 Tietoja suojaavat tietoturvatoimenpiteet 

Toinen tietoturvatoimenpiteiden ryhmä on tietoja suojaavat tietoturvatoimenpiteet. Tällaiset 

toimenpiteet kohdistuvat henkilötietoihin muuttamalla niitä siten, ettei ulkopuolinen ym-

märrä tietoja. Esimerkkejä tietoja suojaavista tietoturvatoimenpiteistä ovat pseu-

donymisointi ja enkryptaus, jotka mainitaan myös tietosuoja-asetuksen 32(1) artiklassa esi-

merkkeinä asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä. Pseudonymisoimi-

nen tarkoittaa, ettei henkilötietoja voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä 

lisätietoja (TSA 4(5) artikla). Pseudonymisoinnissa henkilötiedot piilotetaan esimerkiksi 

korvaamalla rekisteröityjen nimet koodeilla.114 Enkryptauksella viitataan tietojen salaami-

seen115. Enkryptaus voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, mutta käytännössä kyse on mate-

maattisesta prosessista, jossa salattavat tiedot tehdään lukukelvottomiksi kaikille paitsi niille 

henkilöille, joilla on ”avain” salauksen purkamiseksi eli dekryptaamiseksi116.  

Enkryptausta ovat edellyttäneet muun muassa tietosuojavaltuutettu sekä Yhdistyneen kunin-

gaskunnan, Ranskan, Puolan ja Espanjan tietosuojaviranomaiset117. Yhdistyneen kuningas-

kunnan tietosuojaviranomainen ICO ei pitänyt Marriot International Inciin kohdistuneessa 

tietomurtotapauksessa riittävänä sitä, että vain osa tiedoista, kuten maksukorttien numerot ja 

 
112 Feiler et al. 2018, s. 161–162.  
113 AEPD, Procedimiento Nº E/08205/2019, s. 3–4.  
114 Korpisaari et al. 2022, s. 72 ja 717–718. Pseudonymisointi eroaa anonymisoinnista siten, että anonymisoin-
nissa tiedoista poistetaan pysyvästi kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, jolloin luonnollista henkilöä 
ei voida tunnistaa tiedoista eikä niissä siten ole enää kyse henkilötiedoista (Korpisaari et al. 2022, s. 717–718). 
Pseudonymisoidut tiedot sen sijaan voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietojen avulla. Tietosuoja-
asetusta sovelletaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskeviin tietoihin, joten tie-
tosuoja-asetus ei sovellu anonymisoituihin tietoihin. (TSA:n johdanto-osa 26 kohta.)  
115 Tietosuoja-asetuksen englannin kieliversio edellyttää, että rekisterinpitäjä toteuttaa teknisinä ja organisato-
risina toimenpiteinä muun muassa ”encryption of data” (TSA 32(1)(a) artikla). ”Encyryption” on käännetty 
suomeksi ”salaukseksi”.  
116 Electric Frontier Foundation 2022. 
117 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohdat 56 ja 62; TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seu-
raamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.12; UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie; 
ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 38; AEPD, Procedimiento Nº 
E/08205/2019, s. 3–4. 
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osa passien numeroista, oli enkryptattu. Tietosuojaviranomainen katsoi, että enkryptauksen 

olisi tullut kattaa kaikki henkilötiedot. ICO:n mukaan kaikkien tietojen salaamista tulee edel-

lyttää tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun tietoja siirretään internetissä.118 Koska henkilö-

tietoja käsitellään yhä enenevissä määrin digitaalisissa ympäristöissä119, ratkaisun perus-

teella suurimman osan organisaatioista on suositeltavaa enkryptata kaikki käsittelemänsä 

henkilötiedot.  

Pseudonymisointi ja enkryptaus ovat tehokkaita tietoturvatoimenpiteitä120, sillä tietojen suo-

jaamisella voidaan vähentää rekisteröityihin kohdistuvia riskejä121. Enkryptaus on tällä het-

kellä paras tapa tietojen suojaamiseksi kyberrikollisilta ja se on monilla aloilla tietoturvatoi-

menpiteiden standardi. Enkryptausta käytetään erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Se on tär-

keä tietoturvatoimenpide, sillä se suojaa tietoja sellaisessa tilanteessa, jossa ulkopuolinen 

jostain syystä saa pääsyn henkilötietoihin.122 Jos hakkeri siis onnistuisi kiertämään pääsyä 

rajoittavat toimenpiteet, enkryptaus ja muut tietoja suojaavat toimenpiteet voisivat vielä es-

tää vahingon tapahtumisen tai pienentää vahingon määrää. Jos esimerkiksi Vastaamo-ta-

pauksessa terapia-asiakkaiden henkilötiedot olisi pseudonymisoitu tai enkryptattu siten, ettei 

ulkopuolinen pysty ymmärtämään tietoja ja yhdistämään niitä tiettyyn henkilöön, ei tietojen 

vuotamisesta olisi aiheutunut yhtä paljon riskejä rekisteröidyille eikä tietoja olisi voitu sa-

malla tavalla hyödyntää laittomasti.  

Tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännön perusteella tietoja suojaavat tietoturvatoimenpi-

teet ovat erityisen tärkeitä silloin, kun rekisterinpitäjä käsittelee erityisiin henkilötietoryh-

miin (TSA 9 artikla) kuuluvia tietoja tai muita henkilötietoja, joiden vuotaminen voi aiheut-

taa rekisteröidyille vakavia seurauksia. Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa erittäin arkaluon-

teisia potilastietoja säilytettiin täysin salaamattomina, jolloin rekisteröidyt olivat suoraan 

tunnistettavissa ulkopuolisten saatua pääsyn henkilötietoihin. Tietosuojavaltuutetun mukaan 

käsiteltävien henkilötietojen laadun vuoksi suojaavilta tietoturvatoimenpiteiltä odotettu taso 

oli erityisen korkea.123  

 
118 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 38–39.  
119 Lång et al. 2022, s. 171.  
120 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 39. Ks. myös Spindler – Schmechel 2016, s. 163.  
121 Korpisaari et al. 2022, s. 717–718. 
122 Leenes et al. (edit.) 2017, s. 233. 
123 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.12.  
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Kun arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään laaja-alaisesti, kuten esimerkiksi Vastaamo-ta-

pauksessa tehtiin, enkryptausta voidaan mielestäni pitää jopa ehdottomana edellytyksenä, 

jotta tietoturvan tasoa voitaisiin pitää asianmukaisena. Toisaalta pienempien, ei-arkaluontei-

sia tietoja käsittelevien organisaatioiden kohdalla enkryptaaminen ei välttämättä ole tarpeel-

lista asianmukaisen tietoturvan saavuttamiseksi. Sen toteuttamisella voisi jopa turhaan ras-

kauttaa organisaation toimintaa ja luoda sille tarpeettomia lisäkuluja. Tästä huolimatta mie-

lestäni suurimman osan organisaatioista olisi hyvä lähteä tietoturvan suunnittelussa siitä, että 

käsiteltävät henkilötiedot enkryptataan. Enkryptaus, pseudonymisointi ja muut tietoja suo-

jaavat toimenpiteet tulee kuitenkin toteuttaa siten, etteivät ulkopuoliset pysty purkamaan 

suojausta124. Esimerkiksi enkryptauksessa merkittävässä roolissa on avainten hallinta, jotta 

ulkopuolinen ei pysty purkamaan salausta eikä rekisterinpitäjä myöskään voi hukata avainta 

siten, ettei se itse enää pääse tietoihin käsiksi125. Samoin pseudonymisoituihin henkilötietoi-

hin liittyvät lisätiedot tulee säilyttää erillään sen varmistamiseksi, ettei henkilötietoja pystytä 

yhdistämään rekisteröityyn (TSA 4(5) artikla).  

2.4.3 Turvallisuutta ylläpitävät tietoturvatoimenpiteet 

Kolmanteen ja viimeiseen tietoturvatoimenpiteiden ryhmään kuuluvat turvallisuutta ylläpi-

tävät tietoturvatoimenpiteet. Järjestelmien, koneiden ja käyttöoikeuksien jatkuva ylläpitämi-

nen on tärkeä osa riskienhallintaa, joka on tietosuojan kulmakivi126. Tietoturvauhat lisään-

tyvät ja muuttuvat127, joten toimenpiteiden asianmukaisuutta tulee päivittää uhkien mukaan. 

Tietosuojavaltuutettu totesi Vastaamoa koskevassa ratkaisussaan, että huolellisesti toimiva 

rekisterinpitäjä seuraa teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojärjes-

telmänsä turvallisuuden varmistamiseksi. Ylläpitävien toimenpiteiden toteuttaminen on tär-

keää siksi, että niillä huomataan tietojärjestelmän puutteet nopeasti ja varmistetaan, että 

puutteet ovat kestoltaan lyhytaikaisia.128 

Turvallisuuden ylläpitämiseen liittyy useita eri toimenpiteitä. Espanjan tietosuojaviranomai-

sen AEPD:n ratkaisukäytännön perusteella tähän ryhmään voidaan lukea ainakin järjestel-

mää analysoivat tietoturvatoimenpiteet129, sillä näillä on merkittävä rooli järjestelmän 

 
124 Leenes et al. (edit.) 2017, s. 233. 
125 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 39.  
126 UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie. 
127 Hyppönen 2021, s. 4–5. Ks. myös Reetz et al. 2018, s. 727. 
128 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.3.2. 
129 AEPD, Procedimiento Nº E/07796/2020, s. 4.  
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ylläpitämisessä. Lisäksi järjestelmän ylläpitäminen sisältää järjestelmän monitoroinnin. Yh-

distyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on katsonut Marriott Internationalin 

tietomurtoon liittyvässä ratkaisussaan, että rekisterinpitäjä ei ollut monitoroinut tietojärjes-

telmää ja käyttöoikeuksia riittävän tehokkaasti130, sillä järjestelmä ei luonut hälytyksiä uhista 

ja puutteista131. Myös AEPD ja Ranskan tietosuojaviranomainen CNIL ovat edellyttäneet 

erilaisten hälytysten luomisen ongelmatilanteissa132. Hälytysten lisäksi ICO on edellyttänyt 

toimenpiteitä, joiden avulla kyetään tunnistamaan, jos joku henkilö, jolla ei ollut käyttöoi-

keutta, pystyy käyttämään tai on käyttänyt järjestelmää133. Ryhmään kuuluu siis myös verk-

koliikenteen käytön valvominen134, joka linkittyy myös ensimmäiseen, pääsyä rajoittavien 

tietoturvatoimenpiteiden ryhmään.  

Tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännössä on korostettu myös järjestelmien ja koneiden 

jatkuvaa testaamista135 ja päivittämistä tarpeen mukaan136. ICO katsoi British Airwaysin tie-

tomurtoa koskeneessa päätöksessään, että rekisterinpitäjän olisi tullut testata järjestelmäänsä 

säännöllisesti esimerkiksi järjestämällä simuloituja kyberhyökkäyksiä, jotta järjestelmän 

heikkoudet olisi huomattu ja korjattu137. Tanskan tietosuojaviranomainen Datatilsynet on 

katsonut yhdessä tietomurtotapauksessa, että rekisterinpitäjän olisi tullut testata kaikki asi-

anmukaiset palvelun kirjautumiseen liittyvät käyttötilanteet138.  

Ratkaisukäytännössä on edellytetty myös lokitusta139, jolla tarkoitetaan kirjauksia järjestel-

män käyttäjistä ja käyttötavoista140. Lokitus on tärkeä toimenpide, jotta rekisterinpitäjällä on 

riittävä dokumentaatio mahdollisista tietoturvauhista ja niihin reagoimisesta. Lokitietojen 

 
130 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33. Ks. myös CNIL 15.4.2022, 
Délibération SAN-2022-009, kohta 57. 
131 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33. 
132 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 65; AEPD, Procedimiento Nº E/07796/2020, s. 4; ICO 
30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33; AEPD, Procedimiento Nº 
E/08205/2019, s. 3–4. 
133 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 29–30.  
134 AEPD, Procedimiento Nº E/07796/2020, s. 4; ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott Interna-
tional Inc), s. 32–33. 
135 UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie; Datatilsynet (Tanska) 8.11.2021, Journalnummer 
2021-442-12924, kohta 2. Sagsfremstilling; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18. 
136 UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie. 
137 ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 43. 
138 Datatilsynet (Tanska) 10.3.2021, Journalnummer 2021-431-0138, 3. Begrundelse for Datatilsynets af-
gørelse. 
139 UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie; Datatilsynet (Norja) 18.10.2021, referanse 
21/00480, s. 2; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18; AEPD, Procedimiento Nº E/07796/2020, s. 4; 
ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33. 
140 Viestintäviraston ohje 4/2016, s. 2.  
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tulee olla myös sillä tavalla pysyviä, ettei ulkopuolinen voi poistaa niitä.141 Esimerkiksi alan-

komaisessa ratkaisussa hakkeri pystyi poistamaan lokitiedot, minkä seurauksena tietomur-

rosta ei ollut riittävän selvää kuvaa selvittelyvaiheessa142. Lokituksen lisäksi esimerkiksi 

Vastaamo-tapauksessa korostettiin dokumentaation merkitystä erityisesti sen vuoksi, että 

niiden avulla rekisterinpitäjä kykenee osoittamaan, että se on noudattanut tietosuoja-ase-

tusta143. Lokituksen ja dokumentaation merkitys onkin erityisesti siinä, että niiden avulla 

rekisterinpitäjä voi pyrkiä osoittamaan, ettei sillä ole vahingonkorvausvelvollisuutta siksi, 

että se on noudattanut tietosuoja-asetusta. 

2.5 Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukaisuus 

2.5.1 Asianmukaisuuteen vaikuttavat seikat 

Teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukaisuus on käsitteenä epäselvä. Tässä 

alaluvussa on tarkoitus käsitellä asianmukaisuuden arviointiin liittyviä seikkoja oikeuskir-

jallisuuden, ratkaisukäytännön ja Euroopan tietosuojaneuvosto EDPB:n ohjeistuksen poh-

jalta. Tietosuojaneuvoston mukaan teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukai-

suus tarkoittaa, että toimenpiteet soveltuvat niiden käyttötarkoituksiin eli niillä täytäntöön 

pannaan tietosuojaperiaatteet tehokkaasti144. Asianmukaisuuden arvioinnissa rekisterinpitä-

jän145 tulee tietosuoja-asetuksen mukaan ottaa huomioon:  

1. uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset (TSA 25(1) ja 32(1) artikla)146, 

2. käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset (TSA 24(1), 25(1) ja 32(1) ar-

tikla), sekä 

3. luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydel-

tään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit (TSA 24(1), 25(1) ja 32(1) artikla). 

 
141 Korpisaari et al. 2022, s. 375.  
142 AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18. 
143 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.12. 
144 EDPB Ohjeet 4/2019, s. 6–7. 
145 Tietosuoja-asetuksen 32 artikla asettaa velvollisuuden asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimen-
piteiden toteuttamisesta rekisterinpitäjän lisäksi myös henkilötietojen käsittelijälle, kun taas tietosuoja-asetuk-
sen 24 ja 25 artikla velvoittavat ainoastaan rekisterinpitäjää.  
146 Tietosuoja-asetuksen 24(1) artikla ei edellytä uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannuksien huomioi-
mista, vaan ainoastaan käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoituksien sekä luonnollisten henki-
löiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvien, todennäköisyyksiltään ja vakavuudeltaan vaihtelevien riskien 
huomioimista.  
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Ensimmäiseksi rekisterinpitäjän tulee tietoturvatoimenpiteitä suunnitellessaan ottaa huomi-

oon markkinoilla oleva uusin tekniikka ja esimerkiksi se, mitä riskejä tekniikka voi aiheuttaa 

käsittelylle. Uusin tekniikka on käsitteenä liukuva ja muuttuva, joten rekisterinpitäjän tulee 

huomioida myös se, miten toimenpiteitä tarvittaessa päivitetään. Rekisterinpitäjä voi valita 

runsaasti erilaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä organisaatioonsa. Eri aloilla voi-

daan Euroopan tietosuojaneuvoston mukaan hyödyntää esimerkiksi alan käytännesääntöjä 

ja standardeja viimeisimmän tekniikan määrittelemisessä.147 Yleisesti ottaen voidaan todeta, 

että edellisessä alaluvussa 2.4 käsiteltyjä toimenpiteitä, joita on edellytetty ratkaisukäytän-

nössä, kuten vahvaa salasanasuojausta148, monivaiheista tunnistautumista149 ja enkryp-

tausta150, voidaan pitää esimerkkeinä uusimmasta tekniikasta. Tietoturvateknologioita suun-

nitellessaan rekisterinpitäjä voi huomioida myös teknologioiden toteuttamiskustannukset. 

Euroopan tietosuojaneuvoston mukaan korkeat kustannukset eivät kuitenkaan ole peruste 

jättää tehokkaita tietoturvatoimenpiteitä toteuttamatta151. Kustannustehokkaiden perustieto-

turvatoimenpiteiden kuten palomuurin ja vahvan salasanasuojauksen152 lisäksi tietyissä kä-

sittelytilanteissa, esimerkiksi silloin, kun organisaatiossa käsitellään erityisiin henkilötieto-

ryhmiin (TSA 9 artikla) kuuluvia tai muulla tavoin arkaluonteisia henkilötietoja, voitaisiin 

edellyttää myös kustannuksiltaan korkeiden tietoturvatoimenpiteiden toteuttamista.  

