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URKINTARIKOS KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
VASTAISENA TEKONA1

Jenni Rantanen

1 Johdanto

Henkilötietojen oikeudeton katsominen henkilörekisteristä2 eli urkinta 
on rikoksena rangaistava teko. Työnsä puolesta, erilaisia luottamus-
tehtäviä hoitaessa taikka vapaa-ajan harrastuksiin liittyen3 ihmiset 
saattavat päästä käsiksi erilaisiin henkilörekistereihin, joihin on koottu 
henkilötietoja jotakin tarkoitusta varten. Oikeudetonta henkilötietojen 
katsomisesta tulee silloin, kun katsominen ei tapahdu siinä tarkoituk-
sessa, johon henkilötiedot on kerätty. Tällainen on esimerkiksi tilanne, 
jossa sairaanhoitaja katsoo potilasrekisteristä naapurinsa terveydenti-
laan liittyviä henkilötietoja ilman, että sairaanhoitajalla on hoitosuh-
detta naapuriinsa.

Urkinta täyttää kahden eri rikoksen tunnusmerkistön, riippuen 
siitä, tapahtuuko rikos virkasuhteessa vai muuten. Tässä artikkelissa 
rajataan rikoslain (39/1889) 40 luvun 9 §:n virkavelvollisuuden rikko-
misena virkasuhteessa tapahtuva urkinta pois artikkelin aihealueesta ja 
keskitytään rikoslain 38 luvun 9 §:n henkilörekisteririkoksena tarkas-

1 Artikkeli perustuu kirjoittajan pro gradu -tutkielmaan Rantanen, Jenni: 
Henkilörekisteririkos. Unigrafia Oy. Helsinki 2015.

2 Henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuulu-
vista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsi-
tellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on 
järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että 
tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustan-
nuksitta, henkilötietolaki 3.1 §:n 3 kohta.

3 Jatkossa artikkelissa käytettävällä käsitteistöllä viitataan työelämään liitty-
viin rekistereihin luettavuuden helpottamiseksi sekä johtuen siitä, että suurin osa 
urkintarikoksista on tapahtunut työntekijöiden katsoessa tai käsitellessä henkilö-
tietoja työnantajien rekistereistä.
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teltaviin urkintatekoihin. Henkilörekisteririkoksena on rangaistavaa 
monenlainen henkilötietojen käsittely.4 Tämän artikkelin kannalta re-
levantti on henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistön kohta henkilötie-
tolain (523/1999) 7 §:n käyttötarkoitussidonnaisuuden rikkomisesta, 
koska urkintarikokset tulevat käyttötarkoitussidonnaisuuden vastaisi-
na tekoina tarkasteltaviksi. Henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistön 
mukaan: ”joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta – – käsitte-
lee henkilötietoja vastoin henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuut-
ta – – ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa 
hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa, on tuomittava henkilöre-
kisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi”.

Urkinnat muodostavat noin kolme neljäsosaa kaikista henkilöre-
kisteririkoksena Suomen hovioikeuksissa vuodesta 1988 vuoteen 2015 
tutkittavana olleista jutuista.5 Ensimmäinen hovioikeudessa käsiteltä-
vänä ollut urkintaa koskeva tuomio annettiin vuonna 1998, mutta suu-
rin osa tuomioista on viimeisten viiden vuoden ajalta. Erityisesti Mika 
Myllylää koskeva yksittäinen laajamittaisen urkinnan paljastaminen 
muodostaa hieman alle puolet kaikista hovioikeuksien käsittelemistä 
urkintatapauksista.

