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Tietosuojavaltuutetun päätös 

Asia  

Tietosuojalain 27 §:n 1 momentissa säädetyn poikkeuksen soveltuminen Helsingin 
Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden yhteydessä suoritettavaan henkilötietojen 
käsittelyyn 

Rekisterinpitäjä  

Sanoma Media Finland Oy:n kustantamat lehdet Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat 
(”Sanoma”) 

Hakijan vaatimukset perusteluineen 

Hakija on 30.12.2019 asiamiestensä välityksellä saattanut tietosuojavaltuutetun toimis-
tossa vireille asian koskien henkilötietojensa käsittelyä Sanoma Media Finland Oy:n 
(”Sanoma”) kustantamien lehtien, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien internetissä 
julkaistuissa verokoneissa1. Huolimatta siitä, että verottaja oli suostunut hakijan syk-
syllä 2019 esittämään pyyntöön olla luovuttamatta hakijan verotietoja osana verottajan 
massaluovutusta, oli hakijan tietoja edellä mainituissa verokoneissa julkaistu. Hakija 
on ilmoittanut Sanomalle vastustavansa henkilötietojensa käsittelyä ja vaatinut niiden 
poistamista kysymyksessä olevista verokoneista. Sanoma ei ole suostunut hakijan 
pyyntöön.  

Hakijan kertoman mukaan Helsingin Sanomien julkaisemasta verokoneesta on saata-
villa kustakin henkilöstä seuraavat tiedot: (i) henkilön koko nimi; (ii) syntymävuosi; (iii) 
asuinpaikka; sekä (iv) tulotiedot useamman vuoden ajalta. Lisäksi verokoneesta on 
saatavilla tieto muun muassa henkilön sijoituksesta suhteessa muihin verovelvollisiin. 
Hakijan mukaan myös tietojen jakaminen sosiaalisessa mediassa on tehty helpoksi.     

Hakija on vedonnut tietosuojalain (1050/2018) 27 §:ään, jonka mukaan sananvapau-
den ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi henkilötietojen käsittelyyn ainoas-
taan journalistisia tarkoituksia varten ei sovelleta muun muassa yleisen tietosuoja-ase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdan c–e alakohtaa (henkilötietojen käsittelyä koskevat periaat-
teet), 6 artiklaa (käsittelyn lainmukaisuus) tai 15–22 artiklaa (rekisteröidyn oikeudet). 
Mikäli henkilötietoja käsitellään osittain myös muihin kuin journalistisiin tarkoituksiin, 
tulevat edellä mainitut artiklat hakijan mukaan kuitenkin täysimääräisesti sovelletta-
vaksi siltä osin kuin käsittely tapahtuu näihin muihin tarkoituksiin. Hakija on lisäksi vii-
tannut verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin (1346/1999) ja 
todennut, että huolimatta tiettyjen tuloverotukseen liittyvien tietojen julkisuudesta, on 
tietoja julkaistaessa aina tapauskohtaisesti arvioitava esimerkiksi tietosuojaan ja yksi-
tyisyyteen liittyvät kysymykset. Julkisuus ei tarkoita samaa kuin oikeus julkaista.  

 Julkinen verokone ja journalistinen tarkoitus 

 

 
1 Helsingin Sanomat: https://verokone.hs.fi/ ja Ilta-Sanomat: https://www.is.fi/verotiedot/. 
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Hakija on viitannut henkilötietolain (523/1999) voimassa ollessa annettuun Veropörssi-
ratkaisuun2. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa C-73/07 on todettu seuraa-
vasti: ”jos kyseisten toimintojen ainoana tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden tai aja-
tusten ilmaiseminen yleisölle, minkä arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen teh-
tävä”. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2009:82 erottanut kysymyksessä 
olleen asian kahteen eri kysymykseen: (i) toimituksen sisäiseen taustarekisteriin käyt-
töön ja (ii) siihen tietoon, joka voidaan julkaista. Hakija on esittänyt korkeimman hal-
linto-oikeuden katsoneen, että niin sanottua toimituksellista taustarekisteriä ei olisi saa-
nut lähes sellaisenaan julkaista.  

Hakija on katsonut, että nyt käsillä oleva asia on rinnastettavissa Veropörssi-asiaan. 
Hakija on edelleen katsonut, että internetissä kaikkien saatavilla olevat verokoneet 
saattavat tiedot yksittäistä printtilehteä paremmin suuren yleisön saataville. Helsingin 
Sanomien verokoneen vuosittainen tuloraja on 150 000 euroa, ja vuoden 2018 osalta 
verokone sisältää noin 70 000 henkilön verotiedot. Ilta-Sanomien verokone puolestaan 
sisältää tätäkin suuremman joukon verotiedot, sillä sen vuosittainen tuloraja on 
100 000 euroa. Hakija on katsonut, että kysymys on erittäin merkittävästä määrästä 
rekisteröityjä sekä myös suuresta määrästä yksittäisiä henkilötietoja. Hakija on koros-
tanut, että tosiasiassa verokoneista käy kuitenkin ilmi vieläkin suuremman henkilöjou-
kon ansiotietoja, sillä verokoneet kertovat välillisesti myös sen, että henkilön vuositulot 
eivät ole yltäneet edellä mainittuihin euromääriin. Hakija on esittänyt näkemyksenään, 
että verokoneet tarkoittavat käytännössä toimituksellisessa tarkoituksessa muodoste-
tun taustahenkilörekisterin julkaisemista lähes kokonaisuudessaan ja lähes sellaise-
naan, joka hakijan esittämän mukaan ei täytä edellä mainitun korkeimman hallinto-oi-
keuden ratkaisun mukaisesti journalistisen tarkoituksen edellytyksiä.   

Lehdistön oikeus tuloverotietoihin ja taustarekisterin julkaiseminen  

Hakija on todennut, että journalistisen tarkoituksen keskeisenä tehtävänä on turvata 
sananvapauden toteutumista ja näin muun muassa vapaata mielipiteenmuodosta-
mista, avointa julkista keskustelua sekä vallankäytön julkista kritiikkiä. Hakija on tässä 
yhteydessä viitannut edellä mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa 
on todettu seuraavasti: ”[a]rvioinnissa on otettava huomioon se, missä määrin toimin-
nan voidaan katsoa edistävän yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua pikemmin 
kuin pyrkiä yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallaan tyydyttämään yksittäisten henki-
löiden uteliaisuutta”. Hakija on katsonut, että yhteiskunnallista kehitystä, tulo- ja varal-
lisuuserojen kehitystä sekä veropolitiikan oikeellisuutta on mahdollista arvioida ilman 
tavallisten henkilöiden henkilöllisyyden julkista identifioimista. Verokone ei hakijan mu-
kaan ole tässä suhteessa toimiva väline. Verokoneesta ei esimerkiksi ilmene se, miten 
eri toimialoilla tienataan. Verokoneesta ei käy ilmi henkilön ammatti eikä edes se, 
ovatko kaikki ansiotulot peräisin yhdestä tehtävästä. Verokoneista ei liioin ole saatavilla 
yksityiskohtaisia tietoja keski- tai pienituloisista henkilöistä. Näin ollen hakija on ky-
seenalaistanut sen, mahdollistaako pelkkien suurituloisimpien henkilöiden tietojen jul-
kaiseminen tulo- ja varallisuuserojen kehityksen seurannan. Hakija on edelleen ky-
seenalaistanut sen, että lehdistö on mahdollisesti kuitenkin pienituloisten osalta – toisin 
kuin suurituloisimpien kohdalla – tyytynyt tilastotiedoista tehtävään ansiokehityksen ar-
viointiin. Hakija ei ole nähnyt perustetta sille, miksi suurituloisimmat on välttämätöntä 
julkisesti yksilöidä. Hakija on edelleen katsonut, että pelkästään mediaanitulon 

 
2 KHO 2009:82, Euroopan unionin tuomioistuimessa C-73/07. Asiaa on käsitelty myös Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimessa, jossa suuri jaosto on hakijan kertoman mukaan 27.7.2017 antamassaan ratkaisussa 
asettunut KHO:n kannalle. 



  
 3 (34) 
  

 
 

 
 

 

vertaaminen suurituloisimpien tuloihin ei tosiasiassa kerro tuloeroista juuri mitään. Ha-
kija on niin ikään esittänyt näkemyksenään, että verotietojen laaja julkaiseminen ei 
edistä verotuksen oikeaa suorittamista, sillä julkisten verotietojen perusteella ei ole 
mahdollista todeta, onko verotus toimitettu oikein.   
 
Hakija on esittänyt näkemyksenään, että verokoneiden sijasta yhteiskunnallista, ylei-
sen edun mukaista keskustelua edistävät lehdistön verottajalta saamasta taustarekis-
teristä johtamat tilastot, analyysit ja yksittäiset artikkelit. Hakija on katsonut, että itse 
taustarekisterin julkaisemiselle ei ole perusteita, eikä hakijan mukaan näin toimita 
myöskään minkään muun yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen uutisoinnin yhtey-
dessä. Esimerkiksi rikostilastoista uutisoinnin yhteydessä uutisoinnin pohjana käytet-
tyä lähdemateriaalia ei julkaista, vaikka lähtökohtaisesti oikeudenkäyntiasiakirjat ovat 
verotustietojen tavoin julkisia. 
 
Hakija ei kiellä sitä, etteikö yksittäisillä uutisilla, kuten esimerkiksi apteekkarien tai kat-
sastusasemaliiketoimintojen myyjien tuloja koskevilla, olisi tärkeä merkitys yhteiskun-
nallisen kehityksen mahdollistajina. Näihin liittyvä keskustelu ei kuitenkaan johdu julki-
sista verokoneista, vaan erillisistä aihetta koskevista artikkeleista. Hakija on esittänyt 
näkemyksenään, että Sanoman tulisi tietosuojalainsäädännön mukaisesti rajoittaa 
taustarekisterin käyttö omaan sisäiseen käyttöönsä ja taustarekisterin pohjalta laadit-
tuihin harkittuihin uutisiin ja artikkeleihin.  
 
Toisin kuin Sanoma, hakija on katsonut, että yli 100 000 tai 150 000 euron vuositulot 
eivät tee henkilöstä automaattisesti yhteiskunnallisen vallan käyttäjää. Hakija on to-
dennut, että tosiasiassa suurin osa näistä henkilöistä ei käytä minkäänlaista yhteiskun-
nallista tai taloudellista valtaa. Jo pelkästään se, että kahden samaan konserniin kuu-
luvan lehden näkemys poikkeaa toinen toisestaan, osoittaa, että tällaista rajaa ei voida 
perustellusti määritellä. Hakija on pitänyt määriteltyjä tulorajoja keinotekoisina.3 Tällai-
set rajat osoittavat hakijan mukaan sen, että mitään todellista arviointia henkilön yh-
teiskunnallisesta merkittävyydestä ei tehdä. Hakijan mukaan yhteiskunnallinen merkit-
tävyys ei voi perustua yksinomaan henkilön tuloihin.  
 
Hakija on esittänyt näkemyksenään, että julkisten verokoneiden ensisijaisena tarkoi-
tuksena on tyydyttää ihmisten uteliaisuutta. Yhteiskunnallista etua edistävä journalismi 
ei hakijan mukaan edellytä lähes 100 000 ihmisen4 henkilötietojen laajamittaista julkai-
semista, vaan ainoastaan sen, että lehdistö edelleen saa julkisiksi määrätyt tulovero-
tiedot käyttöönsä. Näin ollen hakija on katsonut, että verokoneissa tapahtuva henkilö-
tietojen käsittely ei tapahdu journalistiseen tarkoitukseen tai ainakaan tietosuojalain 
edellyttämällä tavalla ainoastaan journalistiseen tarkoitukseen.  

Journalistinen tarkoitus ja yksityisyyden suoja 

Hakija on esittänyt, että journalistisen tarkoituksen tulkinnassa on otettava huomioon 
perusoikeutena turvattu yksityisyyden suoja. Kyse on kahden perusoikeutena turvatun 
oikeuden, sananvapauden ja yksityisyyden suojan yhteensovittamisesta. Hakija on vii-
tannut edellä mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa puolestaan 
on viitattu Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön ja todettu seuraavasti: 
”harmonisen tasapainon löytämiseksi yksityisyyttä koskevan perusoikeuden suoja 

 
3 Hakija on nostanut tässä yhteydessä esille sen, että 149 999 euroa tienanneen henkilön tietoja ei julkaista 
verokoneessa, mutta sellaisen henkilön tiedot, joka on tienannut euron enemmän, julkaistaan, eli tällainen 
jälkimmäisenä mainittu henkilö onkin yht’äkkiä ”yhteiskunnallisesti merkittävä”.   
4 Ilta-Sanomien verokoneessa lienee selvästi yli 100 000 henkilön tiedot. 
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edellyttää, että tässä tarkoitetut poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttä-
mättömän rajoissa”. Ratkaisussa on edelleen todettu, että yksityiselämän suojeluun 
tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä uusilla tiedonvälitysteknologioilla on 
mahdollista säilyttää ja toisintaa henkilökohtaisia tietoja.  
 
Hakija on viitannut oikeuskirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön ja todennut, että varsin 
vakiintuneesti on katsottu, että tavallisesti raha-asiat kuuluvat yksityiselämän piiriin. 
Tavallisen, ei-poliittisen henkilön yksityiselämän suoja on lähtökohtaisesti laaja. Tätä 
ei hakijan mukaan muuta se, että verotustiedot ovat julkisia. Kaikkea julkisista asiakir-
joista ilmenevää tietoa ei ole lupa julkaista. Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi katsottu, 
että verotustietojen yksityisyyttä loukkaava luonne korostuu, jos ne ovat verkkoleh-
destä Googlen tai muun hakupalvelun avulla löydettävissä muutamassa sekunnissa.5 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ilmenevästi sananvapauden nimissä yksi-
tyisyyden suojaa voidaan rajoittaa vain täysin välttämättömän rajoissa. Sananvapau-
den toteuttamisvaihtoehdoista on valittava se, joka vähiten rajoittaa yksityisyyden suo-
jan toteutumista. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että asian yhteiskunnallisen mer-
kityksen perusteella ei yleensä ole sallittua identifioida tavallista henkilöä, jos hänen 
yksityiselämäänsä kuuluvasta asiasta voidaan sen uutisarvon kärsimättä uutisoida 
henkilöllisyyttä paljastamatta.6 Näin ollen hakija on katsonut, että verokone rajoittaa 
yksityisyyden suojan toteutumista perusteettoman paljon.  

Yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artikla (käsittelyn turvallisuus) 

Hakija on todennut, että vaikka vastoin hänen perusteltua kantaansa asiassa katsot-
taisiin, että henkilötietojen käsittely verokoneessa olisi käsittelyä ainoastaan journalis-
tiseen tarkoitukseen, on asiassa kuitenkin tietosuojalain 27 §:n mukaisesti sovellettava 
yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklaa.  
 
Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laa-
juus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekisterinpitäjän 
ja henkilötietojen käsittelijän on yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa säädetysti 
toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset 
ja organisatoriset toimenpiteet. Hakija on tässä yhteydessä viitannut yleisen tietosuoja-
asetuksen johdanto-osan perustelukappaleeseen 54.  
 
Yksittäisten henkilöiden varallisuuden julkaiseminen yksityiskohtaisesti ja hakuko-
nemaisesti internetissä aiheuttaa hakijan mukaan merkittävän turvallisuusriskin kysy-
myksessä olevalle henkilölle. Koska verokoneesta saa tarkat tiedot henkilön asuinpai-
kasta ja syntymävuodesta, on verokoneessa listattujen henkilöiden yksilöiminen ja esi-
merkiksi tarkkojen osoitetietojen löytäminen helppoa. Näin ollen verokone hakijan mu-
kaan kaventaa kohtuuttomasti 100 000 henkilön turvallisuutta. Samalla verokone haki-
jan mukaan aiheuttaa myös sosiaalista vahinkoa. Hakijan mukaan näiden vahinkojen 
todennäköisyys korostuu erityisesti silloin, kun henkilön nimi on epätavanomainen ja 
harvinainen, kuten hakijan tapauksessa.  
 
Rekisterinpitäjällä on hakijan mukaan oltava korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että 
sen toimet ovat oikeassa suhteessa ja että käsittelyn toteuttaminen journalistiseen 

 
5 Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus 2008, s. 129. 
6 Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus 2008, s. 150. 



  
 5 (34) 
  

 
 

 
 

 

tarkoitukseen ei aiheutua riskiä rekisteröidyille. Tietosuojalain 27 §:ssä säädetysti hen-
kilötietojen käsittelyyn ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten sovelletaan yleisen 
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ainoastaan soveltuvin osin. Ha-
kija on esittänyt näkemyksenään, että verokoneen ylläpitäminen ei ole yleisen tieto-
suoja-asetuksen 32 artiklan mukaista. Hakija on katsonut, että käsittely journalistiseen 
tarkoitukseen voidaan toteuttaa yksittäisten uutisten kautta myös siten, että rekisteröi-
tyjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuu huomattavasti vähemmän riskejä. Hakija on 
edelleen esittänyt näkemyksenään, että yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan sovel-
tuminen myös journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvaan käsittelyyn osoittaa, että oi-
keus käsittelyyn journalistisessa tarkoituksessa ei tarkoita suoraa oikeutta tietojen jul-
kaisemiseen.  