Toiseksi rekisterinpitäjän tulee toimenpiteiden asianmukaisuuden arvioinnissa huomioida 

käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset153. Käsittelyn luonteella tarkoitetaan 

käsittelyn luontaisia ominaisuuksia ja laajuudella käsittelytoimien kokoa154. Käsittelyn luon-

teen ja laajuuden kannalta merkitystä on esimerkiksi käsiteltävien henkilötietojen ja rekiste-

röityjen määrällä. Vastaamo-tapauksessa käsittelyn katsottiin olevan laaja-alaista, sillä yri-

tyksellä oli useita toimipaikkoja Suomessa ja potilastietokanta koski yli 30 000 asiakkaan 

 
147 EDPB Ohjeet 4/2019, s. 8–9. 
148 Ks. esim. AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18–21; TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraa-
muskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.3.2. 
149 Ks. esim. Datatilsynet (Tanska) 22.6.2022, Journalnummer 2021-441-9489, 2. Sagsfremstilling; Datatil-
synet (Norja) 18.10.2021, referanse 21/00480, s. 3; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18–21; ICO 
16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 18. 
150 Ks. esim. CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohdat 56 ja 62; UODO 9.12.2021, 
DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie; ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), 
s. 38; AEPD, Procedimiento Nº E/08205/2019, s. 3–4. 
151 EDPB Ohjeet 4/2019, s. 8–9. 
152 Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu katsoi, että palomuuria ja vahvaa salasanasuo-
jausta voidaan pitää perustietoturvatoimenpiteinä, jotka ovat kustannuksiltaan melko alhaisia (TSV 7.12.2021 
Dnro 1150/161/2021, Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen perustelut, kohta 3.2.3.1). 
153 EDPB Ohjeet 4/2019, s. 9; Hanninen et al. 2017, s. 28. 
154 Ibid, s. 10. 
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henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun mukaan Vastaamon olisi siten tullut erityisen huolelli-

sesti varmistaa tietoturva.155 Ranskan tietosuojaviranomainen CNIL katsoi yhdessä ratkai-

sussaan, että tietoturvatoimenpiteiden asianmukaisuuden kriteerit olivat erityisen korkealla, 

sillä rekisteröityjä oli paljon, noin puoli miljoonaa156. Samoin arvioi Alankomaiden tieto-

suojaviranomainen AP tapauksessa, jossa tietomurto koski noin 25 miljoonan rekisteröidyn 

tietoja157. Myös saksalaisen alemman tuomioistuimen ratkaisussa tietomurron vaikutus yli 

30 000 rekisteröityyn merkitsi laaja-alaisempaa käsittelyä158, kun taas eräässä alankomaalai-

sen alituomioistuimen ratkaisussa huomioitiin se, että henkilötietojen tietoturvaloukkaus 

vaikutti ”vain” 1 100 rekisteröityyn159. 

Käsittelyn asiayhteydellä tarkoitetaan käsittelyn olosuhteita, joilla voi olla vaikutuksia re-

kisteröidyn odotuksiin. Käsittelyn tarkoituksilla taas viitataan käsittelyn tavoitteisiin.160 Esi-

merkiksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu harkitsi käsittelyn asiayhteyden kan-

nalta sitä, että terapeutin ja asiakkaan välinen hoitosuhde on poikkeuksellisen luottamuksel-

linen ja psykoterapiapalveluiden yhteydessä asiakkaan yksityisyyden suojan tarve erityisen 

korkea161. Tarkoitusten osalta tietosuojavaltuutettu totesi, että potilastietojen käsittelyn en-

sisijaisena tarkoituksena pidetään potilaan hoidon turvaamista potilaan asemasta ja oikeuk-

sista annetun lain (785/1992) eli potilaslain mukaisesti162. Vastaamo-tapauksessa rekisterin-

pitäjällä on ollut myös nimenomainen velvollisuus pitää potilastiedot salassa potilaslain 

13.1 §:n nojalla, mikä vaikuttaa myös vaadittavien tietoturvatoimenpiteiden tasoon163. Näi-

den seikkojen perusteella Vastaamon olisi tullut huolehtia tietoturvasta erityisen tarkasti. S-

Pankin tapauksessa käsittely on liittynyt pankkipalveluihin, kuten henkilöllisyyden toden-

nukseen ja rahansiirtoon. Verkkopankkitunnistautuminen on tietoyhteiskunnan palvelu, jolle 

useat muut palvelut rakentuvat. Asiakkaat odottavat tällaisten palveluiden olevan erityisen 

turvallisia,164 joten käsittelyn asiayhteyden ja tarkoituksien vuoksi rekisterinpitäjältä edelly-

tettävien tietoturvatoimenpiteiden taso on normaalia korkeampi. 

 
155 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
156 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 67. 
157 AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 10.  
158 LG Köln 18.5.2022, Az. 28 O 328/21, kohdat 7 ja 11; LG München I 9.12.2021, Az. 31 O 16606/20, 
kohta 10. 
159 Rb. Rotterdam 25.2.2022, Zaaknummer 9435922, 4. De beoordeling, kohta 4.8. 
160 EDPB Ohjeet 4/2019, s. 10. 
161 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
162 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
163 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.8. 
164 Helsingin Sanomat 13.9.2022.  



 

29 

Kolmanneksi asianmukaisuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnollisten henkilöi-

den oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit. Tietosuoja-asetuksen yhtenä keskeisenä pe-

riaatteena pidetään riskiperusteista lähestymistapaa, joka tarkoittaa riskien arviointia ja on-

gelmien ennaltaehkäisyä165. Tietosuoja-asetuksen 32(2) artiklan mukaan rekisterinpitäjän 

tulee asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä määritellessään arvioida esimer-

kiksi sitä, millaisia riskejä tietojenkäsittelystä aiheutuu, jos ulkopuolinen saisi pääsyn hen-

kilötietoihin. Tietovuodosta luonnolliselle henkilölle seuraavia riskejä voivat olla esimer-

kiksi mainehaitta tai identiteettivarkaus, joiden aiheuttamat vahingot voivat olla merkittäviä 

taloudellisesti tai sosiaalisesti.166 Riskien arviointi tulee tehdä niiden ihmisten näkökulmasta, 

joiden henkilötiedoista on kysymys167. Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa käsiteltiin hei-

kossa asemassa olevien rekisteröityjen, kuten lapsien ja mielenterveysongelmista kärsivien 

henkilöiden, tietoja, mikä puolestaan nosti vaadittujen tietoturvatoimenpiteiden tasoa168.  

Yksi merkittävimmistä seikoista, joka rekisterinpitäjän tulee huomioida rekisteröidyille ai-

heutuvia riskejä arvioidessaan, on se, millaisia henkilötietoja käsittely koskee169. Myös tie-

tosuojalainsäädännössä on huomioitu tiettyjen henkilötietoryhmien erityisasema, sillä tieto-

suoja-asetuksen 9 artiklassa on säädetty tiukemmista käsittelyn säännöistä silloin, kun käsi-

tellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja170. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuu-

luvia tietoja ovat muun muassa etnisyys, poliittiset mielipiteet sekä seksuaalista käyttäyty-

mistä tai suuntautumista sekä terveyttä koskevat tiedot (TSA 9(1) artikla).  

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ovat arkaluonteisia171 ja ne tarvitsevat erityistä 

suojaa, sillä niiden vuotamisesta voi aiheutua huomattavia riskejä rekisteröityjen perusoi-

keuksille ja -vapauksille172. Näin on todettu esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa173, joka 

 
165 Korpisaari et al. 2022, s. 30; Selzer 2021, s. 120; Voigt – von dem Bussche 2017, s. 40. 
166 TSA:n johdanto-osa 75 kohta. Ks. myös EDPB Ohjeet 4/2019, s. 9. Tietosuojaneuvosto EDPB:n ohjeiden 
mukaan teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden asianmukaisuuden arvioimisessa tulee huomioida henki-
löiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit. Rekisterinpitäjän tulee siten toteuttaa riskianalyysi, jossa 
arvioidaan järjestelmällisesti ja perusteellisesti todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit. 
(EDPB Ohjeet 4/2019, s. 9.) 
167 Korpisaari et al. 2022, s. 33. 
168 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.12.  
169 Hanninen et al. 2017, s. 26–27. 
170 Korpisaari et al. 2022, s. 167–168. Eritysten henkilötietoryhmien käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä, 
jollei jokin yleisistä käsittelyperusteista (TSA 6(1) artikla) sekä erityisistä käsittelyn perusteista täyty 
(TSA 9(2) artikla).  
171 Erityisiä henkilötietoryhmiä kutsuttiin aiemmin henkilötietodirektiivissä ja henkilötietolaissa (523/1999) 
arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi (Korpisaari et al. 2022, s. 168).  
172 Korpisaari et al. 2022, s. 170–171. Ks. myös Hanninen et al. 2017, s. 26–27. 
173 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.8. 
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koski erittäin arkaluonteisia mielenterveyteen liittyviä terveystietoja, joita rekisteröity ei 

välttämättä kertonut edes lähipiirilleen174. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että käsiteltyjen tie-

tojen arkaluonteisuuden vuoksi tietosuoja-asetuksen rikkominen on vakavampaa verrattuna 

tilanteeseen, jossa Vastaamo olisi käsitellyt muunlaisia tietoja, esimerkiksi ajanvaraustie-

toja175. Vastaavasti on linjannut Ranskan tietosuojaviranomainen CNIL tapauksessa, jossa 

tietomurron seurauksena vuodettiin potilastietoja, kuten tietoja terveysdiagnooseista ja lää-

kehoidosta, sekä jopa geneettistä dataa176. Alankomaiden tietosuojaviranomainen AP päätyi 

samaan lopputulokseen tapauksessa, jossa tietomurron seurauksena vuodettiin lentoyhtiön 

asiakkaiden henkilötietoja esimerkiksi pyörätuolin käytöstä, sokeudesta ja muihin tervey-

teen liittyvistä seikoista. Lisäksi tietosuojaviranomainen katsoi, että tapauksessa ulkopuoli-

set pystyivät käyttämään muita vuotaneita tietoja, kuten yhteystietoja, aiheuttamaan harmia 

rekisteröidyille,177 mikä osaltaan nosti vaadittavien tietoturvatoimenpiteiden tasoa. 

Tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännössä on korostettu paitsi erityisiin henkilötietoryh-

miin kuuluvia tietoja, myös muita tietoja, joiden leviämisellä voi olla erityistä vaikutusta 

rekisteröityihin. Esimerkiksi Belgian tietosuojaviranomainen APD/GBA on katsonut, että 

luksusautojen myyjän olisi tullut suojata rekisteröityjen tiedot erityisen tarkasti, sillä myy-

tävien tuotteiden hinta oli poikkeuksellisen korkea, joten tietojen vuotamisesta voisi aiheu-

tua enemmän riskejä rekisteröidyille178. Muissa ratkaisuissa arkaluonteisina tietoina on pi-

detty muun muassa kuvia henkilötietokorteista179 sekä tietoja varallisuudesta, vuosittaisista 

tuloista180 ja sosiaaliturvatunnuksesta. Sosiaaliturvatunnuksen leviämisellä on katsottu ole-

van erityistä vaikutusta rekisteröityihin,181 sillä sosiaaliturvatunnuksen leviäminen voi joh-

taa erityisesti internethuijausten riskin lisääntymiseen182. Esimerkiksi Vastaamo-tapauk-

sessa tietosuojavaltuutettu arvioi, että vuotanutta henkilötunnusta voidaan käyttää petoksien 

ja identiteettivarkauksien tekemiseen. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että taloudellisten seu-

raamuksien lisäksi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille oli aiheutunut erityisen paljon 

haittaa siitä, etteivät he voineet tietovuodon seurauksena valvoa omia henkilötietojaan. 

 
174 Korpisaari et al. 2022, s. 33. 
175 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
176 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohdat 62 ja 76. 
177 AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 16 ja 19–20.  
178 APD/GBA 33/2022 10.3.2022, N° de dossier DOS-2021-05171, s. 8. 
179 LG Köln 18.5.2022, Az. 28 O 328/21, kohta 3; LG München I 9.12.2021, Az. 31 O 16606/20, kohta 9. 
180 Rb. Rotterdam 25.2.2022, Zaaknummer 9435922, 4. De beoordeling, kohta 4.7. 
181 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1; Rb. Noord-
Nederland 12.1.2021, Zaaknummer 8187989, 4. De beoordeling, kohta 4.28. 
182 Ks. esim. LG München I 9.12.2021, Az. 31 O 16606/20, kohdat 9–12 ja 14. 
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Rekisteröidyiltä edellytettiin itsenäistä reagoimista, sillä näiden tuli tehdä omaehtoiset luot-

tokiellot ja muuttoestot haitallisten seuraamusten ehkäisemiseksi.183 On mielestäni selvää, 

että Vastaamon olisi tullut ymmärtää tietomurron vakavat vaikutukset rekisteröityihin ja nii-

den perusteella suunnitella tietoturvaansa huolellisemmin. 

Ratkaisukäytännössä on huomioitu myös se, jos tietovuodosta voisi seurata henkilön erityi-

siin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen selviäminen ulkopuolisille. Espanjan tietosuoja-

viranomainen AEPD on pitänyt hallinnollisia seuraamuksia arvioidessaan raskauttavana te-

kijänä sitä, että vuotaneet henkilötiedot, jotka eivät itsessään kuuluneet erityisiin henkilötie-

toryhmiin (TSA 9 artikla), saattoivat johtaa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen 

paljastumiseen. Kyseisessä tapauksessa rekisteröityjen poliittiset mielipiteet olivat paljastu-

neet, kun ulkopuoliset yhdistelivät vuotaneita tietoja muihin internetistä löytyviin tietoi-

hin.184  

2.5.2 Tapauskohtainen arviointi  

Edeltävän alaluvun 2.5.1 perusteella voidaan tiivistetysti todeta, että tietosuoja-asetuksen 

tietoturvavelvoitteiden sisältö ei ole täysin yksiselitteinen. Tietoturvatoimenpiteiden asian-

mukaisuuden määrittely edellyttää rekisterinpitäjältä tapauskohtaista arviointia, jossa edellä 

esitetyt seikat otetaan huomioon kyseessä olevan käsittelytilanteen kannalta185. Rekisterin-

pitäjän tulee itsenäisesti suorittaa yksityiskohtainen analyysi suoritetuista tietojenkäsittely-

prosesseista, arvioida niihin liittyvät riskit ja sitten soveltaa sellaisia toimenpiteitä ja menet-

telytapoja, jotka ovat riittäviä arvioituun riskiin nähden. Riskianalyysin perusteella rekiste-

rinpitäjän tulee määrittää kyseisen käsittelytilanteen kannalta asianmukaiset tekniset ja or-

ganisatoriset toimenpiteet. Muun muassa Puolan tietosuojaviranomainen UODO on koros-

tanut tietomurtoa koskeneessa tapauksessa, että ilman riskianalyysin tekemistä tietoturvatoi-

menpiteiden asianmukaisuuden arvioiminen on mahdotonta.186 

Tietosuoja-asetuksessa on siten säädetty rekisterinpitäjälle paljon vastuuta tietoturvan suun-

nittelusta. Lainsäädännön asettamien velvollisuuksien avoimuus on organisaatioiden kan-

nalta negatiivinen asia, sillä organisaatioille ei ole selvää, mitä niiltä tarkalleen ottaen edel-

lytetään. Selkeämmät vaatimukset voisivat helpottaa organisaatioiden toimintaa. Toisaalta 

 
183 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
184 AEPD, Procedimiento Nº PS/00254/2019, s. 8–10. 
185 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 635–636. 
186 UODO 9.12.2021, DKN.5130.2559.2020, Uzasadnienie. 
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tietoturvaan liittyviä edellytyksiä on mahdotonta listata tyhjentävästi, sillä jokaisen organi-

saation toiminta on erilaista. Maanlaajuisesti toimivalta psykoterapiakeskukselta ja pientä 

määrää ei-arkaluonteisia henkilötietoja käsittelevältä yksityisyrittäjältä ei voida edellyttää 

samantasoista tietoturvaa. Anna Aurora Wennäkoski on todennut, että tietoturvatoimenpi-

teiden asianmukaisuuden arvioinnin ohjenuorana voitaisiin käyttää varovaisuutta, jota vas-

taavassa tilanteessa oleva huolellinen toimija noudattaisi187. Rekisterinpitäjältä ei siis edel-

lytettäisi tietojen täydellistä turvallisuutta188, vaan toimenpiteet katsottaisiin epäasianmukai-

siksi, jos rekisterinpitäjän suhtautuminen tietoturvaan on ollut ristiriidassa muiden vastaa-

vien organisaatioiden toteuttamien toimenpiteiden kanssa189. Tämän osalta tulisi siis huomi-

oida se, millä tavoin muut organisaatiot huolehtivat tietoturvasta vastaavassa tilanteessa.  

Joka tapauksessa selvää on, että tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle asettamat tietoturva-

velvoitteet ovat hyvin korkeatasoiset. Tiukat kriteerit ovat toisaalta suotuisaa ja toisaalta hai-

tallista rekisteröidyn oikeuksien toteutumisen kannalta. Osaa toimijoista korkeat kriteerit ja 

epäselvyys motivoivat panostamaan tietoturvaan parhaalla mahdollisella tavalla, sillä uhka 

tietosuoja-asetuksen rikkomisesta on aina olemassa. Toisaalta osalla toimijoista ei ole vält-

tämättä resursseja parhaaseen mahdolliseen tietoturvaan ja siksi ne saattavat olla valmiita 

ottamaan riskin tietomurron uhasta. Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa todettiin, että Vas-

taamo on hyötynyt taloudellisesti tietosuoja-asetuksen rikkomisesta, kun se ei ole käyttänyt 

resursseja tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseen190. Tapauksen perusteella on myös il-

meistä, ettei kaikilla toimijoilla ole halukkuutta toteuttaa edes perustason tietoturvatoimen-

piteitä, vaikka siihen olisikin resursseja. Jos tietosuoja-asetuksen vaatimustaso olisi selke-

ämpi, voisi tämä mahdollisesti motivoida toimijoita ottamaan sen velvoitteet paremmin huo-

mioon.  