Artikkeli pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten urkintatapauk-
sia on tulkittu oikeuskäytännössä ja mitkä ovat urkintarikosten keskei-
simmät piirteet. Artikkelissa nostetaan esille oikeuskäytännössä ilmen-
neitä urkintatekoihin liittyviä ongelmakohtia. Seuraavassa kappaleessa 
kerrotaan yleisesti, milloin henkilötietojen katsominen rekisteristä on 
urkintaa. Toisessa ja kolmannessa kappaleessa käsittelen urkintarikos-
ten tunnusmerkistöä kahden esimerkin, ensimmäisen hovioikeuden 

4 Henkilörekisteririkoksena rangaistavaksi on säädetty tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta tehty tarkemmin rikoksen tunnusmerkistöluettelossa määri-
telty teko, jolla loukataan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheutetaan hä-
nelle vahinkoa tai muuta olennaista haittaa. Tunnusmerkistön mukaiset teot ovat 
henkilötietolain 7 §:n käyttötarkoitussidonnaisuuden, 8 § käsittelyn yleisten edel-
lytysten, 9 §:n henkilötietojen tarpeellisuuden ja virheettömyyden, 11–12 §:n arka-
luonteisten tietojen, 13 §:n henkilötunnuksen, 14–19 §:n henkilötietojen käsittelyä 
erityisiä tarkoituksia varten, 22–23 §:n henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ul-
kopuolelle, 26–28 §:n tarkastusoikeuden käyttämisen tai henkilötietojen käsittelyä 
koskevien erikoissäännösten vastainen toiminta.

5 Lähetin kaikille Suomen hovioikeuksille asiakirjapyyntönä kysyen kaikkia 
hovioikeudessa nimikkeellä ”henkilörekisteririkos” käsittelyssä olleita tuomioita. 
Tuomiota tuli yhteensä 31, joista 23 koski urkintaa. 
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urkintatuomion sekä Mika Myllylää koskevan urkinnan, kautta sekä 
pohdin näyttö- ja vastuukysymyksiin liittyviä ongelmia. Neljännessä 
kappaleessa pohditaan lokitietojen merkitystä urkintatekojen paljas-
tumisessa sekä tarkastellaan velvollisuutta lokitietojen keräämiseen. 
Viimeisessä kappaleessa kootaan havainnot yhteen.

2 Käyttötarkoitussidonnaisuudesta

Urkinta on vastoin henkilötietolain 7 §:n käyttötarkoitussidonnaisuutta. 
Urkintateolla tarkoitetaan sellaista henkilötietojen katsomista, jolle ei 
ole rekisterin käyttötarkoituksen mukaista perustetta ja jonka suorittaa 
taho, jolla normaalisti on pääsy rekisteriin. Urkintateon tarkoituksena 
on saada selville jokin rekisteröityä koskeva tieto. Urkinta loukkaa re-
kisteröidyn luottamusta henkilötietojensa asianmukaisesta käsittelystä 
ja loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa sekä tiedollista itsemää-
räämisoikeutta, sillä urkinnan kohde on menettänyt mahdollisuuden 
määrätä omien henkilötietojensa käsittelystä, erityisesti mahdollisuu-
den pitää itseään koskevat tiedot ulkopuolisten ulottumattomissa.

Henkilötietolain 7 §:n käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaan: 
”Henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei 
ole yhteen sopimaton henkilötietolain 6 §:ssä tarkoitettujen henkilö-
tietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa”.6 Rekisterinpitäjä määrittelee 
jokaisen rekisterinsä rekisterinpidon tarkoituksen ja määrittää, miksi 
rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely on tarpeellista. Tarkoituk-
sen tulee olla perusteltu, asianmukainen ja riittävän yksilöity.7

Käyttötarkoitussidonnaisuus ei edellytä, että henkilötietoja käsi-
teltäisiin täysin henkilötietolain 6 §:ssä määritellyn rekisterin tarkoi-
tuksen mukaisesti, vaan asettaa joustavamman vaatimuksen siitä, että 

6 Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asialli-
sesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin 
niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen kerää-
mistä ja muodostamista henkilörekisteriksi. 