Hakijan johtopäätökset 

Koska hakijan henkilötietojen käsittely verokoneessa ei hakijan mukaan täytä tietosuo-
jalain 27 §:n vaatimusta ainoastaan journalistisesta tarkoituksesta, ei kysymyksessä 
olevalle henkilötietojen käsittelylle ole hakijan mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan edellyttämää käsittelyperustetta. Kun journalismia koskeva poikkeus ei sovellu, 
tulee verokoneessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta sovellettavaksi täysi-
määräisesti yleisen tietosuoja-asetuksen rekisteröidyn oikeuksia koskevat artiklat, ku-
ten 21 artikla (vastustamisoikeus) ja 17 artikla (oikeus tulla unohdetuksi) sekä 5 artikla 
(henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet) että 6 artikla (käsittelyn lainmukai-
suus). Hakija on ilmoittanut Sanomalle vastustavansa henkilötietojensa käsittelyä ja 
pyytänyt niiden poistamista. Koska Sanoma ei ole noudattanut hakijan pyyntöjä, on 
Sanoma hakijan näkemyksen mukaan rikkonut yleistä tietosuoja-asetusta myös tällä 
perusteella.  
 
Hakija on edelleen katsonut Sanoman käsittelevän tietoja vastoin käyttötarkoitussidon-
naisuuden, lainmukaisuuden, kohtuullisuuden, läpinäkyvyyden ja tietojen minimoinnin 
vaatimuksia, minkä vuoksi Sanoma on hakijan esittämän mukaan rikkonut myös ylei-
sen tietosuoja-asetuksen 5 artiklaa. Lisäksi hakija on katsonut kysymyksessä olevan 
henkilötietojen käsittelyn olevan joka tapauksessa yleisen tietosuoja-asetuksen 32 ar-
tiklan vastaista.  
 
Hakijan esittämän näkemyksen mukaan Sanoman menettelyn moitittavuutta lisää se, 
että vaikka hakija on nimenomaisesti pyytänyt verottajaa olemaan luovuttamatta tieto-
jaan tiedotusvälineille, Sanoma on tästä huolimatta erikseen selvittänyt hakijan tiedot 
ja julkaissut ne verokoneissaan.  
 
Hakija on katsonut olevan selvää, että sananvapaus ja yhteiskunnallisen keskustelun 
mahdollistaminen lehdistön toimesta voidaan toteuttaa ilman julkista, hakukonemai-
sesti toimivaa verokonetta. Hakijan näkemyksen mukaan yhtä lailla selvää lienee myös 
se, että verokoneiden pääasiallinen tarkoitus lienee suuren yleisön uteliaisuuden tyy-
dyttäminen. Hakija on jatkanut toteamalla, että yhteiskunnallinen verokeskustelu lue-
taan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien toimittajien kirjoittamista uutisista ja artikke-
leista, kun taas verokonetta käytetään naapureiden, sukulaisten ja kollegoiden tulotie-
tojen kyttäämiseen. Näin ollen hakija on katsonut olevan selvää, että verottajalta saa-
dun taustadatan julkaiseminen Sanoman verokoneissa on hakijan osalta ollut tietosuo-
jalainsäädännön vastaista. 

Sanomalta saatu selvitys 



  
 6 (34) 
  

 
 

 
 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on pyytänyt Sanomalta selvitystä asiasta. Sanoma on 
antanut selvityksensä 15.9.2020. Seuraavassa esitetään Sanomalle selvityspyyn-
nössä esitetyt kysymykset ja Sanoman niihin antamat vastaukset. 
 
Annetun selvityksen alussa on todettu, että asiassa on ensisijaisesti kysymys tiedotus-
välineiden julkaisupäätöksen sisällön ja kohdistumisen arvioimisesta. Annetun selvi-
tyksen mukaan Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tekevät aina ennen julkaisupäätök-
siä yksityisyyden suojan ja sananvapauden välisen punninnan vastuullisesti ja vuosi-
kymmenien kokemuksella. Näin on toimittu myös nyt käsillä olevan tapauksen koh-
dalla. Hakijan käytössä ovat jälkikäteisvalvonnan oikeussuojakeinot, joiden on Sano-
man mukaan vakiintuneesti katsottu riittävästi turvaavan yksityisyyden suojan ja yksi-
lön oikeusturvatarpeet. Annetussa selvityksessä on todettu, että tietosuojalainsäädän-
nön perusteella ei arvioida sitä, minkälaisen aineiston julkaiseminen tiedotusvälineissä 
on journalistisesti perusteltua.  
 
Annetussa selvityksessä on korostettu sitä, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat 
ovat toimituksellisessa työssään riippumattomia tiedotusvälineitä, joiden julkaisutoi-
minta perustuu itsenäiseen ja huolelliseen toimitukselliseen harkintaan. Helsingin Sa-
nomien ja Ilta-Sanomien vastaavat päätoimittajat vastaavat lehtien omista, itsenäisistä 
julkaisupäätöksistä. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat joukkotiedotusvälineitä, 
joiden toimintaa turvaavat perustuslain takaama sananvapaus ja ennakkosensuurin 
kielto. 

1) Miten yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännösten valossa pe-
rustelette sitä, että olette katsonut käsittelevänne hakijan henkilötietoja journa-
listisessa tarkoituksessa? Pyydämme erityisesti ottamaan kantaa siihen, että ha-
kijan mukaan käsittely verokoneissa ei tapahdu ainoastaan journalistiseen tar-
koitukseen. 

Annetussa selvityksessä on todettu, että asiassa on erotettava kaksi toisistaan erillistä 
kysymystä: (i) yhtäältä tiedotusvälineen oikeus käsitellä henkilötietoja ja (ii) toisaalta 
tiedotusvälineen oikeus julkaista valitsemaansa journalistista sisältöä. Tiedotusväli-
neen oikeudesta käsitellä henkilötietoja säädetään yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
((EU) 2016/679) sekä tietosuojalaissa (1050/2018). Sen sijaan tiedotusvälineen oikeu-
desta julkaista valitsemaansa journalistista sisältöä säädetään perustuslain (731/1999) 
12 §:ssä sekä sitä täsmentävässä sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 
annetussa laissa (460/2003). 

Henkilötietojen julkaiseminen osana journalistista artikkelia on henkilötietojen käsitte-
lemistä. Tiedotusvälineen tekemä julkaisupäätös on kuitenkin itsenäisen journalistisen 
harkinnan tulos. Annetussa selvityksessä on esitetty, että tiedotusvälineiden itsenäisiä 
julkaisupäätöksiä ei voida arvioida tietosuojalainsäädännön perusteella, koska niissä 
on kysymys perustuslain 12 §:n mukaisen sananvapauden toteuttamisesta, jota kos-
kee ennakkosensuurin kielto. 

Journalistinen tarkoitus 

Annetussa selvityksessä on todettu, että lehdistönvapauden kaventaminen ei ole ollut 
se tavoite, johon henkilötietojen suojan vahvistamisella on Euroopan unionissa pyritty. 
Tästä johtuen yleiseen tietosuoja-asetukseen on säädetty merkittäviä poikkeuksia siltä 
osin kuin henkilötietoja käsitellään journalistisessa tarkoituksessa. Annetussa selvityk-
sessä on edelleen todettu, että tavoitteena on ollut huolehtia siitä, että henkilötietojen 
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suojasta ei muodostu näennäisperustetta, jolla rajoitetaan vapaata tiedonvälitystä ja 
mahdollistetaan yhteiskunnallisen keskustelun ennakkosensuuri.  

Tässä yhteydessä on viitattu yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklaan, joka velvoittaa 
jäsenvaltiot säätämään kansallista lainsäädäntöä, jolla sovitetaan yhteen oikeus hen-
kilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Suo-
messa tämä on toteutettu tietosuojalain 27 §:llä, jonka mukaan yleisen tietosuoja-ase-
tuksen tiettyjä artikloja ei sovelleta, jos toiminta tapahtuu journalistisessa tarkoituk-
sessa. Annetussa selvityksessä on todettu, että yleinen tietosuoja-asetus ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö velvoittavat tulkitsemaan journalismin käsitellä 
laajasti.7 Toiminnan voidaan katsoa olevan journalistista, jos sen tarkoituksena on ”tie-
tojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle millä tahansa tiedonsiirron väli-
neellä”.8 

Sanoma on esittänyt näkemyksenään, että tietojen käsittely tapahtuu journalistisessa 
tarkoituksessa ainakin, jos tietoja käsitellään tiedotusvälineen toimituksessa siten, että 
käsittelyn tavoitteena on laatia tai julkaista journalistista sisältöä. Journalistisen tarkoi-
tuksen vaatimuksella on Sanoman mukaan tarkoitus tehdä ero sellaiseen tietojen kä-
sittelyyn, jonka tarkoituksena on esimerkiksi markkinointi, henkilöstöhallinto tai asia-
kasrekistereiden ylläpito.9 Edelleen on esitetty, että kun henkilötietoja käsitellään toi-
mituksessa journalistisen sisällön laatimiseksi, käsittelyn tarkoitus on journalistinen. 
Henkilötietoja on Sanoman mukaan käsitelty ainoastaan journalistisessa tarkoituk-
sessa, jos niitä on käsitelty ainoastaan journalistisen sisällön laatimista varten, eikä 
sen ohella esimerkiksi markkinointia varten. 

Lainsäätäjä ei Sanoman mukaan ole tarkoittanut journalistisen tarkoituksen edellytyk-
sellä sitä, että tietosuojalainsäädännön perusteella voitaisiin arvioida sitä, minkälainen 
tiedotusvälineiden julkaisema journalistinen sisältö on riittävän journalistista. Tietosuo-
jalain 27 §:ssä ei ole säädetty mahdollisuudesta arvioida tiedotusvälineen tekemän jul-
kaisupäätöksen sisältöä. Sanoman mukaan tämä rikkoisi perustuslain 12 §:n mukaista 
ennakkosensuurin kieltoa. Edelleen on todettu, että muotoilulla on ainoastaan ollut tar-
koitus erottaa toisistaan ne henkilötiedot, joita tiedotusvälineissä käsitellään journalis-
mia varten, ja ne henkilötiedot, joita tiedotusvälineissä käsitellään esimerkiksi markki-
nointia varten. 

Journalistinen tarkoitus ja käsillä oleva asia 

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat seuraavilla perusteilla katsoneet käsitelleensä 
hakijan tietoja ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa: (i) tietoja on käytetty yksin-
omaan tiedotusvälineiden toimitustyössä ja osana journalistisia sisältöjä; (ii) kun tiedot 
on kerätty viranomaisilta, myös tietojen keräämisen ainoana tarkoituksena on ollut hyö-
dyntää tietoja osana toimituksellista työtä ja journalistisia sisältöjä; (iii) tietojen käsittely 

 
7 Ks. yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan perustelukappale 153 sekä Euroopan unionin tuomioistui-
men ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, C-73/07), kohta 56 sekä rat-
kaisu Buivids (annettu 14.2.2019, C-345/17), kohta 51. 
8 Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, 
C-73/07), kohta 61. 
9 HE 311/1993 vp, s. 10–11. Sanoma on katsonut edellä mainitun hallituksen esityksen soveltuvan journalis-
tisen tarkoituksen arviointiin, sillä sekä tietosuojalain että sitä edeltäneen henkilötietolain tarkoituksena on 
ollut säilyttää vuoden 1994 henkilörekisterilain lakimuutosta vastaava oikeustila siltä osin kuin kysymys on 
ollut sananvapauden ja henkilötietojen suojan tasapainottamisesta. Ks. henkilötietolain osalta HE 96/1998 
vp, s. 34 ja tietosuojalain osalta HE 9/2018 vp, s. 47–48 ja HaVM 13/2018 vp, s. 10. 
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on palvellut selvästi toimitustyötä, mistä on osoituksena tietoihin perustuvien journalis-
tisten sisältöjen julkaisu; (iv) tietoja ei ole käytetty muihin käsittelytarkoituksiin, kuten 
esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin, eikä sellaista ole edes har-
kittu; (v) tietojen käsittelyn ainoana tarkoituksena on ollut tietojen ilmaiseminen yleisölle 
tiedonsiirron välineellä (Euroopan unionin tuomioistuimen kriteeri); ja (vi) journalismin 
käsitettä on tulkittava laajasti. 

Annetussa selvityksessä on edelleen korostettu, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sano-
mat ovat käsitelleet hakijan tietoja ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa, kun tie-
toja on käsitelty ainoastaan osana datajournalistisen Verokone-julkaisun laatimista. 
Koska tietoja on käsitelty journalistiseen tarkoitukseen, tietojen käsittelyyn ei tietosuo-
jalain 27 §:n mukaisesti sovelleta tiettyjä yleisen tietosuoja-asetuksen artikloja.  

Julkaistut tiedot ja jälkivalvontakeinot 

Käsillä olevassa asiassa Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat journalistisen harkin-
nan perusteella julkaisseet hakijan tiedot. Kysymys on siis tiedotusvälineiden julkaisu-
päätöksistä ja julkaisupäätöksen arvioinnista. Annetussa selvityksessä on todettu, että 
tätä julkaisupäätöstä suojaa perustuslain 12 §:n mukainen ennakkosensuurin kielto.  

Annetussa selvityksessä on todettu kotimaisessa lainsäädännössä valitun lähtökoh-
daksi sen, että julkaistujen tietojen osalta yksityisyyden suojan riittävät takaamaan jäl-
kikäteiset oikeussuojakeinot, kuten kantelu Julkisen sanan neuvostolle tai rikosilmoi-
tus.10 Annetussa selvityksessä on viitattu eri lainvalmisteluasiakirjoihin, joissa säänte-
lyratkaisua on luonnehdittu muun muassa seuraavasti:  

”Kun kysymys on julkaistusta aineistosta, siihen liittyvät yksityisyyden 
suojaamisen ja yksilön oikeusturvan tarpeet voidaan turvata muilla sään-
nöksillä muun muassa rikoslain – säännöksillä.”11 

”Julkaistavaksi tuleva osa tiedotusvälineiden keräämistä tiedoista ei ole 
niinkään tietosuojan kannalta ongelmallinen, koska tietojen julkaisemisen 
jälkeen yksityisyyden suojaa loukkaavaan toimeen on mahdollista puut-
tua muiden kuin henkilörekisterilain säännösten nojalla. Kuitenkin vain 
osa rekisteröidyistä tiedoista tulee julkaistavaksi ja siten jälkikäteisval-
vonnan piiriin.”12 

”Yksityisyyden suojaa joukkotiedotusvälineiden toiminnassa on perintei-
sesti pyritty turvaamaan erityisin sääntelyin, muun muassa rikoslain 
(39/1889), painovapauslain ja radiovastuulain (219/1971) säännöksin. – 
Edellä mainitun erityissääntelyn on katsottava turvaavan henkilön yksi-
tyiselämän ja yksityisyyden suojan ehdotetun lain tavoitteiden edellyttä-
mällä tavalla. Ehdotetun [henkilötieto]lain – on tarkoituksena säilyttää ny-
kyinen oikeustila.”13 

”Henkilötietolaissa omaksuttu henkilötietojen suojan ja sananvapauden 
ilmaisun yhteensovittaminen on toiminut viimeisen kahdenkymmenen 

 
10 HE 311/1993 vp, s. 10. Henkilötietolain osalta ks. myös HE 96/1998 vp, s. 32–33 ja tietosuojalain osalta 
HE 9/2018 vp, s. 20–21 ja s. 47–48. 
11 HE 311/1993 vp, s. 15.  
12 HE 311/1993 vp, s. 10. 
13 HE 96/1998 vp, s. 32–33. 
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vuoden ajan verrattain hyvin. Tämä johtunee osaltaan myös kansallisesta 
kattavasta ja toimivasta joukkoviestinnän itsesääntelyjärjestelmästä, 
jossa journalistinen toiminta on sitoutettu ammattieettiseen säännöstöön, 
Journalistin ohjeisiin. Ohjeiden noudattamista valvoo Julkisen sanan neu-
vosto. Rikoslain ja sananvapauslain säännökset turvaavat viime kädessä 
myös luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa julkaisutilan-
teissa.”14 

Hakijan tapauksessa ainoa mahdollinen tapa reagoida tilanteeseen on Sanoman mu-
kaan näin ollen jälkikäteiseen oikeussuojakeinoon turvautuminen.  

2) Millä kriteereillä hakija on valikoitunut verokoneessa julkaistavien joukkoon 
ottaen huomioon sen, että verottaja on noudattanut hakijan pyyntöä? 

Annetussa selvityksessä on todettu tältä osin asiassa olevan kysymys toimituksen te-
kemän journalistisen julkaisupäätöksen sisällöstä. Edelleen on jatkettu, että Helsingin 
Sanomilla eikä Ilta-Sanomilla tiedotusvälineenä ole velvollisuutta perustella tietosuoja-
valtuutetulle itsenäisiä journalistisia toimitusratkaisujaan. Sanoma on pitänyt perustus-
lain näkökulmasta ongelmallisena sitä, että viranomainen tiedustelee tällaista asiaa 
riippumattomalta medialta. Tiedotusvälineiden julkaisupäätöksiin voivat ottaa jälkikä-
teisesti kantaa Julkisen sanan neuvosto sekä yleinen tuomioistuin mahdollisessa ri-
kosasiassa. Muilla viranomaisilla ei Sanoman mukaan ole toimivaltaa vaatia tiedotus-
välineitä perustelemaan julkaisupäätöksiään.  