2.6 Rekisterinpitäjän korostunut vastuu tietoturvasta 

Tietosuoja-asetus asettaa enemmän tietoturvavelvoitteita rekisterinpitäjälle kuin henkilötie-

tojen käsittelijälle. Tässä alaluvussa on tarkoitus selventää rekisterinpitäjän ja käsittelijän 

velvoitteiden välistä eroa ja kuvata rekisterinpitäjän vastuun sisältöä. Rekisterinpitäjän tie-

toturvavelvoitteilla viitataan erityisesti asianmukaisten teknisten ja organisatoristen 

 
187 Wennäkoski 2017, s. 78.  
188 Wolters 2017, s. 172.  
189 Wennäkoski 2017, s. 78.  
190 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.12. 
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toimenpiteiden toteuttamiseen sekä ilmoitusten tekemiseen tietoturvaloukkauksista. Useassa 

tietosuoja-asetuksen artiklassa edellytetään, että henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan asi-

anmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Toimenpiteillä on eri tarkoituksia. Tie-

tosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan toimenpiteiden tarkoitus on ensinnäkin turvalli-

suuden ylläpitäminen ja toiseksi tietosuoja-asetuksen vastaisen käsittelyn estäminen191. Tur-

vallisuuden ylläpitämisestä säädetään erityisesti tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa ja käsit-

telyn lainmukaisuudesta asetuksen 24 artiklassa192.  

Tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on 

toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskiä vastaavan turvalli-

suustason varmistamiseksi. Tietosuoja-asetuksessa ei ole määritelty tarkemmin turvallisuu-

den käsitettä, mutta Lukas Feilerin, Nikolaus Forgón ja Michaela Weiglin mukaan tieto-

suoja-asetuksen 32(2) artiklasta voidaan päätellä, että turvallisuus tarkoittaa henkilötietojen 

suojelua vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta henkilötietojen tuhoamiselta, häviämiseltä, 

muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai henkilötietoihin pääsyltä. Tietosuoja-asetuk-

sen 32 artiklan tarkoituksena on siten suojella henkilötietojen luottamuksellisuutta, eheyttä 

ja käytettävyyttä.193 Tietosuoja-asetuksen 32 artikla on asetuksen 5(1)(f) artiklassa säädetyn 

eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteen ohella erityisen merkityksellinen tietoturvan 

kannalta, sillä tietomurtotapauksissa kyse on useimmiten ollut nimenomaan tietosuoja-ase-

tuksen 5(1)(f) artiklan ja 32 artiklan rikkomisesta194.  

Tietosuoja-asetuksen 24(1) artiklan mukaan rekisterinpitäjän tulee toteuttaa asianmukaiset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen ja osoittaakseen, että henkilötietojen 

käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta. Artiklalla on siten kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin 

sen tarkoituksena on suojella tietojen käsittelyn lainmukaisuutta eli tietosuojaperiaatteiden 

ja muiden tietosuoja-asetuksen vaatimuksien noudattamista, kun rekisterinpitäjä käsittelee 

 
191 TSA:n johdanto-osa 83 kohta.  
192 Tarkemmin ottaen tietosuoja-asetuksen suomenkielisessä versiossa puhutaan teknisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden ”tarvittavuudesta” (TSA 24 artikla) ja ”asianmukaisuudesta” (TSA 5(1)(f), 25 ja 32 artikla). 
Kuitenkin esimerkiksi tietosuoja-asetuksen englanninkielisessä ja ranskankielisessä kieliversioissa käytetään 
kaikissa artikloissa ilmaisuja ”appropriate technical and organisational measures” ja ”des mesures techniques 
et organisationnelles appropriées”. Tämän perusteella tietosuoja-asetuksen 24 artiklan mukaisten toimenpitei-
den tarvittavuuden voidaan mielestäni katsoa tarkoittavan toimenpiteiden asianmukaisuutta.  
193 Feiler et al. 2018, s. 160–161.  
194 Ks. esim. CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 56; TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, 
Apulaistietosuojavaltuutetun päätös ja Seuraamuskollegion päätös; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), 
s. 18; LG München I 9.12.2021, Az. 31 O 16606/20, kohdat 9–12 ja 14; ICO 16.9.2020, Case ref: 
COM0783542 (British Airways plc), s. 28.  
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itse tietoja tai kun käsittelijä käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun.195 Toiseksi tietosuoja-

asetuksen 24 artikla asettaa rekisterinpitäjälle 5(2) artiklan ohella osoitusvelvollisuuden 

siitä, että tietosuojaperiaatteita on noudatettu käsittelyssä196. Tietosuojatyöryhmä Article 29 

Data Protection Working Party (WP29) on henkilötietodirektiivin aikana arvioinut, että osoi-

tusvelvollisuuden täyttymiseksi rekisterinpitäjän on erityisesti huolehdittava sisäisistä me-

nettelyistä197, joiden avulla rekisterinpitäjä voi todistaa ulkoisille sidosryhmille, että käsitte-

lyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta198. 

Tietosuoja-asetuksen 24 artikla on rekisterinpitäjän vastuuta ja velvollisuuksia koskeva 

yleissäännös, eikä se kerro yksityiskohtaisesti, mitä rekisterinpitäjältä varsinaisesti odote-

taan. Tämä ei olisi edes mahdollista, sillä erilaisia käsittelytilanteita on lukemattomasti. Kor-

pisaaren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan tulkinta-apua voidaan kuitenkin saada muun 

muassa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuunjakoa sekä sisäänrakennettua 

ja oletusarvoista tietosuojaa koskevista tietosuoja-asetuksen artikloista.199 Nämä artiklat 

sekä käsitteet ja periaatteet auttavat jossain määrin jäsentämään, millainen vastuu rekisterin-

pitäjällä on käsittelyn turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta tietosuoja-asetuksen mukaan, ja 

millaisia toimenpiteitä rekisterinpitäjän tulisi toteuttaa tämän vastuun täyttämiseksi. Seuraa-

vaksi käsitelläänkin tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvää rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijän vastuunjakoa sekä sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuo-

jaa. 

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vastuunjakoa koskevista artikloista huoma-

taan, että tietosuoja-asetuksessa vastuu tietoturvatoimenpiteiden toteuttamisesta kohdistuu 

etenkin rekisterinpitäjään. Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan tietosuoja-asetus 

asettaa erityisesti rekisterinpitäjälle velvollisuuden asianmukaisten ja tehokkaiden toimen-

piteiden toteuttamisesta käsittelytoimien lainmukaisuuden varmistamiseksi200. Tietosuoja-

 
195 Feiler et al. 2018, s. 160. 
196 Korpisaari et al. 2022, s. 299–300. 
197 WP29 00062/10/EN, WP 173, s. 11–12. Ks. myös Feiler et al. 2018, s. 143. Sisäisillä menettelyillä tarkoi-
tetaan esimerkiksi kirjallisten ja sitovien tietosuojakäytänteiden asettamista, riittävän tietosuojakoulutuksen 
tarjoamista henkilöstölle, sisäisen valitusmekanismin perustamista, tietoturvaloukkauksiin liittyvän raportoin-
nin ja hoitamiseen liittyvien menettelyjen tehokasta järjestämistä sekä sisäisen tietosuojan tarkastusmenettely-
jen toteuttamista ja valvomista (WP29 00062/10/EN, WP 173, s. 11–12). 
198 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 557.  
199 Korpisaari et al. 2022, s. 299–300. Lisäksi tulkinta-apua voidaan saada osoitusvelvollisuutta (TSA 5(2) ar-
tikla) ja hallinnollisen seuraamusmaksun määräämistä (TSA 83 artikla) koskevista tietosuoja-asetuksen artik-
loista. 
200 TSA:n johdanto-osa 74 kohta. 
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asetuksen 32 artiklan velvollisuus asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpitei-

den toteuttamisesta käsittelyn turvallisuuden takaamiseksi koskee rekisterinpitäjän lisäksi 

myös henkilötietojen käsittelijää201, kun taas 24 artikla velvoittaa ainoastaan rekisterinpitä-

jää. Rekisterinpitäjän vastuu tietoturvasta on laaja-alaisempaa kuin henkilötietojen käsitteli-

jän202. Henkilötietojen käsittelijällä ei esimerkiksi ole osoitusvelvollisuutta tietosuojaperi-

aatteiden noudattamisesta, toisin kuin rekisterinpitäjällä (TSA 5(2) ja 24 artikla), eikä hen-

kilötietojen käsittelijällä myöskään ole samanlaisia velvollisuuksia ilmoittaa tietoturvalouk-

kauksista kuin rekisterinpitäjällä (TSA 33 ja 34 artikla)203.  

Rekisterinpitäjän vastuu on laaja-alaisempaa siksikin, että se ulottuu myös muiden kuin sen 

itsensä toteuttamaan käsittelyyn204. Rekisterinpitäjän tulee esimerkiksi huolehtia tietosuoja-

asetuksen 28(1) artiklan mukaan, että henkilötietojen käsittelijät toteuttavat riittävät suoja-

toimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. 

Lisäksi tietosuoja-asetuksen 24 artikla soveltuu rekisterinpitäjään silloin, kun se käsittelee 

itse tietoja ja kun henkilötietojen käsittelijä käsittelee tietoja rekisterinpitäjän puolesta205. 

Mikäli rekisterinpitäjä tai käsittelijä on rikkonut tietosuoja-asetuksen 32 artiklaa tai muuta 

tietoturvavelvoitetta, käsittely ei ole ollut lainmukaista, jolloin rekisterinpitäjälle syntyy vas-

tuu asetuksen 24 artiklan perusteella.  

Kuten edellä on todettu, myös sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevista tie-

tosuoja-asetuksen artikloista voidaan saada tulkinta-apua siihen, kuinka tietosuoja-asetuksen 

24 artiklassa määriteltyä rekisterinpitäjän vastuuta tulisi tulkita. Korpisaaren, Pitkäsen ja 

Warma-Lehtisen mukaan rekisterinpitäjän vastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että tietosuoja-

asetuksen 25 artiklassa säädetty sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja on otettu huo-

mioon henkilötietojen käsittelyssä206. Tietosuoja-asetuksen 25(1) artiklan mukaan sisäänra-

kennettu tietosuoja (privacy by design) tarkoittaa, että rekisterinpitäjän tulee käsittelyä suun-

nitellessaan ja käsittelyn yhteydessä toteuttaa tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanemista 

varten asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet siten, että ne saadaan sisälly-

tettyä käsittelyn osaksi. Paul Voigtin ja Axel von dem Busschen mukaan sisäänrakennettu 

 
201 Feiler et al. 2018, s. 143.  
202 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 560.  
203 Kun henkilötietojen käsittelijä saa tietoonsa henkilötietojen tietoturvaloukkauksen, sen tarvitsee tehdä il-
moitus loukkauksesta ainoastaan rekisterinpitäjälle (TSA 33(2) artikla), mutta tietoturvaloukkauksesta ei kui-
tenkaan tarvitse ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle tai rekisteröidylle. 
204 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 560.  
205 Korpisaari et al. 2022, s. 300. 
206 Ibid, s. 299–300.  
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tietosuoja pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan toimiva tietosuoja määräytyy isolta osin tie-

tokoneohjelmistojen ja -laitteistojen kautta, mistä johtuen tietosuojaperiaatteiden toteutumi-

nen tulee ottaa huomioon alusta alkaen esimerkiksi tietojärjestelmää tai palvelua suunnitel-

taessa. Tietosuoja-asetuksen 25(2) artiklan mukaan oletusarvoinen tietosuoja (privacy by 

default) taas tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organi-

satoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn 

tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.207  

Rekisterinpitäjä voi toteuttaa yksityisyyden suojaa edistäviä teknologioita, mutta Korpisaa-

ren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan pe-

riaate merkitsee ”systemaattisempaa lähestymistapaa”208. Kyse on ennakollisesta suojaami-

sesta, jossa huomioidaan erityisesti tietojen minimoinnin periaate eli se, että henkilötietojen 

on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa kä-

sittelytarkoitukseen209. Systemaattiseen lähestymistapaan liittyy myös elinkaariajattelu, 

jonka mukaan tietosuojavelvoitteet tulee huomioida ja varmistaa ennen käsittelyn aloitta-

mista, henkilötietojen käsittelyn aikana ja käsittelyn perusteen lakattua210. Tietoturvan kan-

nalta tärkeä periaate on päästä–päähän-turvallisuus (End-to-End Security)211. Periaatteen 

mukaisesti ennen käsittelyn alkamista rekisterinpitäjän tulee muun muassa määrittää riittävät 

tietoturvatoimenpiteet sekä laatia ohjeistus henkilötietojen käsittelylle. Henkilötietojen kä-

sittelyn aikana on tärkeää, että rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet 

ja ylläpitää niitä sekä poistaa tarpeettomat tiedot. Käsittelyn perusteen päättymisen jälkeen 

rekisterinpitäjän tulee varmistaa henkilötietojen lopullinen hävittäminen tai turvallinen siirto 

seuraavalle käsittelijälle.212  

Tiivistetysti voidaan todeta, että tietoturvan toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki käsittely-

ketjuun osallistuvat henkilöt, mutta rekisterinpitäjällä on kuitenkin korostunut vastuu tieto-

turvasta, sillä rekisterinpitäjä on viimesijaisesti vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmu-

kaisuudesta213. Rekisterinpitäjän vastuuta korostaa muun muassa rekisterinpitäjän suunnit-

teluvelvollisuus, jonka mukaisesti rekisterinpitäjän tulee huolehtia tietojenkäsittelyyn 

 
207 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 62–63. 
208 Korpisaari et al. 2022, s. 312. 
209 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 62–63. 
210 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310. 
211 Cavoukian 2011, s. 2. Ks. myös Korpisaari et al. 2022, s. 309–310. 
212 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310.  
213 Hanninen et al. 2017, s. 26.  
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liittyvän asianmukaisen tietoturvan suunnittelemisesta214. Esimerkiksi Ranskan tietosuoja-

viranomainen CNIL linjasi eräässä tietomurtotapauksessa, että asianmukaisiin teknisiin ja 

organisatorisiin toimenpiteisiin liittyviä tietosuoja-asetuksen 32 artiklan velvoitteita oli ri-

kottu, sillä tietojensiirtotoimintoihin liittyviä käytänteitä ei ollut suunniteltu riittävällä ta-

solla215. Korpisaaren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan suunnitteluvelvollisuus onkin 

merkittävässä roolissa tietoturvavelvoitteiden noudattamisessa216.   

 
214 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310. Ks. myös Nekit et al. 2020, s. 91–92.  
215 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 56; AP 23.9.2021 (Transavia Airlines C.V), s. 18. 
216 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310.  
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3. YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 
MUKAINEN VAHINGONKORVAUSJÄRJESTELMÄ 

3.1 Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmän lähtökohtia 

Tietosuoja-asetuksen 79(1) artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeus-

suojakeinoihin. Näihin oikeussuojakeinoihin kuuluu muun muassa rekisteröidyn oikeus 

saada täysi ja tosiasiallinen korvaus aiheutuneesta vahingosta217. Vahingonkorvausvastuusta 

on säädetty tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa, jonka 1 kohdan mukaan jos henkilölle aiheu-

tuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus 

saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta. 

Artiklaa sovelletaan sekä sopimuksenulkoiseen vastuuseen että sopimusperusteiseen vastuu-

seen218. 

Tietosuoja-asetus asettaa vahingonkorvausvastuun rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen kä-

sittelijälle. Tietosuoja-asetuksen 82(2) artiklan mukaan kukin tietojenkäsittelyyn osallistunut 

rekisterinpitäjä on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut käsittelystä, jolla on rikottu tie-

tosuoja-asetusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjälle voi syntyä vastuu 

vahingosta, joka ei ole välttämättä sen itsensä aiheuttama219. Asetuksen 82(2) artiklan mu-

kaan henkilötietojen käsittelijä taas on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta vain 

siinä tapauksessa, jos se ei ole noudattanut nimenomaisesti sille osoitettuja tietosuoja-ase-

tuksen velvoitteita tai jos se on toiminut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulko-

puolella tai sen vastaisesti. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän vahingonkorvaus-

vastuun perusteet eroavat siten toisistaan220. Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestel-

män tarkoituksena on varmistaa, että rekisteröity saa tosiasiallisen ja täysimääräisen kor-

vauksen sille aiheutuneesta vahingosta221, joten tietosuoja-asetuksen 82(4) artiklan mukai-

sesti samaan tietojenkäsittelyyn osallistuvat rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät 

ovat yhteisvastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta222.  

 
217 TSA:n johdanto-osa 146 kohta. 
218 Korpisaari et al. 2022, s. 621. 
219 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176. 
220 Van Alsenoy 2016, s. 282.  
221 TSA:n johdanto-osa 146 kohta.  
222 Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidylle täyden korvauksen maksaneelle rekisterinpitäjälle tai henkilö-
tietojen käsittelijälle syntyy takautumisoikeus muita vastuussa olevia rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsit-
telijöitä kohtaan (TSA 82(5) artikla). Lisäksi tietosuoja-asetuksessa on säädetty oikeuspaikkasäännöistä 
(TSA 82(6) artikla). 
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Rekisterinpitäjän korvausvastuun yleiset edellytykset on ilmaistu tietosuoja-asetuksen 

82(1)–(2) artiklassa. Rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu edellyttää ensinnäkin tieto-

suoja-asetuksen rikkomista, toiseksi aineettoman tai aineellisen vahingon aiheutumista ja 

kolmanneksi sitä, että vahinko on aiheutunut käsittelystä, jolla on rikottu tietosuoja-asetusta 

eli että vahingon ja tietosuoja-asetuksen rikkomisen välillä on syy-yhteys.223 Tietosuoja-ase-

tuksen 82(3) artiklan mukaan rekisterinpitäjä on kuitenkin vapautettava vastuusta, jos se 

osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Vahin-

gonkorvausvastuun edellytyksiä ja vastuusta vapautumista käsitellään tarkemmin seuraa-

vissa alaluvuissa.  