7 Pitkänen, Olli; Tiilikka, Päivi & Warma, Eija: Henkilötietojen suoja. 2. pai-
nos. Talentum Media Oy. Viro 2013 s. 77–79 ja Vanto, Jarno: Henkilötietolaki 
käytännössä. WSOYpro. Helsinki 2011, s. 40–42.
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tietoja ei käsitellä tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla.8 
Saattaa olla, että jokin rekisterin välttämätön käyttötapa ei ole ennus-
tettavissa vielä käyttötarkoituksen määrittämishetkellä.9 Tarkoitusten 
kanssa yhteensopimaton käyttö arvioidaan jokaisen yksittäisen tilan-
teen kohdalla erikseen ja itsenäisesti.10 Näin estetään tiedon oikeu-
denvastainen julkaiseminen sekä käyttö sekundäärisiin tarkoituksiin, 
muttei liiaksi rajoiteta tietojen käyttöä hyväksyttäviin tarkoituksiin 
esimerkiksi olosuhteiden muututtua.11 Käyttötarkoituksen vastaista 
on ainakin ilman suostumusta tapahtuva asiakastietojen käyttäminen 
markkinointitarkoituksiin12 sekä perintätarkoituksiin kerättyjen tieto-
jen käyttäminen luottotietotoiminnassa.13

Rekisterin käyttötarkoitus määrittää sen, ketkä työntekijöistä työ-
tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsevat rekisteriä. Esimerkiksi sairaan-
hoitaja tarvitsee työtehtävissään potilasrekisteriä kun taas sairaalan 
henkilöstöpäällikkö rekrytointirekisteriä ja talousasioita hoitava tarvit-
see työntekijöiden verotiedot palkanmaksua varten. Se, että työnteki-
jällä on pääsy rekisteriin, ei kuitenkaan tarkoita, että työntekijällä olisi 
oikeus päästä kaikkiin rekisterissä oleviin tietoihin milloin tahansa. 
Työntekijän tulee pystyä perustelemaan, että tietyn rekisterissä olleen 

8 Sanamuoto on implementoitu suoraan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta eli tietosuo-
jadirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäisestä lauseesta.

9 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 03/2013 on purpose 
 limitation. WP 203. Adopted on 2 April 2013, s. 21.

10 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 03/2013 on purpose 
 limitation. WP 203. Adopted on 2 April 2013, s. 23–27 mukaan harkittavaksi tulee 
mm. alkuperäisen ja myöhemmän käsittelyn tarkoitusten suhteen välinen lähei-
syys, asiayhteys henkilötietoja kerätessä sekä rekisteröidyn perustellut odotukset 
niiden tulevasta käytöstä, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen suhde, henki-
lötietojen luonne sekä mahdolliset tietojenkäsittelyn vaikutukset rekisteröidylle, 
tietojenkäsittelyn tapa ja käytössä olevat turvatoimet.

11 HE 96/1998. Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi; Yksityiskohtaiset perustelut, 1. Lakiehdotusten perustelut, 
1.1. Henkilötietolaki, 2 luku. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaat-
teet, 6 §. Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu, 2 kpl.

12 Pitkänen, Tiilikka & Warma, Eija 2013 s. 77–79 ja Vanto 2011, s. 43.
13 Tietosuojalautakunta 18.6.2007 nro 4/2007.
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tiedon katsominen on ollut tarpeen työntekijän konkreettisen työtehtä-
vän suorittamiseksi.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että kyseessä ei ole konkreettinen 
työtehtävä, kun rikostarkkailutehtävissä toimiva poliisi on oma-aloit-
teisesti tarkkaillut poliisin Patja-rekisteristä asianomistajia ilman 
esimiesten kanssa laadittua suunnitelmaa ja toiminnalta normaalisti 
vaadittavaa raportointia, eivätkä kyselyt ole liittyneet poliisilla sillä 
hetkellä tutkittavina oleviin rikosasioihin. Poliiseilla ei ole rikostark-
kailutoiminnassakaan yleistoimivaltaa poliisin tietojärjestelmiin, vaan 
käyttötarkoitussidonnaisuuden tulee täyttyä jokaisen tiedustelun koh-
dalta erikseen.14 Verohallinnossa yhteisöverotuspuolella työskentele-
vä asiantuntija ei saa selvittää henkilöverotusta koskevan ilmiannon 
paikkaansa pitävyyttä; kantelu pitää välittää eteenpäin henkilöverotus-
osastolle.15 Terveydenhuollossa tavallisesti tulee käsitellä vain niiden 
henkilöiden tietoja, joihin työntekijällä on hoitosuhde.16

