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Esimerkki viraston julkaisemasta  
tietokokonaisuudesta: 
  
Virasto on määritellyt tietojen säilytysajaksi  
verkkopalvelussa 10 vuotta. 

Suostumus henkilötietojen 
käsittelyperusteena  
 
• Suostumuksen perusteella 
kerättyjä henkilötietoja 
voidaan käsitellä vain siinä 
tarkoituksessa, mihin 
suostumus on saatu. 
Tarpeettomia tietoja ei ole 
mahdollista käsitellä edes 
asianomaisen suostumuksella.  
• Suostumuksen on oltava 
vapaaehtoinen, yksilöity ja 
tietoinen. (Henkilötietolaki 3 § 
1 momentti 7 kohta) 
• Suostumuksen tulee olla 
vapaaehtoinen ja sen voi 
pyytää esimerkiksi 
hakemuksessa. Suostumus 
tietojen julkaisemiseen 
Internetissä ei voi olla 
esimerkiksi apurahan 
myöntämisen ehtona. 
• Suostumusta 
pyydettäessä on kerrottava, 
mitä tarkoitusta varten 
henkilötietoja käsitellään ja 
että tiedot julkaistaan viraston 
verkkosivuilla.  
• Jos suostumuksen 
olemassaolosta tulee kiistaa, 
on rekisterinpitäjän pystyttävä 
todistamaan suostumuksen 
olemassaolo.  
• Suostumus on aina 
mahdollista peruuttaa. 

MITÄ TIEDON JULKAISEMINEN EDELLYTTÄÄ? 
Henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään 
julkisuuslaissa (621/1999) tai erityislaissa. Julkisuuslaissa ei ole säännöksiä, jotka 
oikeuttaisivat henkilötietojen julkaisemisen netissä. Tiedon julkisuus tarkoittaa 
pääsääntöisesti sitä, että kuka tahansa voi pyynnöstä saada tiedon viranomaiselta. 
 
Viranomaisen henkilörekisteriin kuuluvien tietojen julkaiseminen verkossa on 
mahdollista silloin kun se on asiallisesti perusteltua ja asianomainen henkilö on 
antanut siihen yksiselitteisen suostumuksensa 
 

•TAI nimenomaisen säännöksen perusteella, jossa todetaan, että rekisteriin 
merkityt tiedot voidaan julkaista verkossa.  

 
MITÄ TIETOA VOI JULKAISTA? 
Henkilötietojen käsittelyn on aina oltava rekisterinpitäjän tehtävien kannalta 
asiallisesti perusteltua ja tarpeellista. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava 
etukäteen (henkilötietolaki 2 luku). 
  
Kun henkilörekisteritietojen julkaisemista netissä suunnitellaan, on arvioitava mitä 
tietoja on tarpeen julkaista. Ensiksi on pohdittava voidaanko tiedot tai osa tiedoista 
julkaista anonyymeinä, siten ettei henkilöitä voida tunnistaa. Jos nimi on tarpeen 
julkaista, tulee arvioida, onko tarpeellista julkaista muita yksilöintitietoja, 
esimerkiksi syntymävuosi. 
 
MITEN KAUAN? 
Henkilörekisterissä tietoja saa säilyttää niin kauan kuin se on tarpeellista 
rekisterinpitäjän tehtävien kannalta. Myös henkilötietojen julkaisemisen osalta on 
arvioitava, miten kauan tietoja on tarpeen pitää saatavana verkossa. 
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MIKSI? 
Kun verovaroista myönnetään tutkimusrahoitusta ja apurahoja, on kansalaisilla ja medialla oikeus saada vaivatta tieto siitä, 
ketkä ovat apurahoja saaneet ja millaisia summia. Sen lisäksi, että tietoja voi saada julkisuuslain nojalla viranomaisen 
henkilörekisteristä, viranomainen voi julkaista tietoja verkkosivuillaan seuraavin edellytyksin. 
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