Verohallinto tekee omat ratkaisunsa muun muassa viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain (1346/1999) perusteella. Annetussa selvityksessä on todettu, että Verohal-
linnon tekemä ratkaisu koskee sen omaa toimintaa, eikä sillä ole mitään vaikutusta 
Helsingin Sanomien tai Ilta-Sanomien journalismiin. Edelleen on jatkettu, että Helsingin 
Sanomat ja Ilta-Sanomat eivät ole riippuvaisia Verohallinnosta tai muista viranomai-
sista, eivätkä niiden journalistiset päätökset riipu viranomaisten tekemistä ratkaisuista. 
Demokraattisessa yhteiskunnassa tiedotusvälineillä on oikeus julkaista esimerkiksi sa-
lassa pidettäväksi määriteltyä aineistoa, jos päätoimittaja katsoo sen journalistisesti 
perustelluksi. Julkaisupäätöstä voidaan käsitellä ainoastaan jälkikäteen. Sillä, onko Ve-
rohallinto suostunut hakijan massaluovutuksia koskevaan pyyntöön, ei Sanoman mu-
kaan ole eikä saa olla vaikutusta Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien journalistiseen 
harkintaan.  

Annetussa selvityksessä on todettu, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien julkai-
sutoiminta perustuu Suomen perustuslain 12 §:ään sekä lakiin sananvapauden käyt-
tämisestä joukkoviestinnässä. Perustuslain 12 §:n mukaan sananvapauteen sisältyy 
oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja kenenkään ennakolta estämättä. Pe-
rustuslain esitöiden mukaan ”sananvapaussäännös antaa esimerkiksi suojaa julkisen 
vallan puuttumista vastaan lehdistön toimitukselliselle työskentelylle jo ennen viestin 
varsinaista ilmaisemista ja julkaisemista”.15 Edelleen on todettu, että perustuslain sa-
nanvapaussäännös kieltää viranomaisilta kaiken ennakollisen puuttumisen julkaista-
vaan sisältöön. Säännös jättää mahdollisuuden valvoa sananvapauden käyttöä 

 
14 HE 9/2018 vp, s. 47–48. 
15 HE 309/1993 vp, s. 57. 
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jälkikäteen rikos- ja vahingonkorvausoikeuden keinoin, ja tämäkin mahdollisuus on Sa-
noman mukaan tarkkarajainen.16 

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa on säädetty tar-
kempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä tiedotusvä-
lineissä. Mainitussa laissa säädetään erilaisista jälkikäteisistä oikeussuojakeinoista, 
joilla on mahdollista reagoida joukkotiedotusvälineen julkaisemaan sisältöön. Anne-
tussa selvityksessä on todettu, että ennakollisen puuttumisen mahdollisuutta tai toimi-
valtaa lainsäädännössä ei ole perustettu millekään viranomaiselle. Suomen oikeusjär-
jestys ei tunnusta ennakkosensuurin mahdollisuutta.  

Annetussa selvityksessä on todettu, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat riip-
pumattomia tiedotusvälineitä, joiden itsenäisiä toimituksellisia julkaisupäätöksiä eivät 
sido viranomaisten ratkaisut verotietojen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä. 
Vaikka tiedotusvälineillä ei Sanoman mukaan ole velvollisuutta perustella julkaisupää-
töksiään, on annetussa selvityksessä listattu eräitä journalistiseen harkintaan vaikutta-
neita seikkoja: 

- Hakija kuuluu erääseen suomalaiseen varakkaaseen omistajasu-
kuun. Hän lukeutuu varallisuutensa ja asemansa puolesta henkilöi-
hin, joiden verotietoihin liittyy yhteiskunnallisen keskustelun ja tiedon-
välityksen avoimuuden näkökulmasta journalistinen intressi. Julkisen 
sanan neuvoston käytännön mukaan merkittävät tulot tai huomattava 
varallisuus kaventavat yksityiselämän suojaa silloin, kun julkaistavat 
tiedot liittyvät hänen taloudelliseen asemaansa17. 

- Hakija ei ole tavallinen keskituloinen suomalainen, vaan hän tienaa 
27-kertaisesti keskimääräiseen palkansaajaan nähden. Tämä tekee 
hakijasta osan yhteiskunnallista taloudellista eliittiä, minkä vuoksi hän 
on yhteiskunnassa merkittävässä asemassa. Merkittävät pääomatu-
lot kertovat lisäksi, että hakijalla todennäköisesti on valtaa myös 
niissä yrityksissä, joista hän saa pääomatuloa. 

- Verotietojen julkaisu mahdollistaa verotuksen rakenteen ja oikeuden-
mukaisuuden arvioinnin. Verotiedot liittyvät yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun tulonjaosta, hyvinvointivaltion rahoituksesta sekä työnteon 
ja yrittämisen kannustavuudesta. Suomessa verotietojen julkaisun 
katsotaan vakiintuneesti kuuluvan tiedonvälityksen vapauden piiriin18. 

- Yksittäisiä henkilöitä koskevien verokoneen artikkelien julkaiseminen 
mahdollistaa sen, että myös tavalliset lukijat voivat tehdä yhteiskun-
taa koskevia havaintoja yksittäisten henkilöiden verotietojen perus-
teella19. Yksittäisten henkilöiden verotiedot ovat ainoa tapa ymmärtää 

 
16 HE 309/1993 vp, s. 57. 
17 Julkisen sanan neuvoston ratkaisu 7261/SL/19, 15.4.2020.  
18 Esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on huomauttanut, että Suomessa verotustietojen 
julkaisun on jo pitkään katsottu kuuluvan tiedonvälityksen vapauden piiriin. ”Tietosuojalaista poikkeuksellinen 
tulkintariita – Verohallinto aikoo pysyä omassa linjassaan, professori: ”Aika lailla kyseenalaista””, 
https://www.aamulehti.fi/a/ce645358-81c6-43b1-8ed2-5ff05ebd9b5c, 30.10.2019. 
19 Julkisen sanan neuvosto on ratkaisussaan 15.4.2020 arvioinut tulo- ja verotietojen julkaisemista veroko-
neessa. Ratkaisussa Julkisen sanan neuvosto on katsonut, että verotietojen julkisuus antaa kansalaisille 
mahdollisuuden arvioida, jakautuvatko tulot Suomessa oikeudenmukaisesti ja miten oikeudenmukaisesti 

https://www.aamulehti.fi/a/ce645358-81c6-43b1-8ed2-5ff05ebd9b5c
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tarkasti, miten poliittiset päätökset vaikuttavat tuloihin ja veroihin pai-
kallisesti sekä valtakunnallisesti. 

- Yksittäisen ihmisen tulojen nousu tai lasku antaa viitteitä siitä, miten 
heidän toimintansa yhteiskunnassa vaikuttaa heidän henkilökohtai-
siin tuloihinsa. 

- Tiedotusvälineiden toimitusten lisäksi myös lukijat voivat tehdä yksit-
täisten henkilöiden verotiedoista sellaisia yhteiskuntaamme liittyviä 
havaintoja, joita toimitukset eivät ilman datajournalismin mahdollista-
maa vuorovaikutusta lukijoiden kanssa voisi tuottaa yleisölle. 

3) Hakija on kantelussaan tietosuojavaltuutetun toimistolle katsonut, että Sa-
noma on julkaissut taustatietorekisterin. Oletteko julkaisseet taustatietorekiste-
rin? Jos katsotte, että ette ole, miten perustelette näkemyksenne? Jos katsotte, 
että olette, miten perustelette taustatietojen julkaisemista? 

Annetun selvityksen mukaan Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat eivät ole julkaisseet 
taustatietorekisteriä. Sekä Helsingin Sanomien että Ilta-Sanomien verokoneen tieto-
kannassa oleva toimituksellinen tausta-aineisto on huomattavasti laajempi kuin julkais-
tavaksi valikoituva aineisto. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat julkaisevat vain pienen 
osan verottajan toimittamasta aineistosta, ja julkaistava aineisto valikoidaan mukaan 
journalistisen harkinnan perusteella. Annetussa selvityksessä on esitetty, että tämä yk-
sin riittää osoitukseksi siitä, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat eivät ole julkaisseet 
niin sanottua taustatietorekisteriä.  

Annetussa selvityksessä on edelleen todettu, että Helsingin Sanomien verokoneen toi-
mituksellinen taustatietokanta sisältää kymmeniä tuhansia henkilöitä, joiden verotietoja 
ei julkaista – ennen kuin toimitukselliset kriteerit julkaisulle jonain vuonna mahdollisesti 
täyttyvät. Helsingin Sanomat myös lopettaa henkilön tietojen julkaisemisen, jos henkilö 
ei enää kuulu tulojensa puolesta siihen joukkoon, joiden tietojen julkaisua Helsingin 
Sanomat on pitänyt yhteiskunnallisen keskustelun kannalta perusteltuna. Toimituksen 
tekemä journalistinen päätös tulorajasta perustuu siihen, että se vastaa yhteensä noin 
kuuden tavallisen suomalaisen tulonsaajan mediaanituloa. Käytännössä näin paljon 
tienaavat henkilöt käyttävät annetun selvityksen mukaan sellaista merkittävää talou-
dellista valtaa, että tietojen julkaisu on toimituksellisesti perusteltua. 

Ilta-Sanomien toimitus puolestaan on toimitukselliseen harkintaan perustuen määritel-
lyt, että verokoneessa julkaistaan yksittäisen henkilön tiedot, jos hän on tienannut 
100 000 euroa (edellisen vuoden aikana). Tällaisia henkilöitä on noin 1,2 % tulonsaa-
jista. Ilta-Sanomien toimituksellinen päätös tulorajasta perustuu siihen, että näin paljon 
tienaavat henkilöt ovat Ilta-Sanomien mukaan yhteiskunnassa merkittävässä ase-
massa. Annetussa selvityksessä on edelleen todettu, että nämä ihmiset pystyvät käyt-
tämään sellaista yhteiskunnallista ja taloudellista valtaa, joka perustelee verotietojen 
julkaisun osana avoimen demokraattisen yhteiskunnan julkista keskustelua. Verotieto-
jen julkaisu näyttää myös sen, kuinka paljon ylemmissä tuloluokissa olevat henkilöt 
maksavat veroja ja rahoittavat suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.  

 
kaikki suomalaiset osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Tiedotusvälineiden tarjoamien vero-
koneiden avulla myös tavalliset kansalaiset voivat tehdä yhteiskuntaa koskevia havaintoja yksittäisten henki-
löiden verotietojen perusteella. Siksi Julkisen sanan neuvosto on pitänyt verotietojen julkaisemista perustel-
tuna vallankäytön valvonnan ja arvioinnin sekä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. 
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Annetussa selvityksessä on todettu, että sekä Helsingin Sanomat että Ilta-Sanomat 
valikoivat journalistisesti julkaistavaksi pienen murto-osan julkisista verotiedoista. Jul-
kaisua edeltää toimituksessa tehtävä toimitustyö, jossa tietoja arvioidaan, analysoi-
daan ja käsitellään tarpeellisilla tavoilla julkaisua varten. Toiminnalla ei annetun selvi-
tyksen mukaan ole mitään tekemistä taustarekisterin julkaisemisen kanssa.  

Annetussa selvityksessä on edelleen jatkettu, että toimituksellisen taustarekisterin jul-
kaiseminen olisi sinänsä sallittua, jos sille olisi journalistiset perusteet. Tällainen rekis-
teri voisi annetun selvityksen mukaan olla esimerkiksi kansanedustajien tulotasosta 
kertova aineisto, jolloin koko rekisterin julkaiseminen olisi journalistisesti perusteltua. 
Annetussa selvityksessä todetusti usein kuitenkin on niin, että tiedotusvälineen hal-
lussa oleva toimituksellinen henkilörekisteri ei kokonaisuudessaan ylitä toimituksessa 
tehtävän journalistisen arvion mukaan julkaisukynnystä, eikä sitä silloin julkaista sellai-
senaan.  

4) Olette todenneet hakijalle, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien toteut-
tama verotietojen toimituksellinen käsittely ja julkaisu eroavat olennaisella ta-
valla Satakunnan Markkinapörssin toiminnasta ja toteuttamasta verotietojen kä-
sittelystä. Miten perustelette tätä väitettänne? 

Edellä tarkoitetussa tapauksessa Satakunnan Markkinapörssi Oy oli julkaissut vuosit-
tain ilmestyvissä Veropörssi-lehdissä noin 1,2 miljoonan henkilön verotiedot. Alaraja 
julkaistavalle tiedolle oli määritelty kuntakohtaisesti. Tulorajat, jotka ylittävien henkilöi-
den tulot julkaistiin Veropörssi-lehdissä, oli hyvin matala. Esimerkiksi Helsingin osalta 
rajaksi oli ansiotulojen osalta valittu 36 000 euroa, pienemmissä kunnissa alaraja oli 
tätäkin matalampi. Verotietoja oli mahdollista myös ostaa tekstiviestipalvelun kautta.  

Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus ei arvioinut tiedotusvälineen oikeutta tietojen jul-
kaisuun vaan sitä, oliko henkilötietoja käsitelty tietosuojalainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan Satakunnan Markkinapörssi 
Oy:n toiminta oli kahdesta syystä ollut tietosuojalainsäädännön vastaista: 

1) Henkilötietojen käsittely Satakunnan Markkinapörssi Oy:n toimituksellisessa taus-
tarekisterissä olisi sinänsä ollut tietosuojalainsäädännön mukaista. Siitä kuitenkin 
teki tietosuojalainsäädännön vastaista se, missä laajuudessa samoja tietoja sittem-
min käsiteltiin Veropörssi-lehdessä.20 

2) Toinen peruste koski tekstiviestipalvelua. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että teks-
tiviestipalvelu ei vastannut sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä an-
netun lain tarkoittamaa viestin toimittamista yleisölle. Mainitussa laissa yleisöksi on 
määritelty satunnainen vastaanottajajoukko, kun taas tekstiviestipalvelussa viesti 
toimitettiin vain tiedon tilanneelle. 

Annetussa selvityksessä on esitetty, että kumpikaan edellä mainituista tilanteista ei ole 
tässä asiassa käsillä. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat julkaisseet verotietoja 
valikoidusti, harkitusti ja ratkaisevalla tavalla suppeammin sekä aivan eri laajuudessa 
kuin Satakunnan Markkinapörssi Oy. Annetussa selvityksessä on edelleen jatkettu, 
että Satakunnan Markkinapörssi Oy ei käyttänyt julkaistujen verotietojen valinnasta 
lainkaan journalistista harkintaa sen osalta, mitkä verotiedoista ovat sellaisia, että 

 
20 KHO 2009:82, s. 70.  
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niiden julkaiseminen on yhteiskunnallisesti perusteltua. Pääasiallisena tarkoituksena 
oli julkaista verotiedot sellaisenaan Veropörssi-lehdessä.  

Annetussa selvityksessä on todettu, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat sen sijaan 
käyttävät journalistista harkintaa sen suhteen, mitkä tiedoista on perusteltua julkaista. 
Verokone ja verokoneessa julkaistut tiedot ovat sekä journalistisen valmistelutyön ja 
journalistisen harkinnan, rajanvedon sekä päätöksenteon tulos. Helsingin Sanomat ja 
Ilta-Sanomat julkaisevat vain murto-osan verottajalta saamastaan aineistosta, ja julkai-
sua punnitaan toimituksessa journalistisesti. Helsingin Sanomien julkaisemien verotie-
tojen alaraja on 150 000 euron vuositulot, ja Ilta-Sanomien osalta alaraja on 100 000 
euroa. Annetussa selvityksessä on esitetty tämän olevan merkittävä ero suhteessa Ve-
ropörssin tapaukseen.  

Annetussa selvityksessä on havainnollistettu Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien toi-
minnan eroa suhteessa Veropörssin tapaukseen. Esimerkissä on käytetty viitteenä 
vuoden 2018 verotietoja. Tilastokeskustietojen mukaan vuonna 2018 veronalaisia tu-
loja sai 4 724 000 ihmistä. Kun Veropörssissä tuloraja oli 36 000 euroa, lehdessä olisi 
vuoden 2018 tietojen perusteella julkaistu 1 879 000 veronmaksajan tiedot, eli 40 % 
kaikista verotiedoista. Ilta-Sanomien 100 000 euron tulorajan perusteella olisi vuonna 
2018 julkaistu 92 000 ihmisen verotiedot, mikä vastaa noin 1,9 % veronmaksajista. 
Helsingin Sanomien 150 000 euron tulorajan perusteella olisi julkaistu 31 000 ihmisen 
verotiedot, mikä vastaa noin 0,7 % veronmaksajista.21 

Kun korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Satakunnan Markkinapörssi Oy:n toimin-
nassa ongelmallista oli nimenomaan julkaistavien verotietojen laajuus, on annetun sel-
vityksen mukaan tällä perusteella ilmeistä, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien 
toiminta eroaa siitä olennaisella tavalla. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat julkaisevat 
verotietoihin perustuvaa journalistista sisältöä juuri sellaisella tavalla, joka annetun sel-
vityksen mukaan on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella nimenomaan 
hyväksyttävää.  

Annetussa selvityksessä on edelleen jatkettu, että kokonaisuutena arvioiden Helsingin 
Sanomien ja Ilta-Sanomien Verokone-journalismia ei voida myöskään laatunsa, käsit-
telytapansa ja kontekstinsa puolesta verrata Satakunnan Markkinapörssi Oy:n tapauk-
seen. Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien toiminnassa on kysymys datajournalis-
miksi kutsutusta journalismin alalajista. Verokone-tyyppisiä julkaisuja varten datajour-
nalistit keräävät ja yhdistelevät journalistisin perustein valittuja tietoaineistoja. Tietoai-
neistot muokataan ja esitetään tavalla, joka luo vuorovaikutusta yleisön kanssa ja pal-
velee yhteiskunnallista keskustelua. Tietojen ympärille voidaan myös luoda muita jour-
nalistisia sisältöjä.  

Lisäksi annetussa selvityksessä on todettu, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien 
hyödyntämät datajournalismin työkalut ja menetelmät tarjoavat uudenlaisia mahdolli-
suuksia yhteiskunnallisesti tärkeiden tietojen julkaisemiseen. Satakunnan Markkina-
pörssi Oy:n tapauksesta tämä aspekti Sanoman mukaan puuttui.   