3 Ensimmäinen henkilörekisteririkoksena 
tarkasteltu urkintateko

Ensimmäinen urkintaa henkilörekisteririkoksena käsittelevä ratkaisu 
oli Espoon käräjäoikeuden ratkaisu 9.9.1997 nro 6419. Teon toteut-
ti konttorinjohtaja urkkien tuntemiensa henkilöiden tilitietoja pankin 
asiakasrekisteristä. Tapaukseen sovellettiin vuonna 1999 voimaan 
tulleen nykyään sovellettavan henkilötietolain sijasta vanhaa henkilö-
rekisterilakia (471/1987), mutta tuomio on edelleen merkittävä, sillä 
laintulkinnan periaatteet ovat säilyneet suurimmalta osin ennallaan ja 
tuomiossa on määritelty urkintatapauksiin liittyvää henkilörekisteriri-
koksen sisältöä, joka on relevanttia nykyisinkin.

14 Rovaniemen hovioikeus 17.6.2011 nro 553, s. 10–11.
15 Pohjois-Savon käräjäoikeus 28.10.2013 nro 13/122406, s. 10–11.
16 Ylipartanen, Arto: Tietosuoja terveydenhuollossa. Potilaan asema ja oikeu-

det henkilötietojen käsittelyssä. 3. uudistettu painos. Tietosanoma Oy. Tallinna 
2010, s. 47.
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3.1 Mitä on henkilötietojen käyttö ja käsittely?

Tapauksessa pohdittiin, onko pelkkä tietojen katselu henkilötietojen 
käyttöä. Henkilörekisterilain 2 §:n 5 kohdan mukaan henkilötietojen 
käyttö määriteltiin henkilörekisteriin merkittäväksi kerättyjen tai sii-
hen talletettujen henkilötietojen käyttämiseksi rekisterinpitäjän omas-
sa toiminnassa, eikä hallituksen esityksessä ollut täsmennetty käytön 
käsitettä tämän tarkemmin. Tuomiossa pohdittiin, täyttikö pelkkä tie-
tokoneen pääteyhteyden välityksellä tapahtunut selonotto sellaisenaan 
henkilötietojen käytön tunnusmerkistön.17

Tuomioistuin päätyi lopputulokseen, että tietojärjestelmän tieto-
jen tyypillistä käyttöä nimenomaan on tietojen selaaminen päätelait-
teella, joten jo tiedon tietoinen ottaminen näyttöruudulle on järjestel-
män käyttämistä. Tietojen käyttäminen ei edellyttänyt saadun tiedon 
hyödyntämistä.18 Urkintatapauksissa tyypillisesti tapahtuva henkilötie-
tojen katselu on henkilörekisteriin kohdistuva toimenpide, sillä tiedot 
tulee hakea mm. klikkaamalla kansiota tai linkkiä taikka kirjoittamalla 
hakusana. Tällä tavoin aktiivisen tekemisen vaatimus täyttyy. Nykyi-
sin tulkinta on helpottunut henkilörekisterilain aikaisesta, sillä hen-
kilötietolaissa käytetään käytön sijaan termiä käsittely, joka sisältää 
kaikki henkilötietoja koskevat toimenpiteet.19 Henkilötietodirektiivin 
(46/1995/EY) 2 artiklan (b) alakohdan mukaan käsittely sisältää myös 
”tiedon haun”.