3.2 Rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuun edellytykset 

3.2.1 Tietosuoja-asetusta rikkova tietojenkäsittely 

Tietosuoja-asetuksen 82(1) artiklan mukaan rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu edel-

lyttää sitä, että tietosuoja-asetusta on rikottu. Tietosuoja-asetusta rikkova tietojenkäsittely 

sisältää myös käsittelyn, jolla rikotaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä dele-

goituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tai tietosuoja-asetusta täsmentävää kansallista 

lainsäädäntöä224. Näin ollen vahingonkorvausvastuu voi syntyä myös esimerkiksi tietosuo-

jalain (1050/2018) rikkomisesta. 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä periaatteista sekä re-

kisterinpitäjän velvollisuudesta huolehtia käsittelyn turvallisuudesta. Tietomurtotilanteessa 

tietosuoja-asetuksen rikkominen tarkoittaisi näiden periaatteiden ja velvollisuuksien laimin-

lyöntiä. Tietoturvan kannalta erityisen suuri merkitys on rekisterinpitäjän velvollisuudella 

toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden avulla se voi varmis-

taa käsittelyn turvallisuuden (TSA 5(1)(f) ja 32 artikla)225. Rekisterinpitäjän tietoturvavel-

voitteita on käsitelty yksityiskohtaisemmin luvussa 2. 

 
223 Korpisaari et al. 2022, s. 621; Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1175. Suomalaisessa vahingonkorvausoikeudessa 
korvausvastuun yleisinä edellytyksinä on pidetty korvauskelpoisen vahingon aiheutumista, vahingonaiheutta-
jan tuottamusta sekä syy-yhteyttä vahingon ja tuottamuksen välillä. Edellytykset on sisällytetty esimerkiksi 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 1.1 §:ään, jonka mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa 
toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. (Hahto 
2008, s. 18.) Sen sijaan tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa ei ole mainittu huolimattomuutta tai tahallisuutta 
vahingonkorvausvastuun edellytyksenä. 
224 TSA:n johdanto-osa 146 kohta. 
225 Korpisaari et al. 2022, s. 370–371. 
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Yksi tietomurtojen kannalta tulkinnanvarainen kysymys on, tarkoittaako tietomurron tapah-

tuminen automaattisesti sitä, että tietosuoja-asetuksen 32 artiklan velvollisuutta toteuttaa asi-

anmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet käsittelyn turvallisuuden takaamiseksi on 

rikottu. Esimerkiksi Cédric Burton on todennut, että tietosuoja-asetuksen 32 artikla on ”kei-

noja koskeva velvoite” (obligation of means), mutta se ei aseta ”velvollisuutta saada aikaan 

tuloksia” (obligation to provide result). Toisin sanoen Burtonin mukaan tietosuoja-asetuksen 

velvoitteita ei ole välttämättä rikottu, vaikka tietomurto tapahtuu, jos rekisterinpitäjän kat-

sotaan toteuttaneen asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.226  

Burtonin tulkintaa tukee myös tietosuojaviranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisukäytäntö. 

Muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on todennut, ettei 

jokainen tietoturvaloukkaus tarkoita, että tietoturvavelvoitteita (TSA 5(1)(f) ja 32 artikla) 

olisi rikottu. Tietosuojaviranomaisen mukaan tutkittaessa, onko tietosuoja-asetusta rikottu, 

tulee keskittyä teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden riittävyyteen ja asianmukaisuu-

teen, rekisterinpitäjän tuntemiin tietoturvariskeihin ja siihen, onko vahinkoa kohtuudella 

voitu ennakoida.227 Myös saksalainen ylempi aluetuomioistuin on katsonut, että pelkästään 

tietomurron tapahtuminen ei merkitse sitä, että asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä ei olisi 

toteutettu228. Tuomioistuin korosti myös, että muutoin tietosuoja-asetuksesta seuraisi rekis-

terinpitäjälle ankara vastuu, mitä lainsäätäjä ei ole tarkoittanut229. Lisäksi esimerkiksi Es-

panjan tietosuojaviranomainen AEPD on antanut ratkaisuja, joissa rekisterinpitäjän ei ole 

katsottu rikkoneen tietosuoja-asetusta, vaikka tietoturvaloukkaus on tapahtunut230. 

Tämän perusteella tietomurtotilanteissa tietosuoja-asetuksen rikkomisen edellytystä tulisi lä-

hestyä erityisesti siitä näkökulmasta, ovatko rekisterinpitäjän toteuttamat tekniset ja organi-

satoriset toimenpiteet olleet asianmukaisia. Brendan Van Alsenoyn mukaan tietosuoja-ase-

tuksen noudattamisen osoittamiseksi riittää, että rekisterinpitäjä osoittaa täytäntöön pan-

neensa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, joita siltä on voitu kohtuudella odottaa231. Esi-

merkiksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu totesi, että rekisteröidyille on 

 
226 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 637.  
227 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 27; ICO 16.9.2020, Case ref: 
COM0783542 (British Airways plc), s. 29. 
228 OLG Stuttgart 31.3.2021, Az. 9 U 34/21, Gründe, kohta 57. 
229 Ibid, Gründe, kohta 51. 
230 Ks. esim. AEPD, Procedimiento Nº E/03003/2020, s. 6–7; AEPD, Procedimiento Nº E/08205/2019, s. 6. 
231 Van Alsenoy 2019, s. 93.  
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aiheutunut tosiasiallista vahinkoa, sillä Vastaamo ei ollut toteuttanut tietosuoja-asetuksen 

edellyttämää asianmukaista turvallisuustasoa232.  

Kuten edellä luvussa 3.1 on todettu, tietosuoja-asetuksessa ei edellytetä, että rekisterinpitäjä 

olisi itse tietosuoja-asetusta rikkomalla aiheuttanut tietomurron. Rekisterinpitäjän vahingon-

korvausvastuu voisi syntyä esimerkiksi siksi, että henkilötietojen käsittelijä tai toinen rekis-

terinpitäjä on laiminlyönyt tietoturvavelvoitteitaan.233 Tietomurtoihin liittyvien vastuukysy-

mysten kannalta mielenkiintoista on lisäksi se, että tietomurto johtuu nimenomaan ulkopuo-

lisen osapuolen eli hakkerin murtautumisesta tietojärjestelmään ilman rekisterinpitäjän lu-

paa. Vaikka järjestelmä olisi kuinka heikosti suojattu, ulkopuolisella taholla ei tästä huoli-

matta ole oikeutta murtautua järjestelmään. Näin ollen tietomurto ei johdu pelkästään tieto-

suoja-asetuksen rikkomisesta rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimesta, vaan 

myös ulkopuolisen osapuolen lainvastaisesta tietojenkäsittelystä. Esimerkiksi näillä perus-

tein tietosuojavaltuutettu katsoi Vastaamo-tapauksessa, ettei rekisteröidyille aiheutuneita va-

hinkoja voida kaikilta osin pitää Vastaamon vastuulla.234  

3.2.2 Korvauskelpoisen vahingon aiheutuminen  

Rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu edellyttää tietosuoja-asetuksen normien rikkomi-

sen lisäksi sitä, että on syntynyt korvauskelpoista vahinkoa. Tietosuoja-asetuksen 82(1) ar-

tiklan mukaan sekä aineellinen että aineeton vahinko tulee korvata. Ratkaisukäytännön mu-

kaan tietomurtotilanteessa aineellisena vahinkona voitaisiin pitää esimerkiksi omaehtoisen 

luottokiellon tekemisestä aiheutuneita kuluja ja muita kuluja, jotka johtuvat siitä, että rekis-

teröity yrittää minimoida sille tietojen vuotamisesta mahdollisesti syntyviä vahinkoja235. Ai-

neeton vahinko voisi tarkoittaa esimerkiksi stressistä, ahdistuksesta ja muunlaisesta henki-

sestä kärsimyksestä aiheutuvia vahinkoja. Tietovuodot voivat olla hyvin raskaita vahingon-

kärsijälle ja aiheuttaa paljon henkistä kärsimystä rekisteröidyille.236 Tietosuoja-asetuksen 

mukaan myös tällainen vahinko tulee korvata.  

 
232 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.3.2. 
233 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176. 
234 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
235 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. Taloudellisia vahinkoja on voinut aiheutua 
muun muassa ”identiteettivarkauksien ja petosten kohteeksi joutumisesta sekä identiteettivarkauksista ja pe-
toksista aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi tehdyistä maksullisista toimenpiteistä, kuten omaehtoisesta luot-
tokiellosta”. 
236 OLG Koblenz 18.05.2022, Az. 5 U 2141/21, Entscheidungsgründe, kohta 85; TSV 7.12.2021 Dnro 
1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
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Mielenkiintoinen kysymys korvattavan vahingon kannalta on se, tuleeko myös pienet vahin-

got korvata rekisteröidylle. Yhtenäisestä sääntelystä huolimatta eri EU-jäsenmaiden tuomio-

istuimet ovat päätyneet tässä asiassa erilaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi Englannin ja Wale-

sin korkein oikeus (High Court of Justice) katsoi henkilötietojen tietoturvaloukkausta kos-

kevassa tapauksessa, ettei rekisterinpitäjällä ollut velvollisuutta maksaa vahingonkorvausta 

rekisteröidylle, sillä aiheutunut vahinko oli merkitykseltään vähäinen237. Tuomioistuin kat-

soi, että tietosuoja-asetuksen 82(1) artiklaan soveltuu de minimis -periaate, jonka mukaan 

tietosuoja-asetuksen rikkomisen tulee olla vaikutuksiltaan riittävän merkittävä, jotta se oi-

keuttaisi vahingonkorvaukseen238.  

Brittiläisen tuomioistuimen ratkaisua tarkasteltaessa selviää, että korvattava vahinko olisi 

ollut määrältään melko pieni. Tuomioistuin on arvioinut tapauksessa muun muassa sitä, että 

vuodetut tiedot olivat päätyneet ulkopuoliselle taholle vain hyvin lyhyeksi hetkeksi239, sekä 

sitä, etteivät ne kuuluneet erityisiin henkilötietoryhmiin (TSA 9 artikla) tai olleet muutoin 

arkaluonteisia, mistä johtuen tietoja ei olisi voinut hyödyntää esimerkiksi internetpetoksissa. 

Tiedot koskivat esimerkiksi rekisteröidyn perustietoja, kuten nimeä, osoitetta ja vuokran-

maksutietoja, joten niiden vuotamisesta ei ollut aiheutunut merkittävää vahinkoa, eikä täl-

laista uhkaa myöskään ollut tulevaisuudessa.240 Brittiläinen tuomioistuin vaikuttaa pääty-

neen siihen, että vahingon vakavuus vaikuttaa sen arvioimiseen, tarvitseeko vahinkoa kor-

vata lainkaan.  

Myös esimerkiksi saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että pienimuotoisista va-

hingoista ei syntyisi vahingonkorvausvelvollisuutta tietosuoja-asetuksen vahingonkorvaus-

järjestelmässä. Toisissa jäsenmaissa, kuten Ranskassa ja Belgiassa, de minimis -opin ei ole 

katsottu soveltuvan tietosuoja-asetukseen241, ja myös tuoreemmassa saksalaisen ylemmän 

aluetuomioistuimen ratkaisussa on kielletty de minimis -opin soveltuminen asetuksen 82 ar-

tiklaan242. Saksalainen tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että aiheutuneen vahingon vaka-

vuus otetaan huomioon nimenomaan asianmukaisen korvauksen määrää harkittaessa. 

 
237 EWHC (UK), Case Number QB-2021-000923 (Johnson v Eastlight Community Homes Ltd), kohta 24.1.  
238 Ibid, kohta 22. De minimis on EU-tuomioistuimen kehittämä doktriini, jota käytetään erityisesti kilpailuoi-
keudessa kilpailunrajoituksiin liittyvässä sääntelyssä. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) on 
määrätty kartellikiellosta (SEUT 101(1) artikla), jonka soveltuminen edellyttää sitä, että kilpailunrajoituksen 
tulee olla vaikutuksiltaan riittävän merkittävä. (Raitio – Tuominen 2020, s. 734–735.) 
239 Ibid, kohta 6.8. 
240 Ibid, kohdat 6.1–6.2. 
241 Knetsch 2020, s. 68–69.  
242 OLG Koblenz 18.05.2022, Az. 5 U 2141/21, Verfahrensgang, kohta 78. 
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Ratkaisussa korostettiin sitä, ettei tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa ole säädetty de mini-

mis -raja-arvosta eikä tuomioistuin siksi pitänyt sellaisen soveltamista sopivana.243 Tuomio-

istuin katsoi, että rekisteröidyllä on oikeus saada korvausta myös pienistä vahingoista, ky-

seisessä tapauksessa 500 eurosta244. Kyseisestä saksalaisen ylemmän aluetuomioistuimen 

ratkaisusta on valitettu Saksan korkeimpaan oikeuteen (Bundesgerichtshof) ja tapauksesta 

odotetaan tehtävän ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimeen245. 

Tietosuoja-asetuksen sanamuotoa ja tarkoituksia tulkitessa ei mielestäni voida päätyä lop-

putulokseen, jonka mukaan pieniä vahinkoja ei tarvitsisi korvata rekisteröidylle. Päinvastoin 

tietosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan rekisteröityjen tulee saada ”täysi ja tosiasialli-

nen korvaus aiheutuneesta vahingosta” ja vahingon käsitettä on ”tulkittava laajasti” EU-tuo-

mioistuimen oikeuskäytäntö ja tietosuoja-asetuksen tavoitteet huomioiden246. Mikäli tieto-

suoja-asetuksen 82 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät, tulisi vahinko mielestäni kor-

vata rekisteröidylle riippumatta sen suuruudesta.  

Vaikka tietosuojasääntely on yhtenäistetty EU:ssa, erilaiset ratkaisut osoittavat, että tieto-

suoja-asetuksen tulkinnat ja soveltaminen eivät ole yhtenäisiä. Mielestäni tämä korostuu eri-

tyisesti vahingonkorvausoikeudessa, sillä EU on tietosuoja-asetuksella harmonisoinut myös 

oikeudenalaa, jossa jäsenvaltioiden lähestymiskohdat ovat hyvin erilaisia247. Erilaisten tul-

kintamallien taustalla voi olla monenlaisia syitä. EU:ssa on 27 jäsenvaltiota, jotka kuuluvat 

erilaisiin poliittisiin ja oikeuskulttuureihin248. On mahdollista, että Yhdistyneen kuningas-

kunnan angloamerikkalainen common law -perinne selittää jonkin verran eroja. Toisaalta on 

myös mahdollista ajatella, ettei brittiläisen tuomioistuimen ratkaisuun tarvitse nojata kovin 

vahvasti, sillä kyse on entisen EU-jäsenvaltion oikeuskäytännöstä. Joka tapauksessa erilaiset 

ratkaisut osoittavat, että tietosuoja-asetusta on mahdollista tulkita eri tavoin, mikä taas vai-

kuttaa sen yhtenäiseen soveltamiseen. Erilaisten tulkinta- ja soveltamismallien välistä risti-

riitaisuutta voitaisiin ratkaista esimerkiksi teleologisen eli tarkoitusperäopillisen tulkinnan 

keinoin sekä yhtenäisellä ohjeistuksella. Myös EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu tähän ja 

 
243 Ibid, Entscheidungsgründe, kohta 78. 
244 Ibid, Verfahrensgang, kohta 99. 
245 Ibid, Entscheidungsgründe, kohta 78. 
246 TSA:n johdanto-osa 146 kohta. 
247 Ks. esim. Ståhlberg – Karhu 2020, s. 24–25; Van Dam 2013, s. 6.  
248 Whelanová 2016, s. 179; Visegrády 2001, s. 203.   
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muihin tietosuoja-asetuksen 82 artiklaan liittyviin tulkinnanvaraisiin kysymyksiin voisi olla 

tarpeen selkeyttämään tietosuoja-asetuksen mukaista vahingonkorvausjärjestelmää249. 

3.2.3 Syy-yhteys vahingon ja tuottamuksen välillä  

Syy-yhteys on yksi tietosuoja-asetuksen asettamista rekisterinpitäjän vahingonkorvausvas-

tuun edellytyksistä. Syy-yhteys tarkoittaa, että vahinko on aiheutunut tuottamuksellisen teon 

tai laiminlyönnin seurauksena250. Tietomurtotilanteissa tämä tarkoittaa käytännössä, että 

henkilöllä on oikeus vaatia korvausta rekisterinpitäjältä, jos tietomurtovahinko on aiheutunut 

käsittelystä, jolla on rikottu tietosuoja-asetusta251 ja erityisesti sen tietoturvavelvoitteita. Toi-

sin sanoen vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole, jos vahinko olisi aiheutunut rekisteröidylle 

joka tapauksessa, vaikka tietomurtoa ei olisi tapahtunut.  

Gabriela Zanfir-Fortuna on todennut, että jäsenvaltiot tulevat todennäköisesti soveltamaan 

myös syy-yhteyteen liittyviä sääntöjä eri tavoin. Tulkintaeroja voi tulla erityisesti siinä, 

kuinka selkeää syy-yhteyttä vahingon ja tietosuoja-asetuksen rikkomisen välillä tullaan edel-

lyttämään. Esimerkiksi romaanis-germaanisessa oikeusjärjestelmässä voitaisiin katsoa pel-

kästään tietosuoja-asetuksen rikkomisen johtavan siihen, että rekisteröidyllä olisi oikeus kor-

vaukseen vahingosta ilman, että rekisteröidyn tarvitsisi todistaa mitattavissa olevan vahin-

gon aiheutumista. Zanfir-Fortunan mukaan tämä pätee erityisesti aineettomien vahinkojen 

korvaamiseen.252  

Syy-yhteyden edellytyksen erilaisista tulkinnoista on muutamia esimerkkejä ratkaisukäytän-

nössä. Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu katsoi, että tietosuoja-ase-

tuksen rikkomisen ja vahinkojen välisen syy-yhteyden toteamiseksi riittää, että annettujen 

selvitysten perusteella on mahdollista, että vahingot ovat seurausta Vastaamon toiminnassa 

tapahtuneista tietoturvaloukkauksista253. Tietosuojaviranomaiset voivat arvioida tietosuoja-

asetuksen rikkomisen ja vahinkojen välistä syy-yhteyttä ratkaisuissaan, sillä hallinnollisen 

seuraamusmaksun määräämisessä tulee tietosuoja-asetuksen 83(2)(a) artiklan mukaan ottaa 

huomioon muun muassa niiden rekisteröityjen lukumäärä, joihin rikkominen vaikuttaa, ja 

 
249 Juha Raition ja Tomi Tuomisen mukaan ennakkoratkaisupyyntöjen ”tarkoitus on varmistaa EU-oikeuden 
tulkinta kaikissa jäsenvaltioissa” (Ratio – Tuominen 2020, s. 174). Mielestäni ennakkoratkaisupyynnöt tästä ja 
muista tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä auttaisivat selkeästi tietosuojasääntelyn so-
veltamisen yhtenäistämisessä.  
250 Hahto 2008, s. 17. 
251 Truli 2018, s. 7. 
252 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1175–1176. 
253 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1.  