Lopuksi on todettu, että Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien julkaisuissa on kysymys 
journalistiseen harkintaan perustuvasta, huolellisesti ja analyyttisesti tuotetusta 

 
21 Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon vuoden 2018 tuloista. Osoitteessa: http://www.tilastokes-
kus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html. 

http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html
http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html
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kokonaisuudesta, jossa huomiota on kiinnitetty nimenomaan yhteiskunnallisen keskus-
telun palvelemiseen.  

5) Miten perustelette kieltäytymistänne poistaa hakijaa koskevia tietoja veroko-
neista? 

6) Miten perustelette kieltävää vastausta siihen, että hakija on vastustanut hen-
kilötietojensa käsittelyä verokoneissa? 

Annetussa selvityksessä on todettu, että verokoneet ovat Helsingin Sanomien ja Ilta-
Sanomien journalistista sisältöä. Journalistin ohjeiden 2 kohdan mukaan tiedonvälityk-
sen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, eikä sisältöä koske-
vaa päätösvaltaa saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Annetussa 
selvityksessä on esitetty, että Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat toimisivat Journalistin 
ohjeiden vastaisesti, jos ne luovuttaisivat tietojen julkaisua koskevan päätösvallan ha-
kijalle tilanteessa, jossa tietojen julkaisemiselle on journalistinen peruste.  

Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne oikeutta rajoittaa tai estää ennalta tiedotusvälinei-
den journalistisia julkaisupäätöksiä. Annetussa selvityksessä on todettu, että Helsingin 
Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat journalistisen harkintansa perusteella arvioineet, että 
tietojen julkaiseminen on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta perusteltua. Tiedo-
tusvälineiden itsenäiseen julkaisupäätökseen on mahdollista reagoida ainoastaan jäl-
kikäteisiä oikeussuojakeinoja käyttämällä. 

Annetussa selvityksessä on edelleen jatkettu, että kun hakijan henkilötietoja on käsi-
telty journalistisessa tarkoituksessa, tietojen käsittelyyn ei tietosuojalain 27 §:n 1 mo-
mentin mukaan sovelleta yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklaa (oikeus tulla unoh-
detuksi) eikä 21 artiklaa (vastustamisoikeus). Edelleen on esitetty, että Helsingin Sa-
nomilla eikä Ilta-Sanomilla ole tietosuojalainsäädännön mukaista velvoitetta poistaa 
hakijan verotietoja verokoneista eikä liioin velvoitetta toteuttaa hakijan vaatimusta tie-
tojen käsittelyn vastustamisesta.  

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat eivät lähtökohtaisesti poista toimitukselliseen ai-
neistoon liittyviä tietoja painetuista tai verkkojulkaisuistaan tai -arkistoistaan. Julkaistu-
jen tietojen poistaminen sillä perusteella, että ne eivät yksittäisten henkilöiden subjek-
tiivisen käsityksen mukaan ole ajankohtaisia tai välttämättömiä, johtaisi Sanoman mu-
kaan tiedotusvälineiden toimintaedellytysten perusteettomaan rajoittumiseen. Anne-
tussa selvityksessä on edelleen jatkettu, että poistamisessa olisi kysymys myös tiedo-
tusvälineen toimituksellisen sisällön jälkikäteisestä muuttamisesta, käytännössä histo-
riaan puuttumisesta.22 

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat todenneet, että niillä ei ole tietosuojasääntelyn 
tai minkään muunkaan lainsäädännön mukaista velvoitetta poistaa hakijan verotietoja 
verokoneista taikka toteuttaa hakijan vaatimusta tietojen käsittelyn vastustamisesta. 
Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat esittäneet julkaisseensa hakijan verotiedot it-
senäisen toimituksellisen harkinnan perusteella osana niiden toimituksellista sisältöä. 
Hakijan verotietojen poistamiselle ei Sanoman mukaan ole painavia ja journalistisesti 
tai yhteiskunnallisesti kestäviä perusteita. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat vii-
tanneet myös Journalistin ohjeiden 2 kohtaan, jossa on korostettu toimituksellisen pää-
tösvallan luovuttamattomuutta. Vapaan ja riippumattoman lehdistön toiminta ei 

 
22 Julkisen sanan neuvoston lausuma verkkosisältöjen periaatteista 2018, 7.3.2018.  
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Sanoman mukaan olisi mahdollista, mikäli yksityishenkilöt voisivat valita, mitä tietoja 
heistä julkaistaan journalistisessa tarkoituksessa. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat 
ratkaisut on tehtävä toimituksellisin perustein, eikä tätä päätösvaltaa saa missään 
oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. 

Hakijan vastine 

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa asiassa vastine. Hakija on antanut vastineensa 
27.11.2020. 

Hakija on antamassaan vastineessa aluksi todennut, että sananvapaus ja ennakko-
sensuurin kielto eivät tarkoita sitä, että tietosuojalainsäädäntöä ei sovellettaisi nyt ky-
symyksessä olevien lehtien ja Sanoma Media Finland Oy:n toimintaan. Hakija on ko-
rostanut, että myös media on velvollinen noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä, ja 
että tästä velvollisuudesta voidaan poiketa vain lainsäädännössä nimenomaisesti sää-
dettyjen poikkeusten rajoissa.  

Hakija on lisäksi viitannut jo aiemmin esille nostamaansa seikkaan eri perusoikeuksien 
yhteensovittamisesta. Hakija on korostanut myös yksityisyyden olevan perustuslailla 
suojattu oikeus. Hakija on edelleen todennut, että yksityisyyttä voidaan rajoittaa vain 
siltä osin kuin on välttämätöntä sananvapauden toteuttamiseksi. Hakija on myös vii-
tannut edellä mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden Veropörssi-ratkaisuun, jossa 
on todettu, että poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän ra-
joissa. Hakija on todennut, että asiassa annettu selvitys ei anna hakijalle perusteita 
muuttaa aiemmin esittämäänsä näkemystä.  

Tietosuojalainsäädäntö ja julkaisutoiminta 

Toisin kuin Sanoma on esittänyt, hakija on esittänyt myös julkaisutoiminnan olevan 
tietosuojalainsäädännön tarkoittamaa henkilötietojen käsittelyä ja siten myös tähän toi-
mintaan sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia. Hakija on tässä yh-
teydessä viitannut yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan määritelmään hen-
kilötietojen käsittelystä. Hakija on todennut henkilötietojen käsittelyn määritelmän ole-
van hyvin laaja, ja se on hakijan mukaan myös laajentunut aiemman henkilötietodirek-
tiivin mukaisesta määritelmästä. Hakija on edelleen todennut, että henkilötietojen kä-
sittely kattaa käytännöllisesti katsoen kaikki mahdolliset henkilötietoihin kohdistuvat toi-
menpiteet.23  

Edelleen toisin kuin Sanoma on esittänyt, myös itsenäisiä julkaisupäätöksiä arvioidaan 
hakijan mukaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä annetun lain soveltuminen ei hakijan mukaan millään tavalla pois-
sulje tietosuojalainsäädännön soveltumista.  

Ennakkosensuuri 

Hakija on esittänyt, että käsillä olevassa asiassa ei ole kysymys ennakkosensuurista 
vaan siitä, onko Sanoman toiminta ollut tietosuojalainsäädännön mukaista. Hakija on 
esittänyt, että mihinkään tiedonvälitykseen ei voitaisi puuttua, mikäli ennakkosensuurin 
kieltoa tulkittaisiin yhtä leveästi kuin Sanoma on sitä tässä asiassa tulkinnut. Esimer-
kiksi myös Veropörssi-tapaus olisi tällöin ennakkosensuuria, sillä siinä on käytännössä 

 
23 Korpisaari – Pitkänen – Warma-Lehtinen: Uusi tietosuojalainsäädäntö 2018, s. 61.  
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todettu, että vastaavat listaukset ovat myös tulevina vuosina henkilötietolain vastaisia. 
Hakija on edelleen jatkanut, että tosiasiassahan mikään viranomainen ei kuitenkaan 
estänyt Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä ja Satamedia Oy:tä julkaisemasta vastaavia 
listoja myös jatkossa.  

Annetussa vastineessa on edelleen todettu, että mikäli nyt käsillä olevassa asiassa 
katsottaisiin, että Sanoman toiminta on ollut tietosuojalainsäädännön vastaista, ei tämä 
itsessään estäisi Sanomaa silti jatkamasta verotietojen julkaisua verokoneissa tai es-
täisi edes hakijan kohdalla hänen tietojensa julkaisua jatkossakin. Julkaisutoiminnan 
seuraukset hakijan mukaan vain käsiteltäisiin aina erikseen jälkikäteen.24 

Hakija on edelleen viitannut Veropörssi-ratkaisuun ja todennut, että asiassa ei katsottu 
olevan kysymys ennakkosensuurista. Tässä ratkaisussa on todettu seuraavasti: ” 
[h]enkilötietolakia edeltäneen henkilörekisterilain muutoksen esitöistä (HE 311/1993 
vp) ilmenee muun ohella, että lehdistön piirissä on katsottu, että oikeus julkaista va-
paasti tietoja edellyttää myös, että tietoja voidaan etukäteen vapaasti kerätä ja tallet-
taa. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tässä vaiheessa eli jo ennen julkaisua voisi 
käytännössä merkitä sitä, että etukäteen määrätään siitä, mitä saa julkaista. Mainitun 
kaltainen lopputulos olisi ristiriidassa sananvapautta turvaavan perusoikeuden 
kanssa.” Hakija on edelleen jatkanut toteamalla, että korkein hallinto-oikeus ei katso-
nut, että kysymys olisi ennakkosensuurista, kun julkaisun lainmukaisuutta arvioidaan 
tietojen julkaisun jälkeen. Hakijan mukaan tällainen tulkinta ei olisi edes mahdollinen, 
sillä tällöin lehdistön toimintaan ei käytännössä voitaisi puuttua milloinkaan.  

Nyt käsillä olevassa asiassa hakijan tiedot on jo julkaistu ja niitä käsitellään jo. Näin 
ollen asiassa on hakijan mukaan kysymys Veropörssi-asiaa vastaavasta tilanteesta. 
Hakija on käsillä olevassa asiassa katsonut, että kysymyksessä olevan taustarekisterin 
julkaiseminen näin merkittävässä laajuudessa ja lähes sellaisenaan Sanoman veroko-
neissa on tietosuojalainsäädännön vastaista.  

Journalistinen tarkoitus 

Hakija on antamassaan vastineessa viitannut yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-
osan perustelukappaleeseen 153, jossa on todettu, että journalismin käsitettä on tul-
kittava väljästi. Hakija on esittänyt, että journalismin käsitteen laajuus on kuitenkin liit-
tynyt enemmän siihen, että millaisten toimijoiden tuottamaa sisältöä voidaan pitää jour-
nalistisena. Hakija on viitannut tämän osalta Euroopan unionin piirissä käytyyn keskus-
teluun, joka on hakijan mukaan kohdistunut pääasiassa siihen, että journalismin käsi-
tettä laajennetaan kattamaan myös uusia tiedonvälityksen muotoja, eli että se ei rajoit-
tuisi vain perinteisiin mediatoimijoihin ja lehtitaloihin.25 Näin voidaan varmistaa se, että 

 
24 Hakija on todennut vastaavalla tavalla kenties olevan selvää, että esimerkiksi tavallisen kaduntallaajan 
koko terveyshistorian julkaiseminen Helsingin Sanomien etusivulla rikkoisi räikeästi lainsäädäntöä. Pelkäs-
tään kuitenkin se, että seuraukset ovat ennakolta arvattavissa ja tiedossa, ja että on laki, jo tällaisen toimin-
nan kieltäisi, ei tarkoita ennakkosensuuria. Ennakkosensuurista voi hakijan mukaan olla kysymys vain, mikäli 
julkaisu faktisesti estyisi esimerkiksi viranomaisen päätöksen johdosta.  
25 Esimerkiksi komission vaikutustenarvionnissa vuodelta 2012 (SEC(2012) 72 final, 25.1.2012) on todettu, 
että: ”Article 9 of Directive 95/46/EC, however, would be reformulated in a way that it would cover all activi-
ties which aim at the disclosure to the public of information, opinions or ideas and protected by the right to 
freedom of expression, irrespective of the medium which is used to transmit them and of the person transmit-
ting them, i.e. not linking the exceptions and derogations to "journalism" only. Doing so would bring private 
individuals engaged or claiming to be engaged in informing the public online via blogs, YouTube, Twitter, etc. 
under the scope of Article 9 of Directive 95/46/EC.” 
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demokratia ja tiedonvälitys toteutuvat tehokkaasti myös sellaisissa valtioissa, joissa 
valtamedia saattaa olla esimerkiksi valtiovallan kontrollissa tai muutoin puolueellista.  

Hakija on viitannut Sanoman asiassa antamaan selvitykseen, jossa Sanoma puoles-
taan on viitannut Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuun C-345/15 Buivids ja sen 
kohtaan 51. Mainitussa kohdassa on todettu, että ”jotta voidaan ottaa huomioon se 
merkitys, joka sananvapaudella on kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa, siihen 
liittyviä käsitteitä, journalismin käsite mukaan lukien, on tulkittava laajasti”. Hakija on 
korostanut, että kysymyksessä oleva ratkaisu jatkuu kuitenkin seuraavasti kohdissa 52 
ja 53:  

”Niinpä direktiivin 95/46 valmisteluasiakirjoista ilmenee, että direktiivin 9 
artiklassa säädettyjä poikkeuksia ja vapauksia ei sovelleta pelkästään 
joukkotiedotusyrityksiin vaan tämän lisäksi myös kaikkiin journalismia 
harjoittaviin henkilöihin”.26 

”Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että ”journalistisia 
toimintoja” ovat toiminnot, joiden tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden 
tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle millä tahansa tiedonsiirron väli-
neellä”.27 

Mainitussa ratkaisuissa tosiasiassa painopiste on hakijan mukaan ollut sen arvioin-
nissa, millaisia toimijoita voidaan pitää journalistisina.28 

Hakija on korostanut asiassa olevan kysymys siitä, tapahtuuko verokoneessa tietojen 
käsittely journalistiseen tarkoitukseen. Lisäksi hakija on korostanut tietosuojalain 27 
§:n sanamuotoa, joka sisältää määreen ”ainoastaan”. Vaikka edellä mainittu lainkohta 
ei suoraan määrittele sitä, mikä on ”riittävän journalistista”, asettaa lainkohta käsittelylle 
selvän lisävaatimuksen.  

Hakija on edelleen viitannut asiassa annettuun selvitykseen, jossa on esitetty journa-
listisen tarkoituksen täyttyvän varmasti silloin, kun tietoja käsitellään toimituksessa si-
ten, että käsittelyn tavoitteena on laatia tai julkaista journalistista sisältöä. Hakija on 
kuitenkin korostanut, että tämä ei riitä siihen, että tietosuojalain 27 §:ssä säädetty 

 
26 Ks. vastaavasti myös ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, C-73/07) ja 
EU:C:2008:727, kohta 58.  
27 Ks. vastaavasti myös ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, C-73/07) ja 
EU:C:2008:727, kohta 61. 
28 Sanoma on selvityksessään viitannut myös hallituksen esitykseen HE 311/1993 vp (s. 10–11) ja todennut, 
että: ”’[j]ournalistisen tarkoituksen’ vaatimuksella on tarkoitus tehdä ero sellaiseen tietojen käsittelyyn, jonka 
tarkoituksena on esimerkiksi markkinointi, henkilöstöhallinto tai asiakasrekisterin ylläpito”. Hakija on toden-
nut, että tosiasiassa kysymyksessä olevan hallituksen esityksen sivuilla 10–11ei tällaista todeta. Sen sijaan 
mainitun hallituksen esityksen sivulla 16 on määritelty toimituksellinen rekisteri ja todettu, että sillä tarkoite-
taan sellaista henkilörekisteriä, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tiedotusvälineen toimitustyössä 
ja joka ei ole muiden käytettävissä. Toimituksellisen rekisterin yhteydessä on viitattu hallinto- ja markkinointi-
tehtäviin ja todettu, että toimituksellisen rekisterin tietoja ei saisi käyttää muihin kuin toimitustyöhön liittyviin 
tehtäviin, eli esimerkiksi edellä mainittuihin hallinto- ja markkinointitehtäviin. Toisin sanoen, jo henkilötietola-
kia säädettäessä tehtiin hakijan esittämän mukaan selväksi, että niin kutsuttu taustarekisteri on vain ja aino-
astaan tiedotusvälineen toimitustyötä varten, eikä sitä sellaisenaan saa antaa muiden käytettäväksi. Myös 
tietosuojalain esitöiden (HE 9/2018 vp) sivulla 20 on todettu, että ”[h]enkilötietolain esitöissä todetaan organi-
satoristen suojatoimien osalta, että tiedotusvälineen toimitukselliselta rekisteriltä edellytetään, että sen käyt-
täjäpiiri on rajattu niin, ettei rekisteri ole muiden kuin toimitustyöhön osallistuvien käytettävissä”.  
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poikkeus tulisi sovellettavaksi. Tietoja on hakijan esittämän mukaan myös tosiasiassa 
käsiteltävä ainoastaan journalistiseen tarkoitukseen.  