3.2 Kuka toteuttaa henkilörekisteririkoksen?

Tapauksen ydinkysymys oli, täyttyykö henkilörekisteririkoksen tun-
nusmerkistö tilanteissa, joissa rikokseen ryhtynyt toimii omassa int-
ressissään käyttäessään rekisterinpitäjän hallussa olevia henkilötietoja. 
Tällöin tekijä ei toimi rekisterinpitäjän puolesta, jolloin rikosvastuu 
henkilörekisteririkoksesta on tekijällä yksityishenkilönä. Henkilöre-
kisteririkoksen tunnusmerkistössä ei oteta kantaa siihen, kuka tai mikä 

17 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 8.
18 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 15.
19 Ks. myöhemmästä oikeuskäytännöstä Helsingin hovioikeus 8.5.2009 nro 

1159 eriävä mielipide. 
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taho voisi olla rikoksen tekijänä, mutta rikoslain kokonaisuudistuksen 
toisen vaiheen hallituksen esityksessä todettiin, että henkilörekisteri-
rikoksen tekijänä olisi aina rekisterinpitäjä tai tämän edustaja.20 Edus-
tajan käsitettä ei ollut määritelty, eikä hallituksen esityksessä myös-
kään vastattu kysymykseen, onko teon tapahduttava rekisterinpitäjän 
hyväksi. Urkintatapaukset ovat tavallisesti yksityisen henkilön omas-
sa intressissään tekemiä rikoksia, joista rekisterinpitäjä ei saa hyötyä. 
Päinvastoin, rekisterinpitäjän toiminnassa tehty rikos paljastuttuaan 
tuo rekisterinpitäjälle mainehaittoja. Tapauksessa hovioikeus totesi, 
että edustaja-käsitettä tuli tulkita pankin asiakkaan kannalta ja erityi-
sesti hänen yksityisyyden suojaa turvaten. Näin ollen sillä, toimiko te-
kijä omassa vai työnantajan intressissä ei ollut merkitystä. Hovioikeus 
katsoi, että koska pankki on myöntänyt tekijälle valtuudet käyttää re-
kisteriä, on tekijää pidettävä rekisterinpitäjän edustajana.21 Argumentti 
ottaa erityisesti huomioon uhrin, eli urkinnan kohteen aseman.

Lakivaliokunta oli rikoslainuudistuksen toisessa vaiheessa kriti-
soinut hallituksen kannanottoa siitä, että rikoksen tekijänä olisi aina re-
kisterinpitäjä tai tämän edustaja liian ehdottomaksi ja rikossäännöksen 
soveltamisalaa rajoittavaksi, koska rekisterinpitoon saattaisi osallistua 
myös muita henkilöitä.22 Lakivaliokunnan kannanoton valossa ei teki-
jän olisi tarvinnut täyttää edustajan kriteerejä, vaan rangaistusvastuun 
perusteeksi olisi riittänyt se, että tekijä olisi osallinen rekisterinpitoon. 
Sen sijaan, että tekijä olisi tulkittu rekisterinpitäjän edustajaksi, langet-
tavaan lopputulokseen olisi päästy myös silloin, jos hovioikeus olisi 
tulkinnut, että tavallinen työntekijä olisi voinut olla lakivaliokunnan 
kannanoton mukaisesti rekisterinpitoon osallistuva muu henkilö.23 Ho-

20 HE 94/1993. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön koko-
naisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien 
muutoksiksi; Yksityiskohtaiset perustelut, 1. Rikoslaki, 1.12. 38 luku. Tieto- ja 
viestintärikoksista, 1.12.2. Pykälien perustelut, 9 §. Henkilörekisteririkos, 8. kpl. 
Rikoslainuudistuksen toisessa vaiheessa henkilörekisteririkos siirrettiin henkilö-
rekisterilaista rikoslakiin.

21 Helsingin hovioikeus 16.12.1998 nro 3805, s. 3.
22 LaVM 22/1994. Lakivaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksestä 

rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja 
eräiden muiden lakien muutoksiksi; Valiokunnan kannanotot, Yksityiskohtaiset 
perustelut, 38 luku. Tieto- ja viestintärikoksista, 9 § Henkilörekisteririkos.

23 Henkilötietolain esitöissä otettiin suoraan kantaa työntekijän tekijänvas-
tuuseen ilmaisemalla, että henkilörekisteririkokseen voisivat syyllistyä rekiste-
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vioikeuden tulkinta rekisterinpitäjän edustajasta kuitenkin oli varsin 
laaja, joten käytännössä ”muiden rekisterinpitoon osallistuvien henki-
löiden” määritelmä jäi järin suppeaksi.

