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Liite II: Tietosuojan vaikutustenarviointi rikosasioiden tietosuo-
jalain (1054/2018, lyh. RTsL) mukaan 

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuojan vaikutustenarvioinnin ohjetta voi käyttää soveltuvin osin 
myös RTsL 20 §:ssä tarkoitetun vaikutustenarvioinnin tekemiseen. Seuraavassa keskeiset eroa-
vuudet ja yhtymäkohdat. 

 

1. TVA:n laatimisen kynnys 

RTsL:n 20 §:n 2 momentin mukaan velvollisuus TVA:n tekemiseen on silloin, kun suunniteltu 
henkilötietojen käsittely saattaa aiheuttaa merkittävän riskin luonnollisen henkilön oikeuksien 
toteutumisen kannalta.  
 
Esitöiden (HE 31/2018 vp) mukaan merkittävä riski voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun 
henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan, kun henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, kun käy-
tetään uudenlaisia tietojenkäsittelytekniikoita tai kun tehdään tietojärjestelmiin kohdistuvia uu-
distuksia. 

 

2. TVA:n laatimisen vaiheet  

RTsL:n 20 §:n 2 momentin mukaan TVA voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:  
- yleinen kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista, 
- arvio rekisteröidyn oikeuksiin kohdistuvista riskeistä ja  
- toimet niiden vähentämiseksi sekä  
- toimet, joilla henkilötietojen suoja varmistetaan. 

 
Keskeinen ero yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen arviointiin liittyy yksityiskohtaisten tieto-
suojasäännösten soveltamiseen. Kun kyse on henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa, edellyt-
tää perustuslakivaliokunta edelleenkin tarkkarajaista sääntelyä (PeVL 26/2018 vp). Sääntelyn 
valmistelussa arvioidaan tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta sekä miten yksityiskohtaiset tieto-
suojaperiaatteet ja usein myös rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset otetaan huomioon. Tässä 
suhteessa vaikutustenarviointi on perusteltua tehdä niin lainvalmistelua varten kuin sen käytän-
nön toteuttamisen vaiheessa, koska arvioinnin painopisteet ovat erilaiset.   
 
Tietosuojaperiaatteet ilmenevät seuraavissa RTsL:n kohdissa: 4 § (laillisuus), 5 § (käyttötarkoi-
tussidonnaisuus), 6 § (tarpeellisuus), 7 § (virheettömyys) ja 5 luku (tietoturvallisuus). Rekiste-
röidyn oikeuksista ja niiden poikkeuksista säädetään RTsL:n 4 luvussa. Henkilötunnuksen kä-
sittelystä säädetään RTsL:n 12 §:ssä. Yksityiskohtaisissa säännöksissä on voitu täsmentää 
sääntelyä tai poiketa näiden tietosuojasäännösten soveltamisesta.  Lisäksi RTsL:ssä sääde-
tään suojauskeinoista, kuten lokitietojen keräämisestä ja säilyttämisestä.     

 

3. Ennakkokuulemisen kynnys  

Tietosuojaviranomaista on ennakolta kuultava, mikäli laaditun vaikutustenarvioinnin mukaan 
suunnitelluista suojatoimenpiteistä huolimatta käsittely aiheuttaa merkittävän riskin rekisteröity-
jen oikeuksien kannalta tai tietojen käsittely erityisesti uusien tekniikoiden, mekanismien tai me-
nettelyjen käyttämisen johdosta aiheuttaa merkittävän riskin rekisteröityjen oikeuksien kan-
nalta.  