Hakija on edelleen korostanut erottelua lehdistön taustarekisterin käsittelyn ja julkais-
tavan sisällön välillä.29 Hakija ei kiistä, etteikö lehdistön sisäinen verotietojen käsittely, 
eli niin kutsuttu taustarekisteri, täyttäisi vaatimusta käsittelystä ainoastaan journalisti-
seen tarkoitukseen.30 Hakija on päinvastoin katsonut, että tällainen taustatyö harkittuja 
uutisia artikkeleita varten on kiistämättä journalistista ja että se tapahtuu ainoastaan 
journalistiseen tarkoitukseen. Hakija on kuitenkin katsonut, että verotietoja ei käsitellä 
ainoastaan journalistiseen tarkoitukseen silloin, kun verottajalta saatu listaus julkais-
taan tässä laajuudessa verokoneissa.  

Hakija on tässä yhteydessä viitannut tietosuojalain esitöihin: 

”Tietosuojavaltuutetun toimistossa on vuosien 2008–2017 aikana ollut vi-
reillä noin 200 asiaa, jotka ovat koskeneet sananvapauden ilmaisun ja 
henkilötietojen suojan yhteensovittamista. Viime vuosina merkittävä osa 
kansalaisten tekemistä kanteluista edellä mainituissa asioissa on liittynyt 
henkilötietojen julkaisemiseen verkossa ja erilaisissa joukkoviestintäväli-
neissä. Osa käsiteltävistä asioista on tullut vireille, koska tietosuojaval-
tuutettu on katsonut, ettei kyseinen henkilötietojen käsittely kuulu henki-
lötietolain 2 §:n 5 momentin soveltamisalarajauksen piiriin. Tästä esi-
merkkinä verotustietojen julkaisemiseen liittyvä niin kutsuttu Veropörssi-
asia (KHO 2009:82), josta korkein hallinto-oikeus pyysi vuonna 2007 en-
nakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. 

Korkein hallinto-oikeus totesi unionin tuomioistuimen antaman ennakko-
ratkaisun C-73/07 perusteella antamassaan ratkaisussa KHO 2009:82 
sananvapauden ja henkilötietojen yhteensovittamisen osalta, että henki-
lötietolain 2 §:n 5 momentin soveltamisalan rajauksen arvioinnin lähtö-
kohtana on se, onko kyseisen toiminnan tarkoituksena tietojen, mielipitei-
den ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Arvioinnissa on otettava huomi-
oon se, missä määrin toiminnan voidaan katsoa pikemmin edistävän yh-
teiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua kuin pyrkivän yhteiskunnalli-
sesta keskustelusta irrallaan tyydyttämään yksittäisten henkilöiden ute-
liaisuutta. 

Ratkaisun mukaan henkilötietojen käsittelynä toimituksellista tarkoitusta 
varten ei kuitenkaan voida pitää tietojen sellaista käsittelyä, jossa toimi-
tuksellisessa tarkoituksessa muodostettu henkilörekisteri laajamittaisesti, 
lähes kokonaisuudessaan ja lähes sellaisenaan, vaikkakin eri osissa ja 

 
29 Hakija on tässä yhteydessä viitannut Veropörssi-ratkaisuun, jossa on todettu, että ”[k]un otetaan huomioon 
henkilötietolain 2 §:n 5 momentti ja 32 § sekä tietosuojadirektiivin 9 artikla sellaisena kuin yhteisöjen tuomio-
istuin on sitä ennakkoratkaisussaan tulkinnut, ei kyseessä olevien henkilötietojen ennen Veropörssi-lehden 
julkaisemista tapahtuvaa keräämistä ja niiden käsittelyä Satakunnan Markkinapörssi Oy:n taustarekisterissä 
voida sinänsä pitää henkilötietojen suojaa koskevien säännösten vastaisena edellyttäen, että 
muun ohella tietojen suojaaminen on hoidettu asianmukaisesti. Kun kuitenkin otetaan huomioon asiassa 
saatu selvitys siitä, missä laajuudessa ja millä tavalla taustarekisterissä käsiteltyjä henkilötietoja on edelleen 
käsitelty Veropörssi-lehdessä, on Satakunnan Markkinapörssi Oy käsitellyt luonnollisia henkilöitä koskevia 
henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti”.  
30 Hakijan näkemyksen mukaan Sanoman viittaama lain esitöiden sivu (HE 311/1993 vp) 10 liittyykin pääasi-
assa nimenomaan tällaiseen taustarekisteriin, jonka käsittelyn lainmukaisuutta hakija ei kiistä.  
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kunnittain, julkaistaan erillisinä luetteloina. Koska rekisteröityjen tietojen 
julkaiseminen tässä laajuudessa rinnastui koko asianomaisen yhtiön toi-
mituksellisessa tarkoituksessa keräämän niin sanotun taustarekisterin 
julkaisemiseen, kysymys ei ollut pelkästään tietojen, mielipiteiden tai aja-
tusten ilmaisemisesta. Demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön, 
avoin ja yhteiskunnallisesti kiinnostava keskustelu taikka yhteiskunnalli-
sen vallankäytön kontrolli ja arvostelun vapaus eivät edellytä yksittäisiä 
henkilöitä ratkaisusta ilmenevin tavoin yksilöityjen henkilötietojen julkai-
semista siinä laajuudessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri ja-
osto antoi asiassa ratkaisunsa 27.6.2017.”31 

Hakija on viitannut asiassa aiemmin lausumaansa ja todennut edelleen katsovansa, 
että verokoneiden ensisijaisena tarkoituksena on ihmisten uteliaisuuden tyydyttämi-
nen.32 Hakija on katsonut, että Sanoman asiassa antama selvitys ei anna aihetta arvi-
oida asiaa toisin yleisesti eikä tässä tapauksessa.33 

Hakija on viitannut Ilta-Sanomien verokonetta mainostavaan sisältöön, joka sisältö on 
sisältänyt maininnan ”[v]erotiedoista voi olla hyötyä, jos haluaa tarkistaa esimerkiksi 
tietyn alan palkkatason kollegojen palkkoja vertailemalla”.34 Hakija on kuitenkin koros-
tanut, että verokoneissa ei kuitenkaan ole kerrottu sitä, millä alalla tai mistä työtehtä-
västä verokoneesta ilmi käyvät tulot on saatu. Näin ollen hakija on katsonut, että täl-
laista palkkavertailua ei tosiasiassa verokoneen perusteella ole mahdollista luotetta-
vasti tehdä.  

Taustarekisterin julkaisemisesta 

Hakija on viitannut Sanoman asiassa antamaan selvitykseen, jossa on todettu, että 
asiassa ei ole kysymys taustarekisterin julkaisemisesta, vaan journalistisen harkinnan 
perusteella julkaistusta aineistosta. Hakija on kuitenkin esittänyt, että Sanoma ei ole 
millään tavalla tätä väitettään perustellut. Sanoma ei esimerkiksi ole kertonut, mitä tie-
toja on jätetty julkaisematta. Ottaen huomioon verokoneiden tietosisällön laajuus ja se, 
että verottaja toimittaa lehdistölle tiedot kaikista sellaisista henkilöistä, jotka ovat tie-
nanneet vähintään 100 000 euroa35, on hakijan mukaan haastavaa ymmärtää, mitä 
tietoja Sanoma on jättänyt julkaisematta.   

 
31 HE 9/2018 vp, s. 47–48.  
32 Hakijan mukaan tätä puoltaa Ilta-Sanomien Top 10 haetuimmat -listaus vuodelta 2016, jossa Ilta-Sanomat 
on itsekin todennut, että muutaman julkisuuden henkilön jälkeen suosituimpia hakuja ovat yleiset sukunimet, 
joita löytyy yli 100 000 euroa tienanneiden joukosta satoja eri puolilta Suomea (https://www.is.fi/kotimaa/art-
2000001943822.html). Hakija on katsonut, että verokonetta näin myös selvästi käytetään lähinnä tuttujen 
tulojen urkkimiseen.  
33 Sanoma on todennut muun muassa että ”[t]ietojen käsittely on palvellut selvästi toimitustyötä, mistä on 
osoituksena tietoihin perustuvien journalististen sisältöjen julkaisu”. Hakija on korostanut edelleen sen tär-
keyttä, että asian arvioinnissa erotetaan taustarekisterin käsittely yksittäisiä artikkeleita varten ja taustarekis-
terin julkaiseminen tässä laajuudessa verokoneissa. Näistä vain ensimmäisen voidaan hakijan mukaan kat-
soa olevan käsittelyä ainoastaan journalistiseen tarkoitukseen. 
34 Ilta-Sanomat 4.11.2019: ”Ketkä Suomessa tienasivat yli 100 000 €? Katso IS:n verokoneesta!” 
(https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006294066.html). Hakija on edelleen todennut, että vastaavaa argumenttia 
on käytetty 2.11.2020 julkaistussa uutisessa (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006708182.html).  
35 Verottajan verkkosivuilla on kerrottu, että ”[v]erohallinto luovuttaa henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja 
journalistisiin tarkoituksiin sähköisessä muodossa. Tuloverotiedot luovutetaan vain niistä henkilöistä, joiden 
verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa.” (https://www.vero.fi/tietoa-verohallin-
nosta/verohallinnon_esittely/tietosuoja-ja-julkisuus/verotuksen_julkiset_tiedo/henkiloasiakkaan_ 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001943822.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001943822.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006294066.html
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006708182.html
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Hakija on edelleen esittänyt näkemyksenään joka tapauksessa olevan selvää, että 
vaikka Sanoma jättäisi joitakin tietoja julkaisematta, julkaisee se verokoneissaan mer-
kittävässä laajuudessa ja lähes sellaisenaan verottajalta saamansa tiedot. Siten sillä 
ei hakijan mukaan ole juridista merkitystä, onko Sanomalla hallussaan vielä tätäkin 
suuremman joukon tiedot, koska taustarekisterin julkaiseminen pelkästään jo tässä 
laajuudessa ja näin mekaanisesti ei hakijan näkemyksen mukaan ole tietosuojalain-
säädännön mukaista. Hakijan näkemyksen mukaan tämä ei täytä ainoastaan journa-
listiseen tarkoitukseen tapahtuvan käsittelyn edellytyksiä. 

Käytettävissä olevat oikeussuojakeinot 

Hakija on viitannut asiassa annettuun selvitykseen, jossa on todettu kotimaisessa lain-
säädännössä valitun lähtökohdaksi sen, että julkaistujen tietojen osalta yksityisyyden 
suojan riittävät takaamaan jälkikäteiset oikeussuojakeinot, kuten kantelu Julkisen sa-
nan neuvostolle36 tai rikosilmoitus.  

Hakija on kannellut asiasta nimenomaan tietosuojalainsäädännön perusteella. Tieto-
suojalainsäädännössä on säädetty rekisteröidyille omista oikeussuojakeinoista, jotka 
voivat hakijan mukaan olla myös tietyissä määrin ennakollisia.37 Hakija on lisäksi to-
dennut tässä asiassa käyttävänsä nimenomaan jälkikäteistä oikeussuojakeinoa, sillä 
hakijan tiedot on jo julkaistu ja niitä jo käsitellään. Hakija on kantelullaan käyttänyt ylei-
sen tietosuoja-asetuksen 77 artiklaan perustuvaa oikeuttaan tehdä valitus valvontavi-
ranomaiselle. Hakija on katsonut, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan 
yleistä tietosuoja-asetusta, eikä Sanoma hakijan pyynnöstä huolimatta ole korjannut 
menettelyään.  

Tietosuojavaltuutetun toimivallasta ja hakijan valikoitumisesta verokoneeseen 

Toisin kuin Sanoma on katsonut, hakijan mukaan tietosuojavaltuutettu on toimivaltai-
nen arvioimaan hakijan tietojen käsittelyä Sanoman verokoneissa. Hakijan tietojen kä-
sittely verokoneissa on tietosuojalainsäädännön tarkoittamaa henkilötietojen käsitte-
lyä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena valvontaviranomai-
sena toimii nimenomaan tietosuojavaltuutettu.  

Selvyyden vuoksi hakija on lisäksi todennut, että tietosuojavaltuutettu on tässä asiassa 
toimivaltainen, vaikka vastoin hakijan näkemystä verokoneissa tapahtuvan käsittelyn 
katsottaisiin tapahtuneen ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten. Tietosuojalain 
27 §:ssä säädetyt poikkeukset eivät nimittäin koske koko tietosuojalainsäädäntöä, 
vaan ainoastaan kysymyksessä olevassa pykälässä nimenomaisesti mainittuja yleisen 
tietosuoja-asetuksen artikloja. Hakija on edelleen todennut, että muilta osin tietosuoja-
lainsäädäntö soveltuu myös käsittelyyn, joka tapahtuu ainoastaan journalistiseen tar-
koitukseen.  

Se, että hakija on osakkeenomistaja yksityisessä osakeyhtiössä, ei hakijan näkemyk-
sen mukaan tee hänestä yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevaa henkilöä. 

 
tuloverotuksen_julkise/voit-vastustaa-vuoden-2019-tuloverotietojen-sahkoista-luovutusta-tiedotusvalineille/).  
36 Hakija on tässä yhteydessä todennut Julkisen sanan neuvoston olevan lehdistön itsesääntelyelin, jonka 
piirissä tulkitaan hyvää journalistista tapaa, ei lakeja. Hakijan käsityksen mukaan jäsenenä on lähinnä lehdis-
tön edustajia, eikä esimerkiksi vaatimuksena ole, että jäsenenä olisi oltava ainakin yksi juristi. Hakijan mu-
kaan Julkisen sanan neuvoston kannanottoja onkin luettava tätä taustaa vasten, eikä niille tule antaa merkit-
tävää painoarvoa arvioitaessa asiaa suhteessa tietosuojalakiin.  
37 Esimerkiksi oikeus vastustaa käsittelyä.  
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Hakija on toivonut, että päinvastaista väitettä olisi perusteltu jollakin konkreettisella esi-
merkillä, eli esimerkillä siitä, millaista valtaa täysin politiikan ulkopuolella oleva henkilö 
voi edes käyttää.38 Hakijan mukaan tällainen epäselvä viittaus ei riitä perustelemaan 
yli sadantuhannen suomalaisen yksityisyyden merkittävää rajoittamista. 39 

Hakija on edelleen jatkanut, että väite siitä, että esimerkiksi hakijan verotietoja tarkas-
telemalla joku ulkopuolinen henkilö voisi ymmärtää, miten poliittiset päätökset vaikut-
tavat tuloihin ja veroihin paikallisesti sekä valtakunnallisesti on varsin mielenkiintoinen. 
Verokoneet eivät hakijan mukaan kuitenkaan kerro hakijan taustasta käytännössä mi-
tään, ei esimerkiksi jäsenyyttä ”varakkaassa omistajasuvussa” tai sitä, minkä yhtiön 
osakkeita hakija omistaa. Siten tällaisten johtopäätösten ja havaintojen tekeminen ve-
rokoneiden tiedoista on hakijan näkemyksen mukaan mahdotonta.  

Hakija on myös kyseenalaistanut sen, miten hänen tulojensa nousu tai lasku voi kertoa 
siitä, miten hänen toimintansa yhteiskunnassa vaikuttaa hänen henkilökohtaisiin tu-
loihinsa. Hakija on korostanut, että hän ei ole millään tavalla poliittisesti aktiivinen eikä 
toimi muutoinkaan tavallisesta ihmisestä poikkeavalla tavalla yhteiskunnassa. Edel-
leen hakija on todennut, että verokone ei kerro mitään tällaista tietoa hakijan yhteis-
kunnallisesta toiminnasta, joten hakijan mukaan tällaisten johtopäätösten tekeminen ei 
verokoneen perusteella onnistu. 

Hakija on viitannut asiassa annettuun selvitykseen, jossa Sanoma on todennut, että 
Suomessa verotietojen julkaisun on katsottu vakiintuneesti kuuluvan tiedonvälityksen 
vapauden piiriin. Sanoma on ottanut tässä yhteydessä esille hallinto-oikeuden profes-
sori Olli Mäenpään Aamulehdessä julkaistun haastattelun. Tämä haastattelu on kui-
tenkin hakijan kertoman mukaan keskittynyt siihen, onko verottajalla perusteita jättää 
luovuttamatta osana lehdistön massapyyntölistoja tiettyjen henkilöiden tiedot. Hakija 
on edelleen todennut, että tähän liittyen on erotettava toisistaan lehdistön oikeus taus-
tarekisteriin ja se, mitä lehdistöllä on oikeus julkaista.  

Käsillä olevan tapauksen ja Veropörssi-asian vertailua 

Hakija on viitannut asiassa annettuun selvitykseen, jossa Sanoma on esittänyt nyt kä-
siteltävän asian eroavan Veropörssi-asiasta julkaistavien tietojen lukumäärällä.40 

Hakija on korostanut, että toisena keskeisenä erona on se, että toisin kuin Veropörssi-
asiassa, Sanoman verokoneet ovat saatavilla internetissä ja verokone toimii hakuko-
nemaisesti. Tietyn henkilön tietojen selvittäminen verokoneen avulla on siten merkittä-
västi nopeampaa, edullisempaa ja helpompaa kuin mitä se Veropörssi-asian yhtey-
dessä oli. Tietojen saattaminen tällä tavalla helposti ja ilmaiseksi kaikkien41 saataville 

 
38 Hakija on todennut, että yhteiskunnassa on varsin mahdollista käyttää merkittävääkin valtaa ilman merkit-
täviä tuloja. Esimerkkinä hakija on maininnut Jussi Halla-ahon, joka ei vuonna 2019 tulojensa perusteella yl-
tänyt lainkaan Helsingin Sanomien verokoneeseen.  
39 Hakija on pitänyt perustetta kyseenalaisena ottaen huomioon Sanoman lehtien oman uutisoinnin. Esimer-
kiksi Ilta-Sanomat on todennut, että ”[t]iedotusvälineet julkaisevat perinteisesti etenkin suurituloisten, yhteis-
kunnallisten vaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden verotietoja”, (https://www.is.fi/kotimaa/art-
2000006294066.html).  
40 Datajournalismin osalta hakija on todennut, että tällaista ei ainakaan Ilta-Sanomien verokoneessa ole lain-
kaan. Helsingin Sanomien tuottamat kaaviot taas olisi hakijan näkemyksen mukaan mahdollista tuottaa 
myös tilastotasolla, jolloin kenenkään yksityisyyttä ei tarvitsisi perusteettomasti rajoittaa. Hakija on katsonut, 
että ainoastaan journalistista tarkoitusta ei myöskään voi pelkästään sillä perusteella syntyä, että kysymyk-
sessä olevan tiedon yhteyteen liitetään muutama kaavio. 
41 Verokoneen käyttäminen ei edellytä lehtitilausta.  