 

45 

heille aiheutuneen vahingon suuruus. Tällöin tarkoitus ei ole arvioida vahingonkorvausvel-

vollisuuden olemassaoloa vaan tietosuoja-asetuksen rikkomisen vakavuutta,254 mutta mie-

lestäni tietosuojaviranomaisten tulkintoja voidaan hyödyntää analogisesti myös vahingon-

korvausvelvollisuuden arvioinnissa. 

Sen sijaan esimerkiksi saksalaisessa oikeuskäytännössä on katsottu rekisterinpitäjän vahin-

gonkorvausvastuun edellyttävän, että aiheutunut vahinko on suoraa seurausta tietosuoja-

asetuksen rikkomisesta255. Saksalaisen ylemmän aluetuomioistuimen ratkaisu koski tieto-

murtotapausta, jossa rekisterinpitäjän bonusohjelman asiakkaiden tiedot vuodettiin tietomur-

rossa internetiin256. Tietovuodon seurauksena rekisteröity vaati vahingonkorvausta sen pe-

rusteella, ettei rekisterinpitäjä ollut toteuttanut tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisia asi-

anmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla olisi estetty tietomurto257. Tuo-

mioistuin hylkäsi rekisteröidyn vahingonkorvausvaatimuksen perusteettomana, sillä rekiste-

röity ei ollut osoittanut, että vahinko olisi suoraa seurausta tietosuoja-asetuksen rikkomi-

sesta, joten syy-yhteyden edellytys ei täyttynyt258. Tapauksessa tuomioistuin viittasi Itäval-

lan korkeimman oikeuden (Oberster Gerichtshof) ratkaisuun259, jonka mukaan tietosuoja-

asetuksen 82 artikla ei siirrä todistustaakkaa vahingon määrän ja syy-yhteyden osalta rekis-

terinpitäjälle260.  

Mielestäni saksalaisen tuomioistuimen ratkaisu ei ole linjassa tietosuoja-asetuksen tarkoi-

tusten kanssa. Tietosuoja-asetuksen 79(1) artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehok-

kaisiin oikeussuojakeinoihin, ja tietosuoja-asetuksen johdanto-osan mukaan rekisterinpitä-

jän tai henkilötietojen käsittelijän olisi korvattava luonnollisille henkilöille vahingot, jotka 

ovat aiheutuneet tietojenkäsittelystä, jolla on rikottu tietosuoja-asetusta261. Rekisteröidyillä 

on harvoin keinoja osoittaa syy-yhteyden olemassaoloa kovin tarkasti, sillä rekisteröidyillä 

ei useimmiten ole vaadittavaa teknistä osaamista, tietotaitoa tai pääsyä tietoihin, jotka kos-

kevat rekisterinpitäjän toimintaa ja tietoturvatoimenpiteitä262. Rekisteröidyiltä ei mielestäni 

voida edellyttää kovin yksityiskohtaista kuvausta syy-yhteyden edellytyksen täyttymisestä. 

 
254 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1.  
255 OLG Stuttgart 31.3.2021, Az. 9 U 34/21, Gründe, kohta 73.  
256 Ibid, kohta 7.  
257 Ibid, kohdat 12 ja 14–16. 
258 Ibid, kohta 75. 
259 Ibid, kohta 53.  
260 OGH 27.11.2019, Geschäftszahl 6 Ob 217/19h, Rechtliche Beurteilung, kohta 2.1. 
261 TSA:n johdanto-osa 146 kohta. 
262 Van Alsenoy 2019, s. 89.  
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Siksi Vastaamo-tapauksessa käytetty arviointi, jonka mukaan syy-yhteyden edellytyksen 

täyttymiseen riittää, että rekisteröity voi osoittaa vahinkojen olleen mahdollisia seurauksia 

tietoturvaloukkauksista263, on mielestäni perustellumpi.  

3.3 Ankaraa vai tuottamusvastuuta? 

Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmässä on epäselvää, edellyttääkö rekisterin-

pitäjän vahingonkorvausvastuu tuottamusta264. Kotimaisessa ja myös eurooppalaisessa va-

hingonkorvausoikeudessa vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on lähtökohtaisesti tuot-

tamus, jolloin kyse on tuottamusvastuusta265. Vahingonkorvausvastuu voi olla myös tuotta-

muksesta riippumatonta eli ankaraa vastuuta266. Vaikka tuottamusvastuuta on pidetty pää-

sääntönä, ankara vastuu on yleistynyt suomalaisessa vahingonkorvausoikeudessa erityislain-

säädännön ja oikeuskäytännön kehityksen myötä267. Esimerkiksi kumotun henkilötietolain 

(523/1999) mukainen rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu oli ankaraa vastuuta268. Li-

säksi suomalaisessa oikeuskäytännössä on muodostunut tiettyihin toimintamuotoihin sovel-

tuva niin sanottu korostunut huolellisuusvelvollisuus, joka sijoittuu ankaran vastuun ja tuot-

tamusvastuun väliin269.  

Tietosuoja-asetuksen 82 artiklan sanamuoto ei edellytä, että tietosuoja-asetuksen rikkomisen 

olisi oltava tuottamuksellista. Mikäli rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuun katsottaisiin 

olevan tuottamusvastuuta, vaikuttaisi siltä, ettei tuottamuksen käsitettä ymmärretä tieto-

suoja-asetuksen viitekehyksessä samalla tavalla kuin esimerkiksi suomalaisessa 

 
263 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1.  
264 Wennäkoski 2017, s. 74–75.  
265 Van Dam 2013, s. 225; Hahto 2008, s. 18. Esimerkiksi vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 1.1 §:n 
mukaan vahingonkorvausvastuu edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. 
266 Van Dam 2013, s. 225; Hahto 2008, s. 1. 
267 Hahto 2008, s. 6. Oikeuskäytännössä on katsottu, että ankara vastuu liittyy tilanteisiin, joissa ”toimintaan 
liittyy sellainen vaaramomentti, joka yleisen kokemuksen mukaan ei ole täysin hallittavissa, vaan joka tietyissä 
olosuhteissa saa aikaan vahinkoa” (Hemmo 2005, s. 95–96). Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukai-
sesti ankara vastuu edellyttää Hemmon sanoin ”tietyn argumentaatiokynnyksen ylittämistä” (Hemmo 2005, 
s. 23–24). 
268 Vanto 2014, s. 175; Hemmo 2005, s. 93. Kumotun henkilötietolain (523/1999) 47 §:n mukaan rekisterinpi-
täjä oli velvollinen korvaamaan sen taloudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut rekisteröidylle tai 
muulle henkilölle henkilötietolain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.  
269 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 131–133. Ståhlbergin ja Karhun mukaan oikeuskäytännössä on katsottu, että 
ankaran vastuun ja tuottamusvastuun välissä on niin sanottu korostunut huolellisuusvelvollisuus, joka soveltuu 
tiettyihin toimintamuotoihin. Tällaisessa tilanteessa vastuu perustuu tuottamukseen, mutta toimijalta vaaditaan 
erityisen korkeaa huolellisuutta. Esimerkiksi yleisten tilojen ja alueiden ylläpitäjiä ja asiantuntijapalveluiden 
tarjoajia on usein katsottu koskevan tällainen korkea-asteinen huolellisuusvelvoite.  
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vahingonkorvausoikeudessa, sillä asetus ei edellytä tahallisuutta tai huolimattomuutta270. 

Siinä ei myöskään viitata toiminnan moitittavuuteen, joka on usein liitetty tuottamukseen 

suomalaisessa vahingonkorvausajattelussa271.  

Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmän vastuumuodosta on esitetty eriäviä mie-

lipiteitä oikeuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Brendan Van Alsenoy on todennut, että rekiste-

rinpitäjän vastuuta on pidettävä ankarana272. Myös Zanfir-Fortuna on katsonut tietosuoja-

asetuksen asettavan rekisterinpitäjälle vahingonkorvausvastuun huolellisuudesta riippu-

matta273. Radoslaw Strugala puolestaan on viitannut kumottuun henkilötietodirektiiviin, 

jonka voitiin hänen mukaansa katsoa perustuvan ankaralle vastuulle. Strugalan mukaan tie-

tosuoja-asetuksessa tai sen johdanto-osassa ei ole mainittu mitään, jonka perusteella voisi 

päätellä, että tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmässä ankarasta vastuusta olisi 

haluttu luopua. Hänen mukaansa ankaraa vastuuta tukee myös se, että tietosuoja-asetuksen 

johdanto-osan mukaan rekisteröityjen olisi saatava täysi ja tosiasiallinen korvaus aiheutu-

neesta vahingosta. Tuottamuksen edellyttäminen heikentäisi Strugalan mukaan rekisteröity-

jen oikeuskeinoja.274  

On mahdollista, että ulkomaiset oikeustieteilijät ymmärtävät ankaran vastuun (strict lia-

bility) eri tavoin kuin kotimaiset oikeustieteilijät. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole 

yhtä selkeästi esitetty tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausvastuun olevan ankaraa. Esi-

merkiksi Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen ja Eija Warma-Lehtinen ovat vuoden 2018 kotimai-

sessa tietosuojaoikeuden perusteoksessaan arvioineet, että tietosuoja-asetuksen mukaisessa 

vahingonkorvausvastuussa on kyse ekskulpaatiovastuusta eli käännettyyn todistustaakkaan 

perustuvasta tuottamusvastuusta275. Toisaalta vuoden 2022 teoksen uudistetussa painok-

sessa Korpisaari, Pitkänen ja Warma-Lehtinen eivät enää puhu ekskulpaatiovastuusta. Sen 

sijaan he ovat todenneet, että ”asetuksen vastainen henkilötietojen käsittely saattaa usein 

 
270 Pauli Ståhlbergin ja Juha Karhun mukaan tuottamus tarkoittaa ”vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä” 
(Ståhlberg – Karhu 2020, s. 93–94). 
271 Muun muassa Mika Hemmo on todennut, että tuottamuksellisuus merkitsee sitä, että ”arvioinnin kohteena 
olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut en-
nalta arvattava vahinkoriski” (Hemmo 2005, s. 25–27).  
272 Van Alsenoy 2019, s. 321–322; Van Alsenoy 2016, s. 282.  
273 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176. 
274 Strugala 2020, s. 74.  
275 Korpisaari et al. 2018, s. 524. 
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tosiasiallisesti merkitä tuottamuksellista tai tahallista vahingon aiheuttamista”,276 ottamatta 

kuitenkaan kantaa siihen, edellyttääkö tietosuoja-asetus tuottamusta. 

Anna Aurora Wennäkoski on arvioinut, ettei rekisterinpitäjällä voisi olla tietosuoja-asetuk-

sen rikkomisesta ankaraa vastuuta. Wennäkoski viittaa hallinnollisen seuraamusmaksun 

määräämistä koskevaan tietosuoja-asetuksen 83(3) artiklaan, jonka mukaan jos rekisterinpi-

täjä rikkoo samoissa tai toisiinsa liittyvissä käsittelytoimissa tahallaan tai tuottamuksellisesti 

useita tietosuoja-asetuksen säännöksiä, hallinnollisen seuraamusmaksun kokonaismäärä ei 

saa ylittää vakavimmasta rikkomisesta määrättyä seuraamusmaksua. Vaikka tietosuoja-ase-

tuksen 83 artikla ei koske vahingonkorvausvastuuta vaan hallinnollista seuraamusmaksua, 

Wennäkosken mukaan artiklaa voitaisiin tulkita siten, ettei vahingonkorvausvastuu perus-

tuisi ainakaan ankaralle vastuulle. Wennäkosken mukaan tätä näkemystä puoltavat myös 

tietosuoja-asetuksen tietoturvavelvoitteet, joilla on tarkoitus ehkäistä tietosuoja-asetuksen 

rikkomista.277  

Mielestäni siitä, että rekisterinpitäjän mahdollisella tuottamuksella on vaikutusta hallinnol-

lisen seuraamusmaksun määräämisen arvioinnissa, ei voida johtaa suoria tulkintoja vahin-

gonkorvausvastuun määrittelyssä. On mahdollista argumentoida, että mikäli EU-lainsäätäjä 

olisi tarkoittanut hallinnollisen seuraamusmaksun ja vahingonkorvausvastuun perustuvan 

samanlaisille edellytyksille, se olisi tehnyt artikloista sisällöiltään tuottamuksen kannalta yh-

teneväiset. Hallinnollista seuraamusmaksua ja vahingonkorvausta koskevien artikloiden eri-

laiset sanamuodot puoltaisivat enemmänkin sitä tulkintaa, että EU-lainsäätäjä on nimen-

omaan tarkoittanut, ettei vahingonkorvausvastuu perustu tuottamukseen, koska sitä ei ole 

mainittu asetuksessa suoraan vahingonkorvausvastuuseen vaikuttavana tekijänä.  

Wennäkoski on myös pohtinut sitä, voitaisiinko rekisterinpitäjän vastuun katsoa olevan jon-

kinlainen muunnelma korostuneesta huolellisuusvelvollisuudesta. Tällöin rekisterinpitäjän 

vastuu asettuisi tuottamusvastuun ja ankaran vastuun välimaastoon. Tämä tarkoittaisi, että 

vastuu perustuisi tuottamukseen, jota arvioitaisiin normaalia korkeammilla kriteereillä. 

Wennäkosken mukaan korostuneen huolellisuusvelvollisuuden muunnelmasta voisi olla 

hyötyä myös tietosuojaoikeudessa.278 Toisaalta tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklan sana-

muoto voisi viitata myös eräänlaiseen kontrollivastuuseen, sillä tietosuoja-asetuksen 

 
276 Korpisaari et al. 2022, s. 621.  
277 Wennäkoski 2017, s. 74–75.  
278 Ibid, s. 77.  



 

49 

mukaan rekisterinpitäjän on osoitettava, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon ai-

heuttaneesta tapahtumasta. Kontrollivastuulla tarkoitetaan vastuumuotoa, jossa sopimus-

kumppani on vastuussa sopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta, jollei se osoita, 

että laiminlyönti johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota 

sen ei ole voitu kohtuudella odottaa ottavan huomioon279. Kontrollivastuu liittyy sopimus-

perusteiseen vastuuseen280, mutta sitä voidaan hyödyntää analogisesti myös tässä tutkiel-

massa, vaikka tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmä kattaakin sopimusperustei-

sen vastuun lisäksi myös sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun281.  

Kontrollivastuu on tiukkaa, sillä korvausvastuun syntyminen ei riipu vahingonaiheuttajan 

huolellisuudesta, vaan vastuusta voi vapautua ainoastaan, jos vahinko on aiheutunut vahin-

gonaiheuttajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ennakoimattomasta es-

teestä282. Korpisaari, Pitkänen ja Warma-Lehtinen ovat todenneet tietosuoja-asetuksen mu-

kaisen sopimusperusteisen vahingonkorvausvastuun osalta, että tietosuoja-asetuksen 82 ar-

tikla parantaa rekisteröidyn asemaa myös sopimussuhteessa, sillä sopimuskumppani eli re-

kisterinpitäjä ei voi vapautua vastuusta osoittamalla toimineensa huolellisesti283. Tämä osal-

taan puoltaa sitä, että rekisterinpitäjän vastuu voisi olla kontrollivastuun muunnelma. Kont-

rollivastuussa vahingonaiheuttaja ei esimerkiksi voi yleensä vapautua korvausvastuusta ve-

toamalla siihen, että vahinko on aiheutunut sen käyttämän sopimuskumppanin laiminlyön-

nistä284. Kontrollivastuu voisi sopia tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmään, 

sillä kuten edellä luvussa 3.1 on todettu, rekisterinpitäjälle voi syntyä vastuu vahingosta, 

joka ei ole välttämättä sen itsensä vaan henkilötietojen käsittelijänä toimivan sopimuskump-

panin aiheuttama285.  

Tietosuoja-asetuksen vastuumuodosta voidaan siten esittää useita erilaisia tulkintoja, joista 

osa on perustellumpia kuin toiset. Koska tietosuoja-asetuksen sanamuoto ei viittaa tuotta-

mukseen, voisi tämän tulkita varovaisesti tarkoittavan, että tietosuoja-asetuksessa kyse olisi 

ankarasta vastuusta. Myös korostuneen huolellisuusvelvoitteen muunnelma tai 

 
279 Sandvik 2014, s. 655. Esimerkiksi kauppalain (355/1987) 27 §:ssä on kyse kontrollivastuusta, minkä lisäksi 
kontrollivastuu on sisällytetty Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kauppalakiin (CISG) ja kansainvälisiin sopi-
musoikeuden periaatekokoelmiin, kuten The International Institute for the Unification of Private Law’n (UNI-
DROIT) periaatteisiin ja eurooppalaisiin sopimusoikeusperiaatteisiin (Principles of European Contract Law). 
280 Hemmo 2005, s. 301. 
281 Korpisaari et al. 2022, s. 621. 
282 Sandvik 2014, s. 655; Hemmo 2005, s. 301–303. 
283 Korpisaari et al. 2018, s. 524. 
284 Sandvik 2014, s. 655; Hemmo 2005, s. 301–303. 
285 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176. 
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kontrollivastuun muunnelma voisi soveltua tietomurtovahinkoihin, sillä erityisesti arkaluon-

teisten tietojen vuotaminen vaikuttaa usein merkittävällä tavalla rekisteröityyn. On kuitenkin 

tärkeää muistaa, ettei tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmässä ole kyse kotimai-

sesta oikeudesta. Siksi järjestelmää tulee arvioida EU-oikeuden näköjulmasta, eikä kotimai-

sesta vahingonkorvausoikeudesta johdetulla luokittelulla ole ratkaisevaa merkitystä. Aihetta 

voidaan lähestyä EU-oikeuden näkökulmasta esimerkiksi tarkastelemalla muita EU-oikeu-

dellisia säädöksiä, jotka sisältävät vahingonkorvausoikeudellisia normeja, kuten tuotevas-

tuudirektiiviä286 ja kilpailuoikeudellista vahingonkorvausdirektiiviä287. Lisäksi esimerkiksi 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 340(2) artiklassa on säädetty EU-

toimielinten aiheuttamia vahinkoja koskevista vahingonkorvauskanteista288. 