3.3 Milloin tietojen tutkiminen on rekisterin 
käyttötarkoituksen vastaista?

Itse käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen sisältöä ei tuomion 
perusteluissa tarkasti pohdittu. Syytteen mukaan rekisterin käyttö-
tarkoituksen vastaista oli käyttää tietoja muihin kuin asiakaspalvelu-
tarkoituksiin, sillä käyttövaltuudet oli saatu asiakaspalvelutehtävien 
suorittamiseksi.24 Syytetyn mukaan pelkkä tietojen katsominen ei ole 
vastoin käyttötarkoitussidonnaisuutta, koska hänen mukaansa rekiste-
rin käyttötarkoitus liittyi pankin asiakkaiden talletustilien hallintaan ja 
seurantaan.25 Pankki totesi, että käyttövaltuudet koskivat rekisterissä 
olevien tietojen käyttämistä vain pankin omaa toimintaa varten pan-
kin ohjeiden mukaisesti ja henkilökunnan käyttövaltuuksista päätettiin 
työtehtävien perusteella.26

Tuomioistuimen mukaan syytetty oli käyttänyt asiakkaan henki-
lötietoja muissa kuin työtehtävissä omiin henkilökohtaisiin tarkoituk-
siin, joten rekisterin ja tietojen käyttäminen oli käyttötarkoitussidon-
naisuuden vastaista.27 Vaikka työntekijällä oli oikeus yleisesti käyttää 
rekisteriä, tuli jokaisen erillinen henkilötietojen käyttökerta olla pe-
rusteltavissa käsittelyn tarkoitusten ja työtehtävien kannalta ollakseen 
käyttötarkoituksen mukaista käyttöä. Konttorinjohtajan yksityinen int-
ressi ei palvellut niitä tavoitteita, joita varten henkilötiedot oli kerätty 
pankin rekisteriin.

rinpitäjän palveluksessa olevat. HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut, 1. La-
kiehdotusten perustelut, 1.3. Rikoslaki, 38 luku. Tieto- ja viestintärikoksista, 9 §. 
Henkilörekisteririkos, 6. kpl.

24 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 3.
25 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 7.
26 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 7–9.
27 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 15.
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3.4  Täyttyykö rikostunnusmerkistössä tarkoitettu 
seuraus?

Henkilörekisteririkoksen täyttymiseksi tulee aiheutua rikoksen tun-
nusmerkistössä mainittu seuraus; rekisteröidyn yksityisyyden suojan 
loukkaus, muun vahingon aiheutuminen tai olennainen haitta. Tapauk-
sessa työtehtäviin liittymätön tietojen katsominen katsottiin yksityi-
syyden suojaa loukkaavaksi, koska henkilön taloudelliseen asemaan 
liittyvät seikat kuuluvat lähtökohtaisesti yksityisyyden suojan piiriin 
ja syytetty oli rekisteriä tutkimalla saanut tietoonsa sekä näitä yksi-
tyiskohtia henkilön taloudellisesta asemasta että muista yksityisyyden 
piiriin kuuluvista seikoista.28

Henkilötietolain hallituksen esityksessä on todettu, että yksilön 
vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa tapahtuva tietojen käsitte-
ly voi vaarantaa yksilön turvallisuutta ja saattaa hänet ihmisarvoa louk-
kaavan menettelyn kohteeksi.29 Yksityisyyden suojan loukkaus johtaa 
usein epäluottamukseen omaa yksityiselämäänsä koskevien tietojen 
käsittelystä yleensä. Tässäkin tapauksessa uhri oli epäluottamuksen 
vuoksi joutunut vaihtamaan pankkia.30