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006294066.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006294066.html
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aiheuttaa rekisteröidyille merkittävästi suurempaa haittaa kuin paperisessa, maksulli-
sessa lehdessä julkaiseminen. Lisäksi hakija on todennut olevan yleisesti tiedossa, 
että kerran internetissä julkaistu tieto myös pysyy julkisena, eikä sitä jälkikäteen voida 
kaikkialta tehokkaasti poistaa.  

Hakija on todennut, että korkein hallinto-oikeus ei Veropörssi-asiassa ottanut kantaa 
siihen, minkälaisen tietomäärän julkaiseminen olisi hyväksyttävää. Siten pelkästään 
se, että Sanoma julkaisee vähemmän tietoja, ei hakijan mukaan riitä siihen, että Sano-
man ei katsottaisi julkaisseen taustarekisteriä (kokonaan tai osittain).   

Antamassaan vastineessa hakija on edelleen todennut, että toisekseen Sanoma joka 
tapauksessa julkaisee yli 100 000 suomalaisen42 tulotiedot ja samalla rajoittaa kaikkien 
heidän yksityisyyttään ilman minkäänlaista tapauskohtaista harkintaa ja arviointia. Ky-
symys on merkittävästä määrästä rekisteröityjä. Hakijan esittämän mukaan tällaista 
käsittelyvolyymia ei voida mitenkään pitää vähäisenä.  

Hakija on edelleen jatkanut, että verokoneissa suoritetussa henkilötietojen käsittelyssä 
on näin ollen kysymys erittäin laajasta henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröityjen 
lukumäärän osalta että yksittäisten henkilötietojen osalta. Hakija on kyseenalaistanut 
sen, onko näin laajamittainen käsittely välttämätöntä (tai edes oikea ja tosiasiassa te-
hokas tapa) niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joilla Sanoma perustelee tietojen jul-
kaisua. Hakija on korostanut, että asiassa on kysymys kahden perusoikeuden yhteen-
sovittamisesta, jolloin yksityisyyden suojaan tehtävät poikkeukset ja rajoitukset on to-
teutettava täysin välttämättömän rajoissa.  

Hakija on vielä lopuksi todennut, että asiassa on kysymys samasta rajanvedosta kuin 
Veropörssi-asiassa. Asiassa on ratkaistava se, onko Sanoma käsitellyt taustarekisterin 
tietoja siinä laajuudessa verokoneissa, että käsittely on tältä osin katsottava tietosuo-
jalainsäädännön vastaiseksi.  

Sovellettavasta lainsäädännöstä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (yleinen 
tietosuoja-asetus) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Säännös on asetuksena jäsenvalti-
oissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Yleinen tietosuoja-asetus sisältää kansallista 
liikkumavaraa, minkä perusteella kansallisella lainsäädännöllä voidaan täydentää ja 
täsmentää asetuksessa nimenomaan määriteltyjä seikkoja. Tietosuojalaki (1050/2018) 
täsmentää ja täydentää yleistä tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista. 

Oikeudelliset kysymykset 

Tietosuojavaltuutettu arvioi ja ratkaisee hakijan asian edellä mainitusti yleisen tietosuo-
ja-asetuksen ja tietosuojalain pohjalta. Asiaan liittyy seuraavat oikeudelliset kysymyk-
set: 

1) Kuuluuko Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden yhteydessä suoritet-
tava henkilötietojen käsittely tietosuojalain 27 §:n 1 momentissa säädetyn poik-
keuksen soveltamisalaan; ja 

 
42 Helsingin Sanomien verokoneen mukaan verokone sisältää noin 70.000 henkilön tiedot. Koska Ilta-Sano-
mien tuloraja on 50.000 euroa alempi, on kaiken kaikkiaan yhteismäärä hakijan mukaan varmastikin yli 100 
000 henkilöä. 
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2) Riippumatta siitä, katsotaanko Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden 
yhteydessä suoritettavan henkilötietojen käsittelyn kuuluvan tietosuojalain 27 §:n 1 
momentissa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan vai ei, on tietosuojavaltuute-
tun ratkaistava kysymys siitä, onko nyt käsillä olevassa asiassa kysymys yleisen 
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 32 artiklan vastaisesta 
henkilötietojen käsittelystä. 

Selvyyden vuoksi on todettava, että tietosuojavaltuutettu ei ole toimivaltainen arvioi-
maan kysymystä siitä, miltä osin verotustiedot ja verotusta koskevat viranomaisten 
asiakirjat ovat julkisia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain no-
jalla (1346/1999). Sikäli kun on kysymys edellä mainitun lain ja yleisen tietosuoja-ase-
tuksen suhteesta, tällainen arviointi tehdään lainvalmistelun yhteydessä. Tietosuoja-
valtuutettu ei ole siten voinut arvioida rekisterinpitäjän oikeutta julkaista verotustietoja 
sinänsä, eikä kysymys ole mahdollisesta ennakollisesta puuttumisesta julkaisujen si-
sältöön. Asiassa on kyse yksinomaan siitä, soveltuuko tietosuojalain 27 §:ssä säädetty 
poikkeus asiassa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn.   

Tietosuojavaltuutettu kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös siihen, että tietosuo-
javaltuutetun tehtävänä ei ole sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovitta-
minen. Tämä yhteensovittaminen on tehty kansallisen lainsäätäjän toimesta tietosuo-
jalain 27 §:ssä säädetyillä poikkeuksilla. Tietosuojavaltuutetun on nyt käsillä olevassa 
asiassa ratkaistava, soveltuuko Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden 
yhteydessä suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn tietosuojalain 27 §:ssä ainoas-
taan journalistisissa tarkoituksissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn säädetty 
poikkeus. Poikkeuksen soveltumisen edellytyksiä arvioidessaan tietosuojavaltuutetun 
on erityisesti otettava huomioon se, että kysymys on kahden eri perusoikeuden – sa-
nanvapauden ja henkilötietojen suojan – yhteensovittamisesta.  

Tietosuojavaltuutetun päätös 

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden yhteydessä suoritettava henkilö-
tietojen käsittely kuuluu tietosuojalain 27 §:n 1 momentissa säädetyn poikkeuksen so-
veltamisalaan. 

Käsillä olevassa asiassa ei ole kysymys yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan tai 32 artiklan vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.  

Perustelut 

Aluksi 

Huolimatta siitä, että verottaja oli suostunut hakijan syksyllä 2019 esittämään pyyntöön 
olla luovuttamatta hakijan verotietoja osana verottajan massaluovutusta, oli hakijan tie-
toja julkaistu Sanoma Media Finland Oy:n (”Sanoma”) kustantamien lehtien, Helsingin 
Sanomien ja Ilta-Sanomien internet-verokoneissa. Hakija on ilmoittanut Sanomalle 
vastustansa henkilötietojensa käsittelyä ja vaatinut niiden poistamista kysymyksessä 
olevista verokoneista. Sanoma ei ole suostunut hakijan pyyntöön. 

Todettakoon, että asiassa on kysymys tiedotusvälineessä julkaistusta aineistosta, joka 
on tallennettu digitaaliseen muotoon. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä annetun lain (460/2003) 2 §:ssä säädetysti yleisöllä tarkoitetaan vapaasti vali-
koituvaa viestin vastaanottajien joukkoa. Julkaisulla puolestaan tarkoitetaan yleisön 
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saataville toimitettua painotuotetta, tietolevyä taikka muuta monistamalla valmistettua 
teksti-, ääni- tai kuvatallennetta. Julkaisutoiminnalla taas tarkoitetaan julkaisujen ja 
muiden verkkoviestien kuin ohjelmien toimittamista yleisön saataville. Mainittua lakia 
sovelletaan Suomessa harjoitettavaan julkaisu- ja ohjelmatoimintaan ja tällä lailla an-
netaan tarkempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä.  

Arvioitaessa tuleeko tietosuojalain 27 §:ssä säädetty poikkeus sovellettavaksi, on arvi-
oinnissa merkitystä myös sillä, sovelletaanko toimintaan lakia sananvapauden käyttä-
misestä joukkoviestinnässä. Mainitun lain soveltaminen tietosuojalain 27 §:ssä säädet-
tyyn ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn 
on merkityksellistä siksi, että henkilöllä on tällöin käytettävissään tässä laissa säädetyt 
sananvapauteen liittyvän vastuun jälkikäteiset oikeusturvakeinot.43 Sananvapauden 
käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 13 §:ssä säädetään päätoimittajarikko-
muksesta. Arvioitaessa tietosuojalain 27 §:n soveltamisen edellytysten täyttymistä, on 
asiassa merkitystä myös sillä, onko poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen 
käsittelyn vastuu selkeästi kohdennettavissa tiettyyn tahoon, kuten päätoimittajaan. 
Rekisteröity ei siten jää vaille oikeussuojaa, vaikka tietosuojalain 27 §:ssä säädetyt 
poikkeukset tulisivat sovellettavaksi kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn.  

Tietosuojalain esitöissä on myös katsottu kattavan ja toimivan joukkoviestinnän it-
sesääntelyjärjestelmän, jossa journalistinen toiminta on sitoutettu ammattieettiseen 
säännöstöön, Journalistin ohjeisiin, osaltaan mahdollistavan henkilötietojen suojaan 
säädettävät laajat poikkeukset. Journalistin ohjeiden noudattamista valvoo Julkisen sa-
nan neuvosto.44 

Lisäksi merkitystä on rikoslain (39/1889) 24 luvun 8 §:n säännöksellä yksityiselämää 
loukkaavasta tiedon levittämisestä, jota sovelletaan tekoon, jossa oikeudettomasti 
joukkotiedotusvälineitä käyttämällä esitetään toisen yksityiselämästä tieto, vihjaus tai 
kuva siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka 
häneen kohdistuvaa halveksuntaa.  

Journalistinen tarkoitus 

Tietosuojalain 27 §:ssä on säädetty henkilötietojen käsittelystä journalistisen ilmaisun 
tarkoituksia varten. Sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi hen-
kilötietojen käsittelyyn ainoastaan journalistisia tarkoituksia ei sovelleta yleisen tieto-
suoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c–e alakohtaa, 6 ja 7 artiklaa, 9 ja 10 artiklaa, 11 
artiklan 2 kohtaa, 12–22 artiklaa, 30 artiklaa, 34 artiklan 1–3 kohtaa, 35 ja 36 artiklaa, 
56 artiklaa, 58 artiklan 2 kohdan f alakohtaa, 60–63 artiklaa ja 65–67 artiklaa. Toisaalta 
sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi henkilötietojen käsittelyyn 
ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 5 
artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa ja 2 kohtaa, 24–26 artiklaa, 31 artiklaa, 39 ja 40 
artiklaa, 42 artiklaa, 57 ja 58 artiklaa, 64 artiklaa ja 70 artiklaa ainoastaan soveltuvin 
osin. 

Journalistisen tarkoituksen käsitettä ei ole tietosuojalaissa eikä myöskään lakia koske-
vassa hallituksen esityksessä määritelty. Käsitettä ei liioin ole määritelty yleisessä tie-
tosuoja-asetuksessa, eikä sitä edeltäneessä henkilötietodirektiivissä (95/46/EY). Ylei-
sen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan perustelukappaleessa 153 on kuitenkin 

 
43 Ks. esimerkiksi tietosuojavaltuutetun lausunto asian C-73/07 ratkaisusta asian KHO 2009:82 yhteydessä.  
44 HE 9/2018 vp, s. 47.  
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täsmennetty, että sananvapauden toteuttamista varten säädettäviä poikkeuksia olisi 
sovellettava erityisesti audiovisuaalisella alalla sekä uutis- ja lehtiarkistoissa tapahtu-
vaan henkilötietojen käsittelyyn. Tässä yhteydessä on lisäksi todettava, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on todennut asiassa Times Newspapers Ltd. v. Yhdistynyt ku-
ningaskunta (nrot 1 ja 2), että internetarkistot ovat merkittävässä asemassa uutisten ja 
tietojen säilyttämisen ja saatavuuden kannalta. Nämä arkistot ovat merkittävä koulu-
tustoiminnan ja historiatutkimuksen lähde etenkin siksi, että ne ovat helposti yleisön 
saatavilla ja yleensä ilmaisia.  

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa C-73/07 on puolestaan todettu muun 
muassa seuraavasti: ”jotta voidaan ottaa huomioon se merkitys, joka sananvapaudella 
on kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa, siihen liittyviä käsitteitä, journalismin kä-
site mukaan lukien, on yhtäältä tulkittava laajasti.”45 Mainitussa ratkaisussa on edelleen 
todettu seuraavasti: ”[p]ääasiassa kyseessä olevan kaltaisia toimintoja, jotka koskevat 
kansallisen lainsäädännön nojalla julkisista asiakirjoista peräisin olevia tietoja, voidaan 
pitää journalistisina toimintoina, jos niiden tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden tai 
ajatusten ilmaiseminen yleisölle millä tahansa tiedonsiirron välineellä.”46 Edelleen 
tässä ratkaisussa on todettu seuraavasti: ”[m]ainittuja toimintoja on kansallisen lain-
säädännön nojalla julkisista asiakirjoista peräisin olevien tietojen osalta pidettävä ky-
seisessä säännöksessä tarkoitettuna ”ainoastaan journalistisia tarkoituksia – – varten” 
harjoitettuna henkilötietojen käsittelynä, jos kyseisten toimintojen ainoana tarkoituk-
sena on tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle, minkä arvioiminen 
on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.”47 Toisaalta tuomioistuimen ratkaisusta ilme-
nee, että harmonisen tasapainon löytämiseksi yksityisyyttä koskevan perusoikeuden 
suoja edellyttää, että tässä tarkoitetut poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin 
välttämättömän rajoissa.  

Korkein hallinto-oikeus on puolestaan unionin tuomioistuimen antaman ennakkoratkai-
sun C-73/07 perusteella antamassaan ratkaisussa KHO 2009:82 todennut, että arvi-
oinnin lähtökohtana on se, onko kysymyksessä olevan toiminnan tarkoituksena tieto-
jen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Asiassa on siis arvioitava, onko 
tässä asiassa tarkoitetun, verotustietoja koskevien henkilötietojen käsittelyn ainoana 
tarkoituksena ollut tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle. 

Arvioinnissa on korkeimman hallinto-oikeuden mukaan otettava huomioon se, missä 
määrin toiminnan voidaan katsoa edistävän yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskuste-
lua pikemmin kuin pyrkiä yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallaan tyydyttämään yk-
sittäisten henkilöiden uteliaisuutta. Julkaisemisen edellytykseksi on mainitussa ratkai-
sussa (KHO 2009:82) asetettu demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön, avoin ja 
yhteiskunnallisesti kiinnostava keskustelu taikka yhteiskunnallisen vallankäytön kont-
rolli ja arvostelun vapaus.  

Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon se, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
7 artiklassa säädettyyn yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sisältyvät oikeudet 
vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen48 8 artiklan 1 kohtaan sisältyviä oikeuksia 

 
45 Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, 
C-73/07), kohta 56.  
46 Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, 
C-73/07), kohta 61.  
47 Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu Satakunnan Markkinapörssi ja Satamedia (annettu 16.12.2008, 
C-73/07), kohta 62. 
48 Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (allekirjoitettu Roomassa 4.11.1950). 
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ja että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdan mukaan siltä osin kuin 
tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien   ja   perusvapauksien 
suojaamista  koskevassa  eurooppalaisessa  yleissopimuksessa  taattuja  oikeuksia,  
niiden  merkitys  ja  kattavuus  ovat  samat  kuin  mainitussa  yleissopimuksessa.49 
Näin ollen asiassa on merkitystä myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) rat-
kaisukäytännöllä.  

Arvioitaessa tietosuojalain 27 §:n soveltumista henkilötietojen käsittelyyn, on tässä asi-
assa siten arvioitava, onko Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden yhtey-
dessä suoritettu henkilötietojen käsittely Euroopan unionin tuomioistuimen, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden edellä kuvattujen oikeus-
käytännössä muotoilemien edellytysten mukaista.  Arviointi on tapauskohtaista.  

Intressipunninta 

Tietosuojavaltuutettu toteaa aluksi, että asiassa on kysymys tilanteesta, johon sovelle-
taan myös sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnästä annettua lakia, ml. lain 
13 §:ssä säädettyä päätoimittajan vastuuta. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että kynnys 
katsoa, ettei tietosuojalain 27 § soveltuisi tällaisen toiminnan yhteydessä suoritettuun 
henkilötietojen käsittelyyn ei lähtökohtaisesti ylity.   

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on muun ohella 24.6.2004 antamassaan ratkai-
sussa von Hannover50 todennut, että lehdistöllä on olennainen tehtävä demokraatti-
sessa yhteiskunnassa. Vaikka se ei saa ylittää tiettyjä rajoja varsinkaan muiden mai-
neen ja oikeuksien suojelun suhteen, sen tehtävänä oli kuitenkin jakaa velvollisuuk-
siinsa ja vastuihinsa sopivalla tavalla tietoja ja ajatuksia kaikista yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on niin ikään 
otettu kantaa sananvapauden ja yksityisyyden suojan yhteensovittamiseen (ts. intres-
sipunninnassa huomioon otettaviin seikkoihin).  