Tuotevastuudirektiivin mukainen tuotevastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, 

mutta tuotevastuudirektiivin johdanto-osassa on todettu, että valmistaja voi vapautua vas-

tuusta, jos se näyttää tiettyjen vastuusta vapauttavien seikkojen olevan olemassa289. Tuote-

vastuudirektiivin 7 artiklan ja tuotevastuulain (694/1990) 7 §:n mukaan valmistaja voi va-

pautua vastuusta, jos se osoittaa, ettei valmistaja ole laskenut tuotetta liikkeelle tai jos tuot-

teen puutteellinen turvallisuus on seurausta siitä, että tuote on viranomaisten antamien pa-

kottavien määräysten mukainen. Myöskään EU:n toimielinten vahingonkorvausvastuu tai 

kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvastuu eivät vaikuta edellyttävän tuottamusta. Niissä 

vahingonkorvausvastuun edellytyksiä ovat vahingon aiheutuminen, lain rikkominen sekä 

syy-yhteys lain rikkomisen ja vahingon välillä290. Petri Kuoppamäki on todennut, että kil-

pailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi ei tarkenna sitä, voidaanko direktiivin perus-

teella edellyttää tuottamusta. Ainakaan Suomessa kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauk-

sista annetussa laissa (1077/2016) ei edellytetä, että vahingonaiheuttaja olisi toiminut tuot-

tamuksellisesti. Kuoppamäki on tältä osin todennut, että koska yritys on joka tapauksessa 

rikkonut pakottavaa kilpailuoikeuden säännöstä, tuottamuskriteerillä ei ole ollut 

 
286 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenval-
tioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. 
287 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/104/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, tietyistä 
säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen joh-
dosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin. 
288 Raitio – Tuominen 2020, s. 167; Van Dam 2013, s. 31. 
289 Tuotevastuudirektiivin johdanto-osa.  
290 EU:n vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on, että vahingon aiheuttanut toimi on lainvastainen, että on 
aiheutunut vahinko ja että vahingon ja toimen välillä on syy-seuraussuhde (Raitio – Tuominen 2020, s. 170–
171). Kilpailuoikeudellisen vahingonkorvausvastuun edellytyksiksi on katsottu kilpailulain kieltosääntöjen 
rikkominen, korvausta vaativan vahingon aiheutuminen sekä ”adekvaatti syy-yhteys” kilpailulain rikkomisen 
ja vahingon aiheutumisen välillä (Kuoppamäki 2018, s. 118–119).  
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huomattavaa merkitystä aikaisemmassakaan käytännössä.291 Tällaista ajattelua voisi hyö-

dyntää myös tietosuojaoikeudessa. Esitetyn tulkinnan perusteella tietomurroissa vahingon-

korvausvastuun arvioinnissa tulisi keskittyä siihen, onko tietoturvavelvoitteita rikottu, eikä 

siihen, onko rekisterinpitäjä toiminut tahallisesti tai huolimattomasti.  

3.4 Vastuusta vapautuminen 

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklassa on säädetty vahingonkorvausvastuusta vapautumi-

sesta. Artiklan mukaan rekisterinpitäjä on vapautettava vastuusta tietosuoja-asetuksen 

82(2) artiklan nojalla, jos se osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheut-

taneesta tapahtumasta. Zanfir-Fortunan mukaan vahingon aiheuttaneella tapahtumalla vii-

tataan säädöksessä tietosuoja-asetuksen rikkomiseen292.  

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artikla on Korpisaaren, Pitkäsen ja Warma-Lehtisen mukaan ke-

häpäätelmä. On epäselvää, mitä tarkoittaa, että rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, 

jos se ei ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Korpisaari, Pit-

känen ja Warma-Lehtinen ovat todenneet, että tietosuoja-asetuksen 82(3) artikla voisi viitata 

joko vastuuperusteen puuttumiseen eli siihen, ettei tietosuoja-asetusta ole rikottu, tai vaihto-

ehtoisesti syy-yhteyden puuttumiseen eli siihen, ettei vahinko ole aiheutunut tietosuoja-ase-

tuksen rikkomisesta.293 Lukas Feiler, Niklaus Forgó ja Michaela Weigl ovat katsoneet, että 

vahingonkorvausvastuusta vapautuminen edellyttäisi sitä, että rekisterinpitäjä osoittaa to-

teuttaneensa tietosuoja-asetuksen edellyttämät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toi-

menpiteet, jotka ovat välttämättömiä vahingon ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi294. He vai-

kuttavat päätyneen siihen, että tietosuoja-asetuksen 82(3) artikla asettaa rekisterinpitäjälle 

todistustaakan vastuuperusteen puuttumisesta. Mielestäni tällainen tulkinta voisi olla perus-

teltua, sillä kuten luvussa 2.6 on esitetty, tietosuoja-asetuksen 5(2) ja 24 artiklan mukaan re-

kisterinpitäjän tulee pystyä osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyssä on noudatettu tie-

tosuoja-asetusta.  

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklaa voisi mielestäni tulkita myös niin, että rekisterinpitäjän 

tulee osoittaa jonkin toisen tahon olevan vastuussa tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. 

 
291 Kuoppamäki 2018, s. 118–119.  
292 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1175–1176. 
293 Korpisaari et al. 2022, s. 620. 
294 Feiler et al. 2018, s. 290–291.  
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Zanfir-Fortunan mukaan rekisterinpitäjä voisi vapautua vastuusta esimerkiksi silloin, jos se 

todistaa, ettei se ole tietosuoja-asetusta rikkovaan tietojenkäsittelyyn osallistunut rekisterin-

pitäjä. Lisäksi rekisterinpitäjä voisi Zanfir-Fortunan mukaan vapautua vastuusta, jos se pys-

tyy osoittamaan, että vahingon on aiheuttanut henkilötietojen käsittelijä, joka on toiminut 

rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.295  

Tulkinta-apua tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklalle voidaan hakea kumotun henkilötietodi-

rektiivin296 vahingonkorvausnormeista. Henkilötietodirektiivin 23(2) artiklan mukaan rekis-

terinpitäjä voidaan vapauttaa vahingonkorvausvastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoit-

taa, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. Direktiivin johdanto-osan 

mukaan tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että rekisterinpitäjä osoittaa, että kyseessä on ylivoi-

mainen este tai että rekisteröity on tehnyt virheen297. Feilerin, Forgón ja Weiglin mukaan 

tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklan mukainen vahingonkorvausvastuusta vapautuminen 

voisi tulla kyseeseen ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi298. Ylivoimainen este tar-

koittaisi mielestäni sitä, että tietoturvarikkomus on ollut täysin yllättävä, eikä rekisterinpitäjä 

ole kyennyt sitä estämään, vaikka onkin toteuttanut kaikki vaaditut tietoturvavaatimukset. 

Teknologian kehittyessä ja kyberturvallisuusuhkien lisääntyessä tällaiset ennalta-arvaamat-

tomat tilanteet tulevat mitä luultavammin lisääntymään. Sen sijaan rekisteröidyn tekemä 

virhe voisi käsitykseni mukaan viitata tilanteeseen, jossa rekisteröity olisi itse aiheuttanut 

tietovuodon jakamalla esimerkiksi käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ulkopuoliselle. Jos 

vaikkapa S-Pankin tilanteessa maksuvälinepetoksia olisi tehty sen seurauksena, että rekiste-

röity on itse jakanut ulkopuoliselle pankkitunnuksensa, on mahdollista, ettei rekisterinpitä-

jällä tällöin olisi vahingonkorvausvastuuta tietojen vuotamisesta.  

On huomattava, että tietosuoja-asetuksen 82(3) artikla on muotoiltu hieman eri tavoin kuin 

henkilötietodirektiivin 23(2) artikla. Tietosuoja-asetuksessa on säädetty, että rekisterinpitä-

jän tulee osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtu-

masta. Van Alsenoyn mukaan ilmaisun ”millään tavoin” lisääminen tietosuoja-asetuksen 

 
295 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 1176. 
296 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (henkilötietodirektiivi).  
297 Henkilötietodirektiivin johdanto-osa 55 kohta. 
298 Feiler et al. 2018, s. 290–291. 
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vahingonkorvausartiklaan viittaa siihen, että vastuuta on haluttu ankaroittaa entisestään299. 

Rekisterinpitäjän todistustaakkaa voidaan siten pitää melko ankarana.  

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artikla on siten monitulkintainen. On mielestäni mahdollista esit-

tää, että pelkän tietomurron tapahtuminen viittaa siihen, ettei asianmukaisia tietoturvatoi-

menpiteitä ole toteutettu ja että rekisterinpitäjä on jollakin tavoin vastuussa vahingon aiheut-

taneesta tapahtumasta ja tällöin myös vahingonkorvausvastuussa. Toisaalta tietosuoja-ase-

tuksen 82(3) artiklan sanamuoto voisi viitata myös siihen, että rekisterinpitäjällä on tiettyjä 

velvoitteita, ja rekisterinpitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuusta, jos se pystyy osoit-

tamaan täyttäneensä nämä velvoitteet. Riippumatta siitä, miten artiklaa tulkitaan, on mieles-

täni selvää, että tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelylle asettamien tietoturvavel-

voitteiden taso on joka tapauksessa hyvin korkea, mikä taas heijastuu vahingonkorvausvas-

tuun edellytysten täyttymiseen ja vahingonkorvausvastuusta vapautumiseen. Tietoturvatoi-

menpiteiden vaikutusta rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen on käsitelty tarkem-

min seuraavassa luvussa 4. 

  

 
299 Van Alsenoy 2019, s. 324.  
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4. TIETOTURVATOIMENPITEIDEN VAIKUTUS 
REKISTERINPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN 

4.1 Tietoturvatoimenpiteiden vaikutus vahinkotapahtuman syntymiseen 

Vahinkotapahtuman olemassaolo on välttämätön edellytys sille, että vahinkoa aiheutuu ja 

että rekisterinpitäjälle voi ylipäätään syntyä vahingonkorvausvastuu EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen perusteella. Jos rekisterinpitäjä kykenisi toteuttamaan toimenpiteet, joiden seu-

rauksena tietomurtoa ei pääsisi tapahtumaan, kysymys vahingonkorvausvastuusta ei luon-

nollisesti tulisi ajankohtaiseksi. Anna Aurora Wennäkoski on todennut, että tietomurtoa eh-

käisevillä varotoimenpiteillä voi olla merkitystä tietosuoja-asetuksen mukaisen vahingon-

korvausvastuun arvioinnissa300. Tietoturvatoimenpiteillä on selvästi merkitystä vahingon 

syntymisen ehkäisemisessä, sillä valtaosa tietoturvavirheistä johtuu yleisistä haavoittuvuuk-

sista tietoturvajärjestelmissä301. Rekisterinpitäjän tietoisuus tietoturvajärjestelmien haavoit-

tuvuuksista onkin olennaisessa osassa riittävän tietoturvatason suunnittelemisessa ja riskien-

hallinnassa302. Rekisterinpitäjä voi välttää korvausvastuun tietomurtotapauksissa helpom-

min etukäteisellä suunnittelulla kuin ryhtymällä toimiin vasta vahingon tapahtumisen jäl-

keen303, sillä tietomurron jo tapahduttua vahingon syntymisen estäminen tai vahingon mää-

rän pienentäminen on huomattavasti vaikeampaa.  

Vahinkotapahtumia voi ennaltaehkäistä asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toi-

menpiteillä, joita on käsitelty tarkemmin luvussa 2. Tietosuojaviranomaisten käsiteltävänä 

olevissa tietomurtotapauksissa puutteita on usein ollut nimenomaan tietoturvan perustoi-

menpiteissä304, joiden toteuttamisella olisi voitu tehokkaasti ehkäistä tietomurtoja. Näin kat-

sottiin esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa, jossa todettiin, että henkilötietoja olisi voitu suo-

jata huomattavasti paremmin muun muassa palomuurilla ja vahvalla sanasalasuojauksella305. 

Myös Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on katsonut British Air-

waysiin kohdistuneessa tietomurrossa, että rekisterinpitäjä oli rikkonut tietosuoja-asetuksen 

32 artiklaa, kun se epäonnistui estämään tietomurron, vaikka sen käytössä olisi ollut lukuisia 

 
300 Wennäkoski 2017, s. 74.  
301 IT Governance Privacy Team 2020, s. 113.  
302 Feiler et al. 2018, s. 161–162.  
303 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310. Ks. myös Nekit et al. 2020, s. 91–92.  
304 Ks. esim. TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen perustelut, kohta 
3.2.3.1; ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 28.  
305 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen perustelut, kohta 3.2.3.1.  
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keinoja estää se tai ainakin huomattavasti pienentää sen riskiä306. Katsoisin, että erityistä 

merkitystä vahinkotapahtuman estämisessä on pääsyä rajoittavilla tietoturvatoimenpiteillä, 

kuten monivaiheisella tunnistautumisella ja vahvalla salasanasuojauksella, sillä niillä pyri-

tään estämään tietomurron tapahtuminen eli ulkopuolisen tunkeutuminen tietojärjestelmään. 

Myös turvallisuutta ylläpitävät tietoturvatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä järjestelmän testaa-

misen ja päivittämisen myötä tietoturvan asianmukaista tasoa voidaan ylläpitää ja järjestel-

mään murtautumista ehkäistä.  

4.2 Tietoturvatoimenpiteiden vaikutus vahingonkorvausvastuun edellytysten  
täyttymiseen 

Tietoturvatoimenpiteet voivat vaikuttaa vahingonkorvausvastuun syntymiseen myös tilan-

teessa, jossa tietomurto on tapahtunut. Tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaisesti rekiste-

rinpitäjän vahingonkorvausvastuu edellyttää sitä, että rekisteröidylle on aiheutunut aineel-

lista tai aineetonta vahinkoa käsittelystä, jolla on rikottu tietosuoja-asetusta. Brendan Van 

Alsenoy on todennut, että suurin osa organisaatioista pyrkii torjumaan vahingonkorvausvas-

tuun vetoamalla siihen, etteivät kaikki tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaiset vahingon-

korvausvastuun edellytykset täyty307. Toisin sanoen rekisterinpitäjän tulisi osoittaa, ettei tie-

tosuoja-asetusta ole rikottu, ettei ole aiheutunut vahinkoa tai että tietosuoja-asetuksen rikko-

minen ja vahinko eivät ole syy-yhteydessä.  

Vahingonkorvaustapauksissa rekisterinpitäjä voi siten vedota vahingonkorvausvastuun 

edellytysten puuttumiseen ja pyrkiä näin välttämään vahingonkorvausvastuun. Tällaisten ar-

gumenttien menestyminen on kuitenkin epävarmaa, sillä kuten luvussa 3.2 on tuotu esiin, 

tietosuoja-asetuksen korvausvastuun edellytysten täyttymiseen liittyy useita monitulkintai-

sia kysymyksiä, jotka osoittavat tarpeen oikeustilaa selkeyttäville EU-tuomioistuimen en-

nakkoratkaisuille. Ratkaisukäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on tehty erilaisia tulkintoja 

esimerkiksi siitä, tarvitseeko pieniä vahinkoja korvata308 sekä siitä, edellyttääkö vahingon-

korvausvastuu suoraa syy-yhteyttä vai riittääkö, että aiheutunut vahinko on todennäköisesti 

 
306 ICO 16.9.2020, Case ref: COM0783542 (British Airways plc), s. 28.  
307 Van Alsenoy 2019, s. 93.  
308 Vrt. EWHC (UK), Case Number QB-2021-000923 (Johnson v Eastlight Community Homes Ltd), kohta 22; 
ja OLG Koblenz 18.05.2022, Az. 5 U 2141/21, Entscheidungsgründe, kohta 78. Brittiläinen tuomioistuin kat-
soi, että tietosuoja-asetuksen 82 artiklaan soveltuu de minimis -raja-arvo (EWHC (UK), Case Number QB-
2021-000923 (Johnson v Eastlight Community Homes Ltd), kohta 22), kun taas saksalainen ylempi aluetuo-
mioistuin kielsi de minimis -opin soveltamisen tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmään (OLG Kob-
lenz 18.05.2022, Az. 5 U 2141/21, Entscheidungsgründe, kohta 78). 
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seurausta tietosuoja-asetuksen rikkomisesta309. Yksi erityisen ajankohtainen ja tärkeä kysy-

mys tietomurtojen kannalta on, tarkoittaako tietomurron tapahtuminen automaattisesti tieto-

suoja-asetuksen rikkomista. Tietomurtotapauksissa tietosuoja-asetuksen rikkominen merkit-

sisi erityisesti tietosuoja-asetuksen 5(1)(f), 24 ja 32 artiklan mukaisten asianmukaisten tek-

nisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamista. Kysymykseen on myös odotettavissa 

täsmennystä, sillä EU-tuomioistuimessa on tällä hetkellä käsiteltävänä hakkerointitapausta 

koskeva ennakkoratkaisupyyntö, jossa on esitetty useita tietosuoja-asetuksen 24 ja 32 artik-

lan mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sekä 82 artiklan mukaista vahingon-

korvausvastuuta koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä310.  