3.5 Mikä taho korvaa rikoksella aiheutetun vahingon?

Tapauksessa otettiin kantaa vahingonkorvausvelvollisuuden jakautu-
miseen. Henkilörekisterilain 42 §:n ja nykyisen henkilötietolain 47 §:n 
mukaan vahingonkorvausvastuu on rekisterinpitäjällä ja se on tuot-
tamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Tapauksessa pohdittiin, 
onko rekisterinpitäjä vastuussa myös tilanteessa, jossa rikoksen tehnyt 
henkilö oli toiminut vastoin rekisterinpitäjän nimenomaista ohjeistusta, 
vai onko tällaisessa tilanteessa vastuuvelvollinen vain rikoksen tekijä. 
Henkilötietolainsäädännön ankaran vastuun tavoitteena on rekisteröi-

28 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 15–16. 
29 HE 96/1998, Yksityiskohtaiset perustelut, 1. Lakiehdotusten perustelut, 1.1. 

Henkilötietolaki, 1 luku. Yleiset säännökset, 1 §. Lain tarkoitus, 5. kpl.
30 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 4.
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dyn oikeusturvan turvaaminen, sillä rekisteröidyn on lähes mahdotonta 
vaikuttaa siihen, miten rekistereitä ylläpidetään ja käytetään.31

Tapauksessa pankki yritti kieltää ankaran vahingonkorvausvas-
tuunsa sillä perusteella, ettei rekisterinpitäjä voisi olla vastuussa kai-
kesta sen rekisteriin talletettujen tietojen väärinkäytöstä, koska rekiste-
rinpitäjä olisi näin ollen myös vastuussa tilanteessa, jossa ulkopuolinen 
tunkeutuisi sen järjestelmään.32 Tuomioistuin kuitenkin totesi, ettei 
rekisterinpitäjän korvausvelvollisuus edellytä, että henkilötietoja olisi 
käytetty rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.33 Lause kuulostaa hyvin 
laajan vastuun perustavalta, mutta toteamusta tullee tulkita siten, että 
rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu on riippumaton siitä, saako 
työntekijä toiminnalleen rekisterinpitäjän hyväksyntää, eikä niin, että 
kenen tahansa ulkopuolisen tunkeuduttua rekisterinpitäjän järjestel-
mään, rekisterinpitäjä on aina vahingonkorvausvelvollinen.34

Vaikka ankara vastuu on olemassa riippumatta siitä, kuinka huolel-
lisesti vahingonaiheuttaja toimii, on silti vastuu kohdistettava oikeaan 
vastuuvelvolliseen ja syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä on olta-
va olemassa.35 Pankin perustelu siitä, että rekisterinpitäjä olisi vastuus-
sa, jos täysin ulkopuolinen taho aiheuttaa vahinkoa, on kestämätön, 
sillä tällaisessa tilanteessa vahinkoseuraamus aiheutuu tunkeutujan 
taholta, eikä vahinko ole syy-yhteydessä rekisterinpitäjän toimintaan, 
ellei kyseessä ole rekisterin riittämätön suojaus. Vahingonkorvausvas-
tuu rajattiin henkilöihin, jotka ovat samaistettavissa rekisterinpitäjään. 
Sen lisäksi, että pankki oli ankaran vastuun perusteella korvausvelvol-

31 HE 49/1986. Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilörekisterilaiksi ja sii-
hen liittyviksi laeiksi, s. 54.

32 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 9.
33 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 17.
34 Vaikkakin rekisterinpitäjällä saattaa olla esimerkiksi henkilötietolain 32 

§:n mukainen suojausvelvollisuus tai Euroopan Parlamentin asetusehdotuksen 31 
artiklan ja 32 artiklan mukainen velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta: 
European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for 
a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of in-
dividuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data (General Data Protection Regulation) 12.3.2014, T7-0212/2014.

35 Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus. WSOYpro. Helsinki 2005, s. 95 ja 
103–104.
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linen, katsottiin myös tekijä yhteisvastuullisesti korvausvelvolliseksi 
tuottamusvastuun nojalla.36

Ratkaisu johti epämiellyttävään tilanteeseen, koska rikoksen ta-
pahtuessa saattaa työnantajalle syntyä halu