Ratkaisussa Axel Springer v. Saksa51 ensimmäisenä tällaisena arviointikriteerinä on 
mainittu julkaisun merkitys suhteessa yleistä etua koskevaan keskusteluun. EIT on ni-
menomaisesti todennut, että se, mikä on katsottava yleisen edun mukaiseksi, määräy-
tyy tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Erikseen on todettu, että paitsi julkaisun 
liittyminen politiikkaan tai rikoksiin, myös urheiluun ja esiintyviin taiteilijoihin liittyvien 
julkaisujen voidaan katsoa olevan yleisen edun mukaisia. Käsillä olevan asian osalta 
todettakoon, että osa verokoneissa julkaistuista verotiedoista koskee tällaisiin tuomio-
istuimen erikseen esiin nostamiin henkilöryhmiin kuuluvia henkilöitä ja osa tiedoista 
puolestaan ei tällaisiin henkilöryhmiin kuuluvia henkilöitä koske. Toisaalta viitattakoon 
myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun Satakunnan Markkinapörssi Oy 
ja Satamedia Oy52, jossa EIT on todennut, että arvioitaessa sitä, onko julkaistulla tie-
dolla yleistä mielenkiintoa, on otettava huomioon julkaistun tiedon sisältö, luonne ja 
sen merkitys yleisölle. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että tiedoilla veroista ja verotuk-
sesta yleensä on epäilemättä yleistä mielenkiintoa. EIT:n ratkaisukäytännössä katso-
tusti silloin, jos asiaan ei liity yleistä mielenkiintoa, voidaan muiden oikeuksien toteut-
tamiselle antaa suurempi painoarvo.53 EIT kuitenkin katsoi, että yksityishenkilöiden 

 
49 Ks. esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu WebMindLicenses Kft. v. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (annettu 17.12.2015, C-419/14), kohta 70.  
50 Von Hannover v. Saksa (No. 2) (annettu 7.2.2012), kohta 18.  
51 Axel Springer v. Saksa, app. no. 39954/08. 
52 Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy v. Suomi, app no. 931/13. 
53 Ks. HE 9/2013 vp, s. 42.  
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verotustietojen kerääminen ja julkaiseminen siinä laajuudessa kuin se oli tehty Sata-
kunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n tapauksessa, ei ollut Euroopan ihmis-
oikeussopimuksessa tarkoitetulla tavalla yleisen edun mukaista.  

Todettakoon lisäksi, että ratkaisussa Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy 
v. Suomi (2017) EIT totesi myös ensimmäisen kerran, että Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen 8 artiklassa säädetään oikeudesta eräänlaiseen tiedolliseen itsemääräämisoi-
keuteen, jonka nojalla yksilöt voivat vedota yksityiselämän suojaan sellaisten neutraa-
lienkin tietojen osalta, joita kerätään, käsitellään ja levitetään yhdessä tai sellaisessa 
muodossa tai tavalla niin, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaiset 
oikeudet saattavat olla osallisina.54 EIT katsoi, että verotustietojen julkaiseminen kuului 
selvästi yksityiselämän suojan piiriin huolimatta siitä, että kyseiset tiedot itsessään oli-
vat kansallisen sääntelyn nojalla julkisia.55  

Edellä mainitusta huolimatta on todettava, että nyt käsillä olevaa asiaa ei voida sellai-
senaan rinnastaa Satakunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n tapaukseen. 
Satakunnan Markkinapörssi Oy oli julkaissut vuosittain ilmestyvissä Veropörssi-leh-
dissä noin 1,2 miljoonan henkilön verotiedot. Alaraja julkaistavalle tiedolle oli määritelty 
kuntakohtaisesti. Tulorajat, jotka ylittävien henkilöiden tulot julkaistiin Veropörssi-leh-
dissä, oli merkittävästi alhaisempi kuin nyt käsillä olevassa asiassa. Satakunnan Mark-
kinapörssi Oy:n otantaperuste oli toisin sanoen ollut niin laaja, että myös muiden kuin 
suurituloisten henkilöiden tulotietoja oli julkaistu. Verotietoja oli mahdollista myös ostaa 
tekstiviestipalvelun kautta. On edelleen todettava, että korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisussa KHO 2009:82 on myös nimenomaisesti katsottu, että verotustietojen jul-
kaiseminen tietyllä tavalla ja tietyssä laajuudessa ei ollut pikemmin edistänyt yhteis-
kunnallisesti kiinnostavaa keskustelua kuin pyrkinyt yhteiskunnallisesta keskustelusta 
irrallaan tyydyttämään yksittäisten henkilöiden uteliaisuutta.  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 2009:82) asiallisesti tarkoittaa, että ve-
rotustietoja ei siis saa julkaista sellaisenaan ja siinä laajuudessa kuin vuonna 2001 
Veropörssi-lehdessä on julkaistu. Edelleen tietosuojalautakunnan päätöksellä 
3/26.11.2009 Satakunnan Markkinapörssi Oy:hyn kohdistettu kielto on määritelty siten, 
että yhtiötä kielletään käsittelemästä henkilötietolain vastaisesti luonnollisten henkilöi-
den verotettavia ansio- ja pääomatuloja sekä varallisuutta koskevia tietoja siinä laajuu-
dessa ja tavalla kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotustietojen osalta. Kiellolla ei 
määritelty yksityiskohtaisesti, mitä verotustietoja olisi sallittua julkaista. Näin ollen jour-
nalistinen harkinta julkaistavista tiedoista oli jätetty edelleen kustantajalle tai julkaisi-
jalle. 

Nyt käsillä olevassa asiassa kysymys on ollut sellaisten luonnollisten henkilöiden ve-
rotietojen julkaisemisesta, joiden henkilöiden vuositulot ovat ylittäneet 100 000 tai 150 
000 euron rajan. Tällaisten henkilöiden voidaan Suomessa katsoa olevan suurituloisia. 
Mainittuihin tuloihin yltävät vain alle kaksi prosenttia suomalaisista tulonsaajista.56  

On todettava, että verotuksen lopputulosta kuvaavat veroluettelot tai niitä vastaavat 
nykyiset verotuksen julkiset tiedot ovat Suomessa olleet julkisesti nähtävillä 

 
54 Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy v. Suomi, app no. 931/13, kohta 137.  
55 Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy v. Suomi, app no. 931/13, kohta 138. 
56 Ks. esim. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html#Yksityisten%20hen-
kil%C3%B6iden%20tulot%20ja%20verot (vierailtu 9.8.2021). 

https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html#Yksityisten%20henkil%C3%B6iden%20tulot%20ja%20verot
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot.html#Yksityisten%20henkil%C3%B6iden%20tulot%20ja%20verot
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vuosikymmenien ajan.57 Voidaan edelleen todeta, että verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta annetun lain esitöissä on todettu monien lehtien julkaisseen verotuksen 
julkisia tietoja ja niiden mahdollistaneen asiaan liittyvän yhteiskunnallisen keskuste-
lun.58 Mainituissa lain esitöissä on edelleen jatkettu, että verotuksen julkisista tiedoista 
voi tehdä havaintoja verotuksen tasosta ja sen kohdentumisesta sekä hallinnon toimi-
vuudesta. Erikseen on todettu, että suurta yleisöä ovat erityisesti kiinnostaneet yksit-
täisten julkisuuden henkilöiden tulo- ja varallisuustiedot. Lisäksi nimenomaisesti on to-
dettu, että verotuksen julkisilla tiedoilla voi olla edelleen merkitystä myös kansalaisval-
vonnan näkökulmasta eikä pelkästään inhimillisen uteliaisuuden tyydyttämisen kan-
nalta. Lain esitöissä on todettu, että verotietojen julkisuudesta käyty keskustelu on 
osoittanut, että verotietojen julkisuuden säilyttämisen takana on vahva kansalaismieli-
pide.59 Oikeuskirjallisuudessakin todetusti luettelonomaisten tietojen julkaisemiseen jo 
sinänsä sisältyy arvio tietojen merkityksellisyydestä. Julkaisemisen jälkeen tietoja on 
mahdollista hyödyntää monenlaisessa tarkoituksessa, kuten sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa että myös yksittäisten henkilöiden uteliaisuuden tyydyttämisessä. Tieto-
jen luettelomaisuus ei sinänsä sulje pois yhteiskunnallisen keskustelun mahdolli-
suutta.60 

Viitattakoon lisäksi rikoslain 24 luvun 8 §:n säännökseen yksityiselämää loukkaavasta 
tiedon levittämisestä ja sen esitöihin. Säännöksen esitöissä on nimenomaisesti todettu, 
että yksityiselämän suoja ei saa kaventaa kansalaisten oikeutta saada tietoa yhteis-
kunnallisesti merkittävistä asioista. Mitä enemmän ja syvällisempiä yhteiskunnallisia 
vaikutuksia jollakin seikalla on, sitä oikeutetumpi on vaatimus saada julkaista ja vas-
taanottaa sitä koskevaa tietoa. Yhteiskunnallisesti erityisen merkittävää on poliittinen 
ja taloudellinen vallankäyttö. Tällaisilla aloilla tapahtuu päätöksentekoa, niillä vaikute-
taan useiden ihmisten jokapäiväiseen elämään tai niillä toimimisella voi muuten olla 
periaatteellista merkitystä. Tämä perustelee sen, että esimerkiksi politiikassa ja elin-
keinoelämässä toimivan yksityiselämää ei suojata samassa laajuudessa kuin muiden 
henkilöiden.61 

Yleistä kiinnostusta herättävään keskusteluun puuttumiselle tulee olla painavat perus-
teet. Tällaisena keskusteluna ei ole pidetty vain poliittisia ilmaisuja ahtaassa merkityk-
sessä, vaan esimerkiksi myös taloudellisista yhteiskuntaolosuhteista käyty keskustelu 
saa vahvaa suojaa. Jos ilmaisu puolestaan käsittelee puhtaasti yksityisiä asioita eli 
asioita, joilla ei ole yleistä tai yhteiskunnallista merkitystä, ilmaisuvapauden saama 
suoja on kapeampi.62  

Tässä yhteydessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisussa KHO 2009:82 käytettyihin sanamuotoihin: ”[…] missä määrin toiminnan voi-
daan katsoa edistävän yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua pikemmin kuin pyr-
kiä yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallaan tyydyttämään yksittäisten henkilöiden 
uteliaisuutta”. Käytetty ilmaisu pikemmin kuin viittaa tietynlaiseen todennäköisyyspun-
nintaan, eli tässä yhteydessä sen arvioimiseen, edistävätkö verokoneet todennäköi-
semmin yhteiskunnallista keskustelua vai yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallista 

 
57 Ks. esimerkiksi Ollila, Riitta: Verotustietojen käsittely ja julkaiseminen, Verotus 3/2020, s. 265. Suomessa 
verotustietojen julkaiseminen on alkanut kunnallisten taksoitusluettelojen nähtävillä pitämisestä 1800-luvulta 
ja vakiintuneesti 1920-luvulta lähtien.  
58 Ks. HE 149/1999 vp, s. 13. 
59 HE 149/1999 vp, s. 13–14.  
60 Ollila, Riitta: Verotustietojen käsittely ja julkaiseminen, Verotus 3/2020, s. 270. 
61 Ks. HE 19/2013 vp, s. 41.  
62 Ks. esimerkiksi HE 19/2013 vp, s. 16.  
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yksittäisten henkilöiden uteliaisuuden tyydyttämistä. Erikseen on vielä kiinnitettävä 
huomiota siihen, että arvioinnissa on tehtävä ero pelkän yksittäisten henkilöiden ute-
liaisuuden tyydyttämisen ja yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallisen yksittäisten 
henkilöiden uteliaisuuden tyydyttämisen välillä. Tietosuojavaltuutettu korostaa, että yk-
sittäisten henkilöiden uteliaisuuden tyydyttäminen ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö 
kysymys voisi olla ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvasta henkilötie-
tojen käsittelystä.  

Suurituloisten henkilöiden voidaan katsoa olevan suuren yleisen kiinnostuksen koh-
teena. Tämän osalta kuvaavaa on edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 
149/1999 vp) todettu. Keskusteltaessa verotuksen julkisten tietojen säilyttämisestä tai 
poistamisesta on kyseisessä hallituksen esityksessä mainittu myös vaihtoehto, että jul-
kisia olisivat vain tietyn tulotason ylittävien henkilöiden tiedot tai muutoin merkittävässä 
yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden tiedot.63 Vaikka tällaista ratkaisu-
mallia ei katsottukaan rajanvetovaikeuksien vuoksi tarkoituksenmukaiseksi, osoittavat 
asiasta käyty keskustelu ja se, että tätä koskeva maininta ylipäätään on sisällytetty 
hallituksen esitykseen sen, että suurituloiset on tässä suhteessa nähty erityisenä ryh-
mänä. Erikseen on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että mainitussa jaottelussa on 
erikseen mainittu sekä 1) tietyn tulotason ylittävät henkilöt että 2) muutoin merkittä-
vässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt. Suurituloisten voidaan siis katsoa 
olevan merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa pelkästään heidän tulojensa 
vuoksi – riippumatta siis heidän muusta yhteiskunnallisesta asemastaan.  

Tässä yhteydessä voidaan lisäksi viitata julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotukseen 
asiassa C-73/07. Julkisasiamies Kokott on tässä ratkaisuehdotuksessaan muun mu-
assa todennut, että valtion viranomaiset ”[– –] eivät voi arvioida liian tiukasti sitä, onko 
kyse journalistisista tarkoituksista. Sitä, mitkä tiedot koskevat yleiseen etuun liittyviä 
kysymyksiä, ei voida yleensä todeta edeltä käsin, ja loppujen lopuksi ainakin osittain 
juuri tiedotusvälineiden vaikutusvallassa on yleisen edun tai mielenkiinnon luominen 
tietoja välittämällä. [– –] Valtion viranomaisten tehtävänä ei myöskään ole lähtökohtai-
sesti ennakoida etukäteen sitä, mihin kysymyksiin tällaista yleistä etua ei vastaisuu-
dessa liity. Tällainen ennustaminen olisi ensimmäinen askel tiellä kohti sensuuria. Se, 
että tietojen ja ajatusten levittäminen ei koske yleiseen etuun liittyviä kysymyksiä, voi-
daan todeta näin ollen vasta, kun se on ilmeistä”.64  

Todettakoon lisäksi, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään 
katsonut, että journalistinen vapaus pitää sisällään vapauden valita, miten asioita kä-
sitellään ja lähestytään. Tuomioistuimet, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuin, eivät voi esittää omia näkökantojaan toimituksille tätä koskien. Journalisteilla on 
vapaus valita, mitä yksityiskohtia on tarpeellista julkaista, jotta voidaan varmistua artik-
kelin uskottavuudesta. Tuomioistuin kuitenkin on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
nämä päätökset on tehtävä linjassa journalistien eettisten ohjeiden ja käytännesääntö-
jen kanssa.65 Myöskään tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa arvioida tehdyn jour-
nalistisen julkaisupäätöksen sisältöä tai tapaa, jolla tietoja käsitellään. Arvioidessaan 
tuleeko tietosuojalain 27 § sovellettavaksi tietosuojavaltuutettu ei voi myöskään arvi-
oida, aiheutuuko henkilötietojen käsittelystä haittaa rekisteröidylle. On yksin 

 
63 HE 149/1999 vp, s. 14. 
64 Julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus asiassa C-73/07 (8.5.2008), kohta 78.   
65 Ks. esimerkiksi Jersild v. Tanska (23.9.1994), Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy v. Suomi, 
app no. 931/13 ja Couderc ja Hachette Filipacchi Associés v. Ranska (10.11.2015).  
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mediatoimijoiden omassa harkinnassa arvioida millaista harmia, haittaa tai muita vai-
kutuksia julkaistavalla tiedolla sen kohteelle globaaliksi muuttuneessa toimintaympä-
ristössä on.  

Edelleen ratkaisussa Axel Springer v. Saksa66 yhtenä arviointikriteerinä on mainittu ky-
symyksessä olevan henkilön tunnettuisuuden aste ja julkaisun aihe. Arvioinnissa on 
näin otettava huomioon kysymyksessä olevan henkilön rooli ja julkaisun kohteena ole-
van asian luonne. Tässä yhteydessä on tehtävä ero sen välillä, onko kysymys niin sa-
notusti yksityishenkilöstä vai henkilöstä, joka toimii julkisessa yhteydessä (kuten esi-
merkiksi poliittiset tai julkisuuden henkilöt). Tuomioistuin on edelleen todennut, että 
yleisölle tuntematon henkilö voi vaatia erityistä yksityiselämän suojaa toisin kuin julki-
sessa asemassa olevat henkilöt.  

Ei ole mahdollista kattavasti kuvata, millainen julkinen tehtävä luonnollisella henkilöllä 
on oltava, jotta suurella yleisöllä olisi perusteltu oikeus saada tästä henkilöstä tietoa 
esimerkiksi juuri verokoneiden välityksellä. Yhtä vaikeaa on määritellä ”julkisuuden 
henkilöiden” alaryhmä. Yleensä julkisuuden henkilönä pidetään henkilöä, joka on teh-
täviensä tai sitoumustensa vuoksi tietynasteisessa mediajulkisuudessa. Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vuonna 1998 tekemässä yksityisyyden 
suojaa koskevassa päätöksessä n:o 1165 on yksi mahdollinen ”julkisuuden henkilön” 
määritelmä. Sen mukaan ”julkisuuden henkilöt toimivat julkisessa virassa ja/tai käyttä-
vät julkisia varoja ja laajemmin ymmärrettynä kaikki, jotka ovat julkisessa asemassa 
esimerkiksi politiikassa, taloudessa, taiteissa, vapaaehtoistoiminnassa, urheilussa tai 
jollain muulla alalla.” 