EU-tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva ennakkoratkaisupyyntö koskee Bulgarian kansal-

lisen veroviraston tietojärjestelmään tehtyä tietomurtoa, jonka seurauksena esimerkiksi 

vero- ja sosiaalivakuutustietoja vuodettiin verkkoon311. Tietomurron seurauksena sadat kan-

salaiset olivat vaatineet Bulgarian kansalliselta verovirastolta korvausta aineettomista vahin-

goista312. Verovirastoa kohtaan nostettiin useita vahingonkorvauskanteita, joissa osassa kan-

teet hylättiin perusteettomina ja osassa hyväksyttiin kokonaan tai osittain. Bulgarian kor-

keimman hallinto-oikeuden mukaan rekisterinpitäjän vastuuta koskevia oikeussääntöjä oli 

siten tulkittu ja sovellettu ristiriitaisesti.313 Ennakkoratkaisupyynnön asiassa alempi hallin-

totuomioistuin oli hylännyt kanteen perusteettomana314, minkä seurauksena kantaja oli rii-

tauttanut asian Bulgarian korkeimmassa hallinto-oikeudessa315, joka jätti EU-tuomioistui-

melle ennakkoratkaisupyynnön. 

Ennakkoratkaisupyynnön ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä on kysytty, onko 

tietosuoja-asetuksen 24 ja 32 artiklaa tulkittava siten, että tekniset ja organisatoriset toimen-

piteet eivät ole olleet asianmukaisia, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus johtuu 

 
309 Vrt. OLG Stuttgart 31.3.2021, Az. 9 U 34/21, Gründe, kohta 73; ja TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, 
Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. Saksalainen ylempi aluetuomioistuin katsoi vahingon-
korvausvastuun edellyttävän, että aiheutunut vahinko on suoraa seurausta tietosuoja-asetuksen rikkomisesta 
(OLG Stuttgart 31.3.2021, Az. 9 U 34/21, Gründe, kohta 73), kun taas tietosuojavaltuutettu arvioi, että tieto-
suoja-asetuksen rikkomisen ja vahinkojen välisen syy-yhteyden toteamiseksi riittää, että annettujen selvitysten 
perusteella on mahdollista, että vahingot ovat seurausta tietosuoja-asetuksen rikkomisesta (TSV 7.12.2021 
Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1). 
310 Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-340/21, Ennakkoratkaisukysymykset.  
311 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohdat 2–3. 
312 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 4. 
313 Ibid, Lyhyt yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteluista, kohta 25. 
314 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 14. 
315 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 19. 
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henkilöstä, joka ei ole rekisterinpitäjän palveluksessa eikä kuulu sen määräysvaltaan316. Ta-

pauksessa alempi hallintotuomioistuin oli katsonut että pelkästään lainvastaisen tapahtuman 

vuoksi ei voida katsoa, että rekisterinpitäjä ei olisi täyttänyt tietosuoja-asetuksen 24 ja 32 ar-

tiklan mukaisia velvoitteitaan tietoturvan varmistamisesta317. Mikäli EU-tuomioistuin vas-

taisi kysymykseen myöntävästi, merkitsisi tämä käsitykseni mukaan, että tietomurron tapah-

tuminen tarkoittaisi aina tietosuoja-asetuksen rikkomista. Tällöin rekisterinpitäjällä olisi va-

hingonkorvausvastuu aiheutuneista vahingoista riippumatta siitä, kuinka korkeatasoiset tek-

niset ja organisatoriset toimenpiteet se on toteuttanut. Tällöin rekisterinpitäjän vaihtoehdoksi 

jäisi ainoastaan pyrkiä ehkäisemään ja lieventämään mahdollisia vahinkoja, joita rekiste-

röidylle voi tietomurron seurauksena aiheutua.  

Esitetty tulkintamahdollisuus olisi ristiriidassa oikeuskirjallisuuden sekä EU-jäsenvaltioiden 

tuomioistuimien ja tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännön kanssa. Kuten luvussa 3.2.1 

on esitetty, esimerkiksi Cédric Burton on todennut, ettei tietosuoja-asetuksen velvoitteita ole 

välttämättä rikottu, vaikka tietomurto tapahtuu, jos rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmu-

kaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet318. Samoin ovat linjanneet muun muassa Yh-

distyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO319, Espanjan tietosuojaviranomai-

nen AEPD320 sekä saksalainen ylempi aluetuomioistuin321. Oikeuskirjallisuuden ja ratkaisu-

käytännön perusteella vaikuttaa siten siltä, että tietomurron tapahtuminen ei automaattisesti 

tarkoittaisi, että rekisterinpitäjä on rikkonut tietosuoja-asetusta. Näin ollen rekisterinpitäjä 

voisi välttää vahingonkorvausvastuun esittämällä, että se on toteuttanut asianmukaiset tek-

niset ja organisatoriset toimenpiteet, joita tietosuoja-asetus edellyttää. EU-tuomioistuimen 

ratkaisu tulee myöhemmin vahvistamaan, onko tulkinta oikea.  

 
316 Ibid, Ennakkoratkaisukysymykset. 
317 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 16. 
318 Kuner et al. (edit.) 2021, s. 637.  
319 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 27; ICO 16.9.2020, Case ref: 
COM0783542 (British Airways plc), s. 29. Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen ICO on rat-
kaisukäytännössään todennut, ettei jokainen tietoturvaloukkaus tarkoita, että tietoturvavelvoitteita 
(TSA 5(1)(f) ja 32 artikla) olisi rikottu. Arvioitaessa, onko tietosuoja-asetusta rikottu, tulee keskittyä teknisten 
ja organisatoristen toimenpiteiden riittävyyteen ja asianmukaisuuteen, rekisterinpitäjän tuntemiin tietoturvaris-
keihin ja siihen, onko vahinkoa kohtuudella voitu ennakoida. 
320 Ks. esim. AEPD, Procedimiento Nº E/03003/2020, s. 6–7; AEPD, Procedimiento Nº E/08205/2019, s. 6. 
Tapauksissa ei katsottu rikotun tietosuoja-asetusta, vaikka tietoturvaloukkaukset olivat tapahtuneet.  
321 OLG Stuttgart 31.3.2021, Az. 9 U 34/21, Gründe, kohta 51 ja 57. Saksalainen ylempi aluetuomioistuin 
katsoi, että pelkästään tietomurron tapahtuminen ei merkitse sitä, että asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä ei 
olisi toteutettu.  
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Saman ennakkoratkaisupyynnön kolmannessa kysymyksessä on myös kysytty rekisterinpi-

täjän todistustaakasta silloin, jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, eli mikäli 

EU-tuomioistuin katsoisi, ettei tietomurron tapahtuminen tarkoita automaattisesti tietosuoja-

asetuksen tietoturvavelvoitteiden rikkomista. EU-tuomioistuimelta on kysytty, tarkoittaako 

tietosuoja-asetuksen 5(2) ja 24 artiklan mukainen rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, että 

vahingonkorvaustapauksissa rekisterinpitäjällä on todistustaakka siitä, että tietosuoja-ase-

tuksen 32 artiklan nojalla toteutetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat olleet asi-

anmukaisia.322 Ennakkoratkaisupyynnössä on todettu, että Bulgarian kansalliseen veroviras-

toon kohdistuneen tietomurron seurauksena esitettyjen vahingonkorvauskanteiden ratkai-

suissa alemmat hallintotuomioistuimet olivat jakaneet todistustaakan kantajan ja vastaajan 

kesken eri tavoin323. Ennakkoratkaisun tapauksessa alempi hallintotuomioistuin oli kohdis-

tanut kantajalle todistustaakan siitä, että rekisterinpitäjä on laiminlyönyt tietosuoja-asetuk-

sen 24 ja 32 artiklan mukaisia velvoitteitaan324. Tuomioistuimen mukaan kantajan olisi tul-

lut esittää, mitä toimenpiteitä veroviraston olisi tosiasiallisesti pitänyt toteuttaa tietomurron 

välttämiseksi325. Ennakkoratkaisutapaus tulee siten selventämään myös todistustaakkaan 

liittyviä epäselvyyksiä.  

Yllä esitetyn lisäksi vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttymisen kannalta mielenkiin-

toinen kysymys on, kuinka huolimattomuus tai tahallisuus asianmukaisten tietoturvatoimen-

piteiden toteuttamisessa vaikuttaa rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuuseen. Edellä lu-

vussa 3.3 on käyty läpi, millaisia näkemyksiä tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjes-

telmän vastuumuodosta on esitetty oikeuskirjallisuudessa. Ei ole selvää, onko rekisterinpi-

täjän vahingonkorvausvastuussa kyse tuottamusvastuusta, ankarasta vastuusta vai jonkinlai-

sesta moniulotteisemmasta vastuumuodosta. Tietoturvatoimenpiteiden vaikutus rekisterin-

pitäjän korvausvastuun edellytysten täyttymiseen riippuu myös siitä, millaisesta vastuumuo-

dosta tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa katsotaan olevan kyse. Esimerkiksi Vastaamo-ta-

pauksessa tietosuojavaltuutettu totesi, että eheyden ja luottamuksellisuuden periaatetta 

(TSA 5(1)(f) artikla) oli laiminlyöty törkeän huolimattomasti, sillä potilastietojärjestelmää 

ei ollut suojattu perustoimenpiteillä, eikä Vastaamo myöskään ollut ryhtynyt korjaaviin toi-

menpiteisiin kuin vasta kuukausien kuluttua326. Jos rekisterinpitäjän korvausvastuuta 

 
322 Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-340/21, Ennakkoratkaisukysymykset. 
323 Ibid, Kolmas kysymys (siltä varalta, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi), kohta 37. 
324 Ibid, Pääasian asianosaisten keskeiset väitteet, kohta 21.  
325 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 17.  
326 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 3.2. 
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pidettäisiin tuottamusvastuuna, voisi olla mahdollista, että huolellisesti toimineelle rekiste-

rinpitäjälle ei syntyisi korvausvastuuta tietomurrosta huolimatta. Jos taas rekisterinpitäjän 

vastuussa olisi kyse ankarasta vastuusta, korkeatasoiset tietoturvatoimenpiteet eivät riittäisi 

vapauttamaan rekisterinpitäjää korvausvastuusta, vaikkakin toimenpiteillä voitaisiin edel-

leen pienentää vahingon määrää.  

4.3 Tietoturvatoimenpiteiden vaikutus vahingon määrään 

Tietoturvatoimenpiteillä voidaan myös pienentää  korvausmäärää, sillä henkilölle voi syntyä 

huomattavia lisävahinkoja, jos jo tapahtuneeseen henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen ei 

puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti327. Tältä osin merkityksellisiä ovat asianmukaiset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joista tärkeässä roolissa ovat ainakin turvallisuutta 

ylläpitävät tietoturvatoimenpiteet. Ratkaisukäytännössä on edellytetty esimerkiksi järjestel-

män luomia hälytyksiä uhista, puutteista328 ja ongelmatilanteista329, joiden avulla tietomur-

toon voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti. Merkitystä on myös esimerkiksi tietoja 

suojaavilla tietoturvatoimenpiteillä kuten enkryptauksella ja pseudonymisoinnilla, sillä jos 

ulkopuolinen ei ymmärrä tietoja tai pysty yhdistelemään tietoja rekisteröityihin, ei tietovuoto 

aiheuta yhtä suurta vahinkoriskiä rekisteröidyille330.  

Myös luvussa 2.3.2 käsiteltyjen rekisterinpitäjän velvollisuuksien ilmoittaa tietoturvalouk-

kauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle (TSA 33 ja 34 artikla) noudattaminen 

voi vaikuttaa korvausmäärän suuruuteen, sillä ilmoitusten tekemisellä voidaan ehkäistä ja 

pienentää luonnollisille henkilöille tietoturvaloukkauksista aiheutuvia aineellisia ja aineet-

tomia vahinkoja331. Esimerkiksi alankomaalainen alempi tuomioistuin katsoi yhdessä ta-

pauksessa, että korvattava vahinko oli määrältään pienempi siksi, että rekisterinpitäjä oli 

reagoinut tietoturvaloukkaukseen pikaisesti ja tehnyt loukkauksesta nopeasti ilmoituksen 

tietosuojaviranomaiselle332. Vastaamo-tapauksessa sen sijaan katsottiin, että rekisterinpitä-

jän toiminta oli erittäin huolimatonta, koska se ei ollut ilmoittanut tietomurrosta 

 
327 TSA:n johdanto-osa 85 kohta. 
328 ICO 30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33. 
329 CNIL 15.4.2022, Délibération SAN-2022-009, kohta 65; AEPD, Procedimiento Nº E/07796/2020, s. 4; ICO 
30.9.2020, Case ref: COM0804337 (Marriott International Inc), s. 32–33; AEPD, Procedimiento Nº 
E/08205/2019, s. 3–4. 
330 Korpisaari et al. 2022, s. 717–718 
331 Ibid, s. 382–383.  
332 Rb. Rotterdam 25.2.2022, Zaaknummer 9435922, 4. De beoordeling, kohta 4.8. 
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rekisteröidyille ja oli rikkonut siksi ilmoitusvelvollisuuksiaan vakavasti333. Tämän vuoksi 

rekisteröityjen tiedot olivat heidän hallintansa ulkopuolella hyvin pitkään334. Tietosuojaval-

tuutettu katsoi, että ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyöminen on lisännyt vahinkojen aiheu-

tumisen todennäköisyyttä, sillä rekisteröidyt eivät ole voineet torjua mahdollisia vahinkoja 

oikea-aikaisesti, vaan vasta vuosien päästä tietomurron aiheutumisen jälkeen335.  

Edellä mainittu EU-tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö saattaa antaa tulkinta-

apua myös siihen, miten tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat vahingonkorvausvastuun määrän 

arviointiin. Ennakkoratkaisupyynnön viidennessä kysymyksessä on kysytty, onko tieto-

suoja-asetuksen 81(1)–(2) artiklaa ja tietosuoja-asetuksen johdanto-osaa tulkittava siten, että 

hakkeroinnin seurauksena jo pelkästään rekisteröidyn huolet, pelot ja ahdistukset henkilö-

tietojen mahdollisesta tulevasta väärinkäytöstä ovat aineetonta vahinkoa, joista rekiste-

röidyllä on oikeus saada korvausta, vaikka tällaista väärinkäyttöä ei ole todettu tai rekiste-

röidylle ei ole aiheutunut muita vahinkoja336. Bulgarian kansalliseen verovirastoon kohdis-

tuneen tietomurron seurauksena sadat kansalaiset olivat vaatineet virastolta korvausta ai-

neettomista vahingoista tietomurron seurauksena337. Ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa 

tapauksessa kantaja oli vaatinut korvausta, sillä veroviraston velvoitteiden laiminlyönnin 

seurauksena hänelle oli aiheutunut huolta ja pelkoa siitä, että hänen henkilötietojaan käyte-

tään väärin esimerkiksi maksuvälinepetoksissa338, mitä väitettä alempi hallintotuomioistuin 

ei pitänyt perusteltuna339. 

Mikäli EU-tuomioistuin vastaisi kysymykseen myöntävästi, tämä vahvistaisi ainakin saksa-

laisessa oikeuskäytännössä tehdyn tulkintalinjan. Saksalainen alempi tuomioistuin on nimit-

täin katsonut, että jo riski identiteettivarkaudesta ja muista tällaisista seurauksista oikeuttaa 

aineettoman vahingon korvaamiseen, sillä tällaiset riskit eivät katoa tai pienene ajan myötä 

sen jälkeen, kun henkilötiedot ovat päätyneet ulkopuolisten käsiin, minkä seurauksena re-

kisteröidylle aiheutuu kärsimystä340. Myöntävä vastaus tarkoittaisi myös sitä, ettei rekiste-

rinpitäjä pysty täysin tehokkaasti ehkäisemään vahingonkorvausvastuuta aineettomista 

 
333 TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohdat 2.2.2–2.2.3. Vas-
taamo oli laiminlyönyt tietosuoja-asetuksen 33(1) artiklaa kaksi vuotta ja kuusi kuukautta sekä 34(1) artiklaa 
lähes yhden vuoden ja kahdeksan kuukautta, mitä tietosuojavaltuutettu piti vakavana rikkomisena. 
334 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.3.1. 
335 Ibid, Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1. 
336 Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-340/21, Ennakkoratkaisukysymykset.  
337 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 4.  
338 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 8. 
339 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 18. 
340 LG Köln 18.5.2022, Az. 28 O 328/21, kohdat 14, 39 ja 41.  
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vahingoista tilanteissa, joissa tietomurto tapahtuu. Tietyillä tietoturvatoimenpiteillä, esimer-

kiksi enkryptauksella, voitaisiin ehkäistä henkilötietojen väärinkäyttöä ja aineellisten vahin-

kojen aiheutumista tietomurron tapahtumisesta huolimatta, mutta rekisteröidylle voisi silti 

aiheutua aineetonta vahinkoa huolesta, peloista ja ahdistuksesta. Tällöin rekisterinpitäjällä 

olisi vahingonkorvausvelvollisuus rekisteröityä kohtaan tietyistä aineettomista vahingoista, 

vaikka väärinkäyttöä ei ikinä olisi tapahtunut.  

Käytännössä tietoturvatoimenpiteiden merkitys on mielestäni eritoten siinä, että niiden 

avulla vahinkoriskiä voidaan ehkäistä ja pienentää. Tätä käsitystä tukee mielestäni myös tie-

tosuojaviranomaisten ratkaisukäytäntö, sillä tietosuojaviranomaiset ovat katsoneet, ettei re-

kisterinpitäjä ole rikkonut tietosuoja-asetusta tietomurtotapauksissa lähinnä tilanteissa, 

joissa rekisteröidyille ei ole aiheutunut suurta vahinkoa. Esimerkiksi yhdessä Espanjan tie-

tosuojaviranomaisen AEPD:n ratkaisussa tietomurto johtui heikkoudesta palomuurissa, 

mikä antoi kolmannelle osapuolelle pääsyn tietojärjestelmään. Heikkoudesta huolimatta re-

kisterinpitäjän katsottiin toteuttaneen asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet, sillä se oli teh-

nyt riittävät riskianalyysit ja se oli ryhtynyt pikaisesti toimiin tietomurron jälkeen mini-

moidakseen tapahtuman seuraukset ja estääkseen vastaavien tilanteiden syntymisen tulevai-

suudessa. Rekisteröidyt eivät myöskään olleet tehneet vahingonkorvausvaatimuksia rekiste-

rinpitäjälle.341 Tällaisissa tilanteissa vahingonkorvausvastuuta ei olisi, jos korvattavissa ole-

van vahingon syntymisen vaatimus ei täyty. Toisaalta korvattava vahinko saattaisi olla mää-

rältään pieni.  

4.4 Vastuusta vapautuminen tietomurtotilanteissa 

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklan mukaan rekisterinpitäjä voi vapautua vastuusta osoitta-

malla, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. On epä-

selvää, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa, mutta edellä luvussa 3.4 on esitetty, että 

82(3) artikla voisi viitata ainakin siihen, että vahinko on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä 

(force majeure). Ylivoimainen este tarkoittaisi sitä, että vahinko on ollut täysin ennakoima-

ton, eikä rekisterinpitäjä olisi voinut välttää vahinkoa kohtuullisin kustannuksin. Tietomur-

tovahingoissa ennakoitavuuden arvioinnissa tulee harkita, olisiko rekisterinpitäjän pitänyt 

tietää tai huomioida, että ulkopuolinen toimija saattaa murtautua tietojärjestelmään ja varas-

taa henkilötietoja. Rekisterinpitäjän tulisi myös arvioida, kuinka todennäköisesti 

 
341 AEPD, Procedimiento Nº E/03003/2020, s. 6–7. Ks. myös AEPD, Procedimiento Nº E/08205/2019, s. 6.  
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tietomurrosta aiheutuu vahinkoa sekä minkä luonteista vahinko on.342 Tietoturvaongelmat ja 

tietojärjestelmien murtamiset ovat suhteellisen yleisiä343, joten sinänsä tietomurto on mie-

lestäni ennakoitavissa oleva tapahtuma. Rekisterinpitäjä voi siis olettaa, että kyberrikolliset 

etsivät jatkuvasti organisaatioiden tietojärjestelmistä haavoittuvuuksia, joita hyväksikäyttä-

mällä järjestelmään voidaan murtautua. Jos organisaation tietoturva on heikkoa, mielestäni 

rekisterinpitäjä voi myös olettaa, että murtautumisessa lopulta onnistutaan. 

Toisaalta Wennäkosken mukaan tietoturvaan liittyy runsaasti erilaisia sekä tunnettuja että 

tuntemattomia uhkia. Esimerkkinä Wennäkoski on todennut hakkeroinnin ja tekniikan ky-

vykkyyksiin liittyvät haavoittuvuudet, joita voi olla hankala ennakoida.344 Organisaatioiden 

tietojärjestelmiin tehdään hyväksikäyttö- ja murtoyrityksiä jatkuvasti, ja hyökkäyksissä käy-

tetään usein kehittyneitä hyökkäystekniikoita345. Riskien moninaisuuden ja yleisyyden 

vuoksi tietomurtojen täydellinen ennakointi ei ole mielestäni käytännössä realistista. Täy-

dellistä tietoturvaa on mahdoton saavuttaa, mutta tietomurtojen yleisyyden vuoksi on selvää, 

että henkilötietojen suojaamiseksi käytettävien tietoturvamenetelmien tulee olla riittävän 

korkeatasoisia, jotta ainakin merkittävä osa tietomurroista vältetään. Ennakoimaton tieto-

murto voisi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa käytetään valtaosalle tietoturva-asiantun-

tijoista tuntematonta teknologiaa, jota vastaan rekisterinpitäjällä tai sen puoleen muillakaan 

toimijoilla ei ole ollut mahdollisuutta puolustautua, vaikka se olisi selvittänyt ja toteuttanut 

kaikki mahdolliset varotoimenpiteet, jotka käytössä olevat teknologiat sallivat. 

Edellisissä alaluvuissa mainitun EU-tuomioistuimelle tehdyn ennakkoratkaisupyynnön nel-

jännessä ennakkoratkaisukysymyksessä on kysytty, onko tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklaa 

tulkittava siten, että hakkerointi olisi tietomurtotilanteessa vahingon aiheuttanut tapahtuma, 

josta rekisterinpitäjä ei ole millään tavoin vastuussa ja jonka perusteella rekisterinpitäjä voi-

taisiin vapauttaa vahingonkorvausvelvollisuudesta346. Tapauksessa Bulgarian kansallinen 

verovirasto on esittänyt, ettei se ole vastuussa aiheutuneista vahingoista, sillä virasto on jou-

tunut ulkopuolisen tahon tahallisen hakkerointihyökkäyksen kohteeksi347.  

 
342 Feiler et al. 2018, s. 290–291. 
343 KPMG Oy Ab 2014, s. 2; Edilex-artikkeli 15.1.2014. Ks. myös Nekit et al. 2020, s. 88–89.  
344 Wennäkoski 2017, s. 86.  
345 ENISA 2021, s. 7.  
346 Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-340/21, Ennakkoratkaisukysymykset.  
347 Ibid, Lyhyt esitys tosiseikoista ja pääasian oikeudenkäynnistä, kohta 11. 



 

63 

Selvää mielestäni on, ettei hakkerointi voi automaattisesti tarkoittaa tapahtumaa, josta rekis-

terinpitäjä ei ole millään tavoin vastuussa. Vaikka tietomurto tarkoittaa ulkopuolisen osa-

puolen murtautumista tietojärjestelmään ilman rekisterinpitäjän lupaa ja sinänsä rekiste-

röidylle tietomurron seurauksena aiheutuvat vahingot ovat seurausta ulkopuolisen toimin-

nasta348, rekisterinpitäjän laiminlyönnillä voi olla merkittävää vaikutusta tietomurron tapah-

tumiseen ja vahingon aiheutumiseen. Hyökkäykset kohdistuvat erityisesti heikosti suojattui-

hin järjestelmiin349, joten heikon tietoturvan järjestelmät kohtaavat suuremman riskin. Si-

nänsä hakkerointi kuitenkin voisi joissakin tilanteissa merkitä tapahtumaa, josta rekisterin-

pitäjää ei pidettäisi millään tavoin vastuussa. Tämä edellyttäisi mielestäni, että hakkerointi 

olisi ennakoimaton ja rekisterinpitäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Kuten aiem-

min tässä luvussa on todettu, tämä voisi viitata esimerkiksi tilanteeseen, jossa käytetään tun-

tematonta teknologiaa, johon ei pystytä varautumaan viimeisimmän tekniikan keinoin. Täl-

löin hakkerointi voisi luokittua ylivoimaiseksi esteeksi, johon rekisterinpitäjä ei ole voinut 

mitenkään vaikuttaa.  

Mielestäni tietosuoja-asetuksen vahingonkorvausjärjestelmässä on mahdollista, että rekiste-

rinpitäjä vapautuisi tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklan nojalla vahingonkorvausvastuusta 

myös muissa kuin ylivoimaisen esteen tilanteissa. Jos kuitenkin kyse on tietomurrosta, jossa 

rekisteröidylle aiheutuu vakavaa vahinkoa, vastuusta vapautuminen on mielestäni melko 

teoreettista, sillä tietosuoja-asetus asettaa rekisterinpitäjälle niin korkean vastuun tietotur-

vasta. Mikäli jossakin rekisteröidyille vakavaa vahinkoa aiheuttavassa tietomurtotapauk-

sessa rekisterinpitäjällä ei katsottaisi olevan vahingonkorvausvastuuta, nostaisi tilanne yh-

teiskunnallisessa keskustelussa pinnalle useita lisäkysymyksiä. Tällaisessa tilanteessa olisi 

esimerkiksi mietittävä, kuka olisi vastuussa korvaamaan aiheutuneen vahingon rekiste-

röidyille, jos tietomurron tekijää ei saataisi kiinni. Tällöin rekisteröityjen oikeuksien suojaa-

miseksi tulisi luoda jonkinlaisia lainsäädännöllisiä ja muita tehokkaita ratkaisuja, jotta va-

hinkoa kärsineet luonnolliset henkilöt eivät jäisi tyhjän päälle.   

 
348 Esimerkiksi Vastaamo-tapauksessa tietosuojavaltuutettu katsoi, ettei kaikkia vahinkoja voitu pitää Vastaa-
mon vastuulla, sillä vahinko ei ole aiheutunut vain rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen rikkomisesta vaan 
myös siitä, että ulkopuolinen osapuoli on käsitellyt tietoja lainvastaisesti (TSV 7.12.2021 Dnro 1150/161/2021, 
Seuraamuskollegion päätöksen perustelut, kohta 2.2.1). 
349 Hyppönen 2021, s. 239–230. 
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5. YHTEENVETO 

Tietomurtojen uhka on kasvanut digitalisaation myötä huomattavasti350, millä on suuri vai-

kutus yksilöihin, organisaatioihin ja ympäröivään yhteiskuntaan351. Tietomurtoihin liittyy 

erilaisia tietosuojavastuita, joista voi seurata organisaatioille merkittäviä taloudellisia seu-

rauksia esimerkiksi hallinnollisen seuraamusmaksun tai vahingonkorvausvelvollisuuden 

muodossa. Selkeät säännöt tietosuojavelvollisuuksista ja -vastuista ovat tärkeitä organisaa-

tioiden varautumisen kannalta, sillä EU:n yleinen tietosuoja-asetus soveltuu käytännössä 

kaikkiin EU:n alueella henkilötietoja käsitteleviin organisaatioihin.352 Tutkielmassa on kui-

tenkin noussut esiin, että tietosuoja-asetuksen käsittelyn turvallisuuteen ja vahingonkorvaus-

vastuuseen liittyvät säännöt ovat monilta osin epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Tässä tutkiel-

massa on pyritty systematisoimaan tietomurtovahinkoihin liittyviä rekisterinpitäjän tietotur-

vavelvoitteita ja vahingonkorvausvastuun edellytyksiä sekä selventämään tulkinnanvaraisia 

kysymyksiä. Työn tutkimuskysymykset liittyvät tietosuoja-asetuksen tietoturvavelvoittei-

siin ja vahingonkorvausjärjestelmään sekä tietoturvatoimenpiteiden vaikutukseen rekisterin-

pitäjän vahingonkorvausvastuuseen. Aiheen tarkastelu on aloitettu tutkimalla tietosuoja-ase-

tuksessa rekisterinpitäjälle säädettyjä velvollisuuksia huolehtia käsittelyn turvallisuudesta 

sekä rekisterinpitäjän korvausvastuulle asetettuja edellytyksiä. Tämän jälkeen on tarkasteltu 

ja analysoitu sitä, miten tietoturvatoimenpiteet voivat vaikuttaa rekisterinpitäjän vahingon-

korvausvastuuseen.  

Tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan mikäli henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen 

rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, rekisterinpitäjällä on vahingonkorvausvas-

tuu, paitsi jos tämä osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta 

tapahtumasta. Tietomurtotapauksissa tietosuoja-asetuksen rikkominen tarkoittaa eritoten kä-

sittelyn turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden laiminlyöntiä. Tietoturvaan liittyviä toimin-

taohjeita on tietosuoja-asetuksessa useita, mutta erityistä merkitystä on tietosuoja-asetuksen 

24 ja 32 artiklan vaatimuksella toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpi-

teet henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Teknisten ja 

organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen liittyy olennaisesti rekisterinpitäjän vahin-

gonkorvausvastuun arviointiin tietomurtotilanteessa, sillä ne ovat yksi tapa, jolla 

 
350 ENISA 2021, s. 7; Hyppönen 2021, s. 4–5. Ks. myös Wasastjerna 2020, s. 51; Reetz et al. 2018, s. 727. 
351 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:1, s. 18.  
352 Lång et al. 2022, s. 172.  
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rekisterinpitäjä voi osoittaa noudattaneensa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia353. Olen jaka-

nut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kolmeen kategoriaan EU:n jäsenvaltioiden tuo-

mioistuinten ja tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytännön pohjalta: pääsyä rajoittaviin tie-

toturvatoimenpiteisiin, tietoja suojaaviin tietoturvatoimenpiteisiin ja turvallisuutta ylläpitä-

viin tietoturvatoimenpiteisiin. Olen käsitellyt tutkielmassa lisäksi rekisterinpitäjän velvolli-

suuksia ilmoittaa tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle 

(TSA 33 ja 34 artikla), joiden tarkoituksena on ehkäistä ja pienentää rekisteröidyille aiheu-

tuvia vahinkoja354.  

Tutkielmassa olen päätynyt siihen, että tietosuoja-asetus asettaa rekisterinpitäjälle tiukat vel-

voitteet tietoturvasta. Rekisterinpitäjällä on lukuisia eri mahdollisuuksia toteuttaa tieto-

turva355, ja koska jokaisen rekisterinpitäjän toiminta on erilaista, vaadittavat toimenpiteet 

eroavat eri käsittelytilanteiden välillä356. Työssä on tuotu esiin, että rekisterinpitäjällä on ko-

rostunut vastuu tietoturvan suunnittelusta ja täytäntöön panemisesta. Rekisterinpitäjän on 

tärkeää olla tietoinen oman liiketoimintansa asettamista vaatimuksista tietoturvalle sekä 

mahdollisista tietojärjestelmien haavoittuvuuksista. Tällä tavoin rekisterinpitäjä voi pyrkiä 

välttämään tai ainakin pienentämään vahingonkorvausvelvollisuuttaan mahdollisimman te-

hokkaasti.357  

Rekisterinpitäjä voi välttää vahingonkorvausvastuun ensinnäkin pyrkimällä estämään vahin-

kotapahtuman eli tietomurron aiheutumisen toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organi-

satoriset toimenpiteet. Tietoturvatoimenpiteillä voidaan vaikuttaa vahingonkorvausvastuu-

seen myös muilla tavoin. Jos tietomurto tapahtuu toimenpiteistä huolimatta, rekisterinpitä-

jällä ei ole vahingonkorvausvastuuta, jos tietosuoja-asetuksen 82 artiklan edellytykset eivät 

täyty. Tämä voi tarkoittaa sitä, ettei vahinkoa ole aiheutunut, ettei tietosuoja-asetusta ole 

rikottu tai ettei vahingon ja rikkomisen välillä ole syy-yhteyttä. Tietosuoja-asetuksen rikko-

mista arvioidaan erityisesti siitä näkökulmasta, ovatko tekniset ja organisatoriset toimenpi-

teet olleet asianmukaisia. Toimenpiteiden asianmukaisuuden kannalta merkityksellisiä ovat 

käytössä olevat teknologiat, käsittelyn laajuus ja luonne sekä rekisteröityihin kohdistuvat 

riskit (TSA 24(1), 25(1) ja 32(1) artikla). Tietoturvatoimenpiteillä voidaan lisäksi ehkäistä 

 
353 Feiler et al. 2018, s. 143–144. 
354 Korpisaari et al. 2022, s. 382–383.  
355 Voigt – von dem Bussche 2017, s. 38–40. 
356 Wolters 2017, s. 172.  
357 Pitkänen et al. 2013, s. 309–310. Ks. myös Nekit et al. 2020, s. 91–92.  
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vahingon aiheutuminen tietomurtotilanteessa ja myös pyrkiä pienentämään vahingon mää-

rää. 

Tietosuoja-asetuksen 82(3) artiklan mukaan rekisterinpitäjä voi myös vapautua vastuusta, 

jos se osoittaa, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että vahingonkorvausvastuusta vapautuminen voisi tulla 

kyseeseen esimerkiksi ylivoimaisen esteen (force majeure) tilanteessa358. Jos tietomurto on 

ollut täysin ennakoimaton ja se ei ole ollut vältettävissä, voitaisiin katsoa, ettei rekisterinpi-

täjä ole ollut millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta, jolloin rekiste-

rinpitäjä olisi vapautettava vastuusta. Olen päätynyt tutkielmassa siihen lopputulokseen, että 

rekisterinpitäjä voisi ylivoimaisen esteen lisäksi mahdollisesti vapautua vahingonkorvaus-

vastuusta myös muiden syiden vuoksi. Tilanne on kuitenkin melko teoreettinen, sillä tieto-

suoja-asetus asettaa rekisterinpitäjälle velvollisuuden toteuttaa korkeatasoiset tietoturvatoi-

menpiteet.  

Tiivistetysti voidaan sanoa, että rekisterinpitäjä ei pysty varmuudella estämään vahingon-

korvausvastuun syntymistä tietomurtotilanteissa. Tästä huolimatta tietoturvatoimenpiteet 

ovat vahingonkorvausvastuun kannalta hyvinkin merkittävä osa rekisterinpitäjän käsittely-

toimiin liittyvää riskienhallintaa. Tietoturvatoimenpiteet vaikuttavat rekisterinpitäjän vahin-

gonkorvausvastuuseen erityisesti ehkäisemällä tietomurtoja ja pienentämällä aiheutuvaa va-

hinkoa, vaikka ne eivät kykenisikään täysin estämään vahinkotapahtuman aiheutumista tai 

vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttymistä. Siksi tietoturvatoimenpiteiden merkitystä 

ei tule aliarvioida osana organisaatioiden toimintaa.  

Lopuksi voidaan todeta, että tutkielmassa on ilmennyt tarve EU-tuomioistuimen ennakko-

ratkaisuille, jotka voisivat selkeyttää tietomurtovahinkojen korvaamiseen liittyviä epäselviä 

seikkoja. Tietomurtoihin liittyvästä vahingonkorvausvastuusta on esitetty EU-tuomioistui-

melle ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee tietosuoja-asetuksen 24 ja 32 artiklan mukaista 

velvollisuutta toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä 82 artik-

lan mukaisen vahingonkorvausvastuun edellytyksiä tietomurroissa359. EU-tuomioistuimen 

ennakkoratkaisukysymykset koskevat muun muassa vahingonkorvausvelvollisuuden vas-

tuuperusteen eli tietosuoja-asetuksen rikkomisen edellytyksen täyttymistä, 

 
358 Feiler et al. 2018, s. 290–291. 
359 Ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-340/21, Ennakkoratkaisukysymykset. 



 

67 

tietomurtovahinkoihin liittyvien aineettomien vahinkojen korvaamista, asianmukaisten tek-

nisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvää todistustaakkaa ja hakke-

rointia vastuusta vapautumisen perusteena. EU-tuomioistuimen tuleva ennakkoratkaisu tu-

lee siten luultavasti selventämään useita monitulkintaisia kysymyksiä, jotka ovat tämä tut-

kielman kannalta merkittäviä.  