Myös Euroopan tietosuojaneuvosto on tulkintaohjeessaan67 määritellyt julkisen ase-
man käsitettä. Tämän tulkintaohjeen mukaan julkinen asema tai julkinen henkilö tar-
koittaa sitä, että henkilö on toimintansa tai sitoumustensa myötä ainakin jossain määrin 
niin sanotussa media-altistuksessa. Edellä esitetyn nojalla todettakoon, että liike-elä-
mässä mukana olevien voidaan lähtökohtaisesti katsoa olevan julkisessa asemassa. 
On kuitenkin todettava, että liike-elämässä toimiminen ei terminä ole yksiselitteinen. 
Tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu ovat ratkaisukäytännössään kat-
soneet, että esimerkiksi kaupparekisterimerkintä tai määräävä asema jossakin yhti-
össä voi tarkoittaa, että henkilön voidaan katsoa olevan mukana liike-elämässä. Tämä 
on kuitenkin vain yksi arvioinnissa huomioon otettavista seikoista. Henkilön voidaan 
katsoa olevan mukana liike-elämässä myös jollakin muulla tai joillakin muilla perus-
teilla. Kysymys on tapauskohtaisesta kokonaisharkinnasta. Asiaa arvioitaessa on otet-
tava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. 

Todettakoon lisäksi, että mediatoimijoiden itsesääntelyelin, Julkisen sanan neuvosto 
on verotietoja koskevissa ratkaisuissaan (2973C/SL/00 ja 7260/SL/19) katsonut, että 
merkittävät tulot tai huomattava varallisuus kaventavat tavallisenkin kansalaisen yksi-
tyiselämän suojaa sikäli, kun julkaistavat tiedot liittyvät hänen taloudelliseen ase-
maansa. Niin ikään tietosuojavaltuutettu katsoo, että merkittävät tulot kaventavat luon-
nollisen henkilön oikeutta tässä asiassa tarkoitettujen verotusta koskevien henkilötie-
tojen suojaan.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on niin ikään katsonut, että arvioinnissa on otettava 
huomioon kysymyksessä olevan henkilön aiempi toiminta ja se, onko kysymyksessä 

 
66 Axel Springer v. Saksa, app. no. 39954/08. 
67 Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the 
GDPR, sivut 13−14.  
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oleva tieto julkaistu jo aiemmin.68 Arviointikriteerinä on mainittu myös tietojen hank-
kimistapa ja tietojen oikeellisuus.69 Tähän arviointikriteeriin liittyen tiedot voidaan jakaa 
sekä faktatietoon (tosiasiat) että mielipiteisiin tai näkemyksiin, joita henkilöillä on josta-
kin asiasta taikka henkilöstä. Henkilötiedon virheellisyyttä tai virheettömyyttä arvioita-
essa on otettava huomioon se, onko asiassa kysymys tosiasiasta, jonka oikeellisuutta 
ei voida kiistää vai onko kysymyksessä subjektiivinen mielipide tai näkemys. Todetta-
koon, että nyt käsillä olevat tiedot ovat lähtökohtaisesti paikkansa pitäviä tosiasiatie-
toja. Tietoihin ei siis tavanomaisesti liity objektiivisesti havaittavissa olevaa tosiasiavir-
hettä, joka esimerkiksi antaisi virheellisen, puutteellisen tai harhaanjohtavan kuvan 
luonnollisesta henkilöstä.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen arviointikriteeriksi on muodostunut myös julkai-
sun sisältö, muoto ja seuraukset. EIT on tämän arviointikriteerin yhteydessä nimen-
omaisesti todennut, että merkitystä voidaan antaa myös sille, kuinka laajalevikkisestä 
julkaisusta on kysymys.70 

Analogiaa voidaan hakea myös Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioista C-131/12 
ja C-136/17, joihin liittyen on todettu, että internet-hakukoneiden yhteydessä suoritettu 
henkilötietojen käsittely silloin, kun haku tehdään rekisteröidyn nimellä, voi merkittä-
västi vaikuttaa rekisteröidyn yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa 
koskeviin perusoikeuksiin. Edellä mainituissa tuomioissa on niin ikään todettu, että re-
kisteröidyn oikeudet lähtökohtaisesti syrjäyttävät paitsi hakukoneen ylläpitäjän talou-
dellisen intressin myös suurella yleisöllä olevan intressin saada kysymyksessä olevat 
tiedot saataviinsa rekisteröidyn nimellä tehtävällä haulla. Euroopan unionin tuomiois-
tuin on kuitenkin tunnistanut useita tekijöitä, jotka on otettava arvioinnissa huomioon. 
Tällaisia ovat muun muassa kysymyksessä olevan tiedon luonne tai sen arkaluontei-
suus, ja erityisesti internet-käyttäjien tiedonsaanti-intressit, joita arvioitaessa puoles-
taan on otettava huomioon rekisteröidyn mahdollinen julkinen tai julkisen aseman kal-
tainen asema. 

Arvioitaessa miten henkilötietojen käsittelyä verokoneissa olisi arvioitava edellä maini-
tut tapaukset huomioon ottaen, on otettava huomioon, että Euroopan tietosuojaneu-
voston tulkintaohjeessa on nimenomaisesti todettu, että internet-hakukoneen ylläpitä-
jän on otettava arvioinnissaan huomioon se, millaisia vaikutuksia tietojen poistamisella 
olisi internet-käyttäjien tiedonsaantioikeuksiin. Kuten Euroopan unionin tuomioistuin on 
todennut, rekisteröidyn perusoikeuksien rajoittamisen on perustuttava siihen ensisijai-
seen intressiin, joka suurella yleisöllä on saada kysymyksessä olevat tiedot.71 Euroo-
pan tietosuojaneuvoston tulkintaohjeissa on yhteenvetona todettu, että tapauskohtai-
sesti arvioiden internet-hakukoneiden ylläpitäjät voivat kieltäytyä poistamasta tietoja 

 
68 Axel Springer v. Saksa, app. no. 39954/08: “The conduct of the person concerned prior to publication of 
the report or the fact that the photo and the related information have already appeared in an earlier publica-
tion are also factors to be taken into consideration (see Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), cited 
above, §§ 52 and 53, and Sapan, cited above, § 34)” (kohta 92) [leipätekstissä asian esittelijän käännös]. 
69 Axel Springer v. Saksa, app. no. 39954/08, kohta 93 [leipätekstissä asian esittelijän käännös]. 
70 Axel Springer v. Saksa, app. no. 39954/08: “The extent to which the report and photo have been dissemi-
nated may also be an important factor, depending on whether the newspaper is a national or local one, and 
has a large or a limited circulation (see Karhuvaara and Iltalehti, cited above, § 47, and Gurgenidze v. Geor-
gia, no. 71678/01, § 55, 17 October 2006)” (kohta 94) [leipätekstissä asian esittelijän käännös]. 
71 EDPB Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the 
GDPR (part 1), hyväksytty 12. joulukuuta 2019 (“Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohjeet”), s. 11.  
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silloin, kun ne voivat osoittaa, että tietojen saatavilla olo on ehdottoman välttämätöntä 
internet-käyttäjien tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi.72  

Todettakoon, että tiedot on verokoneissa esitetty objektiivisella tavalla. Kysymys on jo 
sinällään julkisista tiedoista, joihin kenellä tahansa on pääsy. Arvioinnissa on merki-
tystä myös sillä, että verokoneessa käsitellyt verotustiedot on nimenomaisesti säädetty 
julkisiksi, vaikka yksinomaan tämän seikan perusteella tietosuojalain 27 §:n soveltu-
mista ei voidakaan perustella.73 Tiedot on hankittu laillisesti viranomaislähteistä. Vero-
koneissa on julkaistu tietoja vain suurituloisista henkilöistä. Yksittäisten henkilöiden ve-
rotietojen voidaan katsoa edistävän yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua niin 
veroista kuin tulonjaostakin. Tuloeroja koskevat kysymykset ja muun muassa tuloeroja 
koskevat yksilölliset syyt ovat lähes koko ajan yhteiskunnallisen keskustelun aiheena 
ja myös tutkimuksen kohteena. Tuloeroista esitetään julkisuudessa kantoja ja mielipi-
teitä muun muassa oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta. 
Tuloeroista uutisoiminen palveleekin julkista keskustelua, eikä kysymys ole vain tiettyi-
hin henkilöihin kohdistuvasta uteliaisuuden tyydyttämisestä. Tietosuojavaltuutettu kat-
soo, että nyt käsillä olevassa tilanteessa on kysymys pikemminkin yleiseltä kannalta 
kiinnostaviksi ja tärkeiksi koetuista asioista käytävän julkisen keskustelun edistämi-
sestä kuin tietyn lukijakunnan uteliaisuuden tyydyttämisestä. Tietosuojavaltuutettu to-
teaa, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että kyse 
ei olisi tietosuojalain 27 §:ssä tarkoitetusta henkilötietojen käsittelystä ainoastaan jour-
nalistisiin tarkoituksiin.  

Edellä esitetyin perustein tietosuojavaltuutettu katsoo, että Helsingin Sanomien ja Ilta-
Sanomien verokoneiden yhteydessä suoritettava henkilötietojen käsittely kuuluu tieto-
suojalain 27 §:n 1 momentissa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan.  

Koska Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneiden yhteydessä suoritettava 
henkilötietojen käsittely kuuluu tietosuojalain 27 §:n 1 momentissa säädetyn poikkeuk-
sen soveltamisalaan, yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla ja 21 artikla eivät asiassa 
tule sovellettavaksi.  

Toimituksellisen rekisterin käsitteestä 

Kumottua henkilötietolakia (523/1999) edeltäneen henkilörekisterilain 2 §:n 2 a koh-
dassa määriteltiin toimituksellinen rekisteri. Henkilötietolain esitöistä ilmenee, että hen-
kilötietolakia säädettäessä oli tältä osin ollut pyrkimyksenä säilyttää tiedotusvälineiden 
toimituksellisia rekistereitä koskevan sääntelyn tuolloinen nykytila henkilötietodirektii-
vin sallimissa puitteissa.74  

Todettakoon, että tietosuojalaissa eikä sitä koskevassa hallituksen esityksessä kuiten-
kaan ole varsinaista mainintaa toimituksellisesta rekisteristä. Sen sijaan tietosuojalain 
esitöistä ilmenee, että yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä tulisi 
pyrkiä säilyttämään tuolloista nykytilaa vastaava tila, jossa henkilötietojen käsittelyyn 
journalistisia tarkoituksia varten sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat lähinnä henki-
lötietojen suojaamisvelvoitetta ja vastaavasti tietosuojaviranomaisen näitä velvoitteita 
koskevia valtuuksia.75 Todettakoon lisäksi, että henkilötietojen käsittelyn luonne on 
muuttunut merkittävästi henkilötietolain säätämisen jälkeen. Tämä koskee myös 

 
72 Euroopan tietosuojaneuvoston tulkintaohjeet, s. 12.  
73 Ks. Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy v. Suomi, app no. 931/13, kohdat 137 ja 138. 
74 HE 96/1998 vp, s. 34.  
75 HE 9/2018 vp, s. 48.  
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henkilötietojen käsittelyä journalistisia tarkoituksia varten. Myös sananvapauden ilmai-
sun keinot ovat muuttuneet merkittävästi digitalisoitumisen, teknologian kehityksen, 
verkkojulkaisujen ja sosiaalisen median myötä.76 

Toimituksellisen rekisterin osalta on syytä mainita, että henkilörekisterilakiin tehtiin osit-
taistarkistus vuonna 1994 (387/1994). Tiedotusvälineiden toimitukselliset rekisterit jä-
tettiin tällöin pääosin henkilörekisterilain soveltamisalan ulkopuolelle, koska tietosuoja-
viranomaisten mahdollisuuden valvoa ja puuttua tiedotusvälineiden henkilörekisterei-
hin katsottiin olevan ristiriidassa sananvapauden ja painovapauden kanssa.77 Toimi-
tuksellisia rekistereitä olivat lain 2 §:n 2  a kohdan määritelmän mukaan sellaiset hen-
kilörekisterit, jotka oli tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tiedotusvälineen toimitus-
työssä, ja jotka eivät olleet muiden käytettävissä. Toimituksellisiin rekistereihin sisälty-
viä tietoja ei lain esitöiden mukaan voitu käyttää esimerkiksi tiedotusvälineen hallinto- 
tai markkinointitehtävissä.78 

Tietosuojavaltuutettu kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös journalismin uusiin 
metodeihin, kuten joukkoistamiseen ja datajournalismiin. Joukkoistamisella tarkoite-
taan sitä, että lukijakunta osallistetaan tutkivan journalismin hankkeisiin. Näin mahdol-
listetaan muun muassa laajojen tietomassojen läpikäynti. Kansainvälisesti joukkoista-
mismetodin käyttö on johtanut yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkituloon sekä 
kansalaiskeskustelun ja -aktiivisuuden lisääntymiseen.79 Datajournalismilla puolestaan 
tarkoitetaan journalismin metodia, jossa esimerkiksi laajoja tietoaineistoja yhdistele-
mällä ja analysoimalla tuotetaan uutta tietoa tai uutisia. Myös lukijat voivat näiden me-
todien avulla tehdä sellaisia yhteiskuntaamme tai sen jäseniä koskevia havaintoja, 
jotka mahdollisesti ilman tätä vuorovaikutusta jäisivät tekemättä. Joukkoistamisen ja 
datajournalismin voidaan osaltaan katsoa helpottavan nyky-yhteiskunnalle tavan-
omaisten suurten tietomassojen jäsentämistä ja saavutettavuutta.80 Vaikka voimassa 
olevassa lainsäädännössä ei olekaan nimenomaista mainintaa taikka säännöstä toimi-
tuksellisista rekistereistä, todettakoon, että tällaisten rekistereiden osalta tietosuojaval-
tuutettu valvoo vain rekistereiden suojaamisvelvollisuuden noudattamista.81  

Jo hallituksen esityksessä 1993 vp – HE 311 on todettu, että julkaistavaksi tuleva osa 
tiedotusvälineiden keräämistä tiedoista ei ole niinkään tietosuojan kannalta ongelmal-
linen, koska tietojen julkaisemisen jälkeen yksityisyyden suojaa loukkaavaan toimeen 
on mahdollista puuttua muiden kuin henkilörekisterilain säännösten nojalla.82 Tarkoi-
tuksena on ollut varmistaa se, että tiedotusvälineidenkin rekisterit suojataan sekä tek-
nisesti että muutoin asiattomalta ulkopuoliselta puuttumiselta. Edelleen on todettu, että 
kun kysymys on julkaistusta aineistosta, siihen liittyvät yksityisyyden suojaamisen ja 
yksilön oikeusturvan tarpeet voidaan turvata muilla säännöksillä, kuten muun muassa 
rikoslain 27 luvun 3 a §:n säännöksillä [tuolloin yksityiselämää loukkaava tiedon levit-
täminen].83  

 
76 Ks. HE 9/2018 vp, s. 47.  
77 HE 96/1998 vp, s. 5 ja 10. 
78 HE 96/1998 vp, s. 34.  
79 Ks. esimerkiksi https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65346/journalismikritiikin_vuosi-
kirja_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (vierailtu 24.9.2021).  
80 Ks. esimerkiksi Facebook-keskustelu siitä, miten verokonetietoja on kerrottu käytetyn (https://www.face-
book.com/groups/311279912359860/posts/1991993737621794).  
81 Ks. HE 96/1998 vp, s. 8.  
82 1993 vp – HE 311, s. 10.  
83 1993 vp – HE 311, s. 15. 
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Tietosuojalain 27 §:n soveltuessa sovellettavaksi tulee yleisen tietosuoja-asetuksen 
käsittelyn turvallisuutta koskeva 32 artikla. Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteut-
tamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnol-
listen henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vaka-
vuudeltaan vaihtelevat riskit rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutet-
tava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja or-
ganisatoriset toimenpiteet, kuten b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jat-
kuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus; c) kyky palauttaa no-
peasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa; ja d) 
menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisa-
toristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. 
Käsittelyn turvallisuuden keskiössä on henkilötietojen riittävä suojaaminen. Verotieto-
jen kontekstissa heikkoa suojaamista voisi osoittaa esimerkiksi se, että tiedot vuotaisi-
vat verkkoon muutoin kuin harkitun päätöksen seurauksena. Verokoneessa julkaistu-
jen tietojen osalta tämä suojaamisvelvoite tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ulkopuolisilla 
ei tulisi olla mahdollisuutta muokata tai poistaa tietoja. Ongelmaksi voisi muodostua 
esimerkiksi myös saatavuus (kuten tietojen tuhoutuminen) tai tietojen korruptoitumi-
nen. Selvyyden vuoksi on todettava, että yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan soveltuvin osin soveltuminen journalistisessa tarkoituksessa tapahtu-
vaan henkilötietojen käsittelyyn ei per se tarkoita, että verokoneen ylläpitäminen olisi 
vastoin yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa säädettyä. Tietosuojavaltuutettu kat-
soo, että nyt käsillä olevassa asiassa ei ole kysymys yleisen tietosuoja-asetuksen 5 
artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 32 artiklan vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.  

Sovelletut lainkohdat 

Perusteluissa mainitut.  

Muutoksenhaku 

Tietosuojalain (1050/2018) 25 §:n mukaan tähän päätökseen voi hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen noudattaen mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa (808/2019) säädetään.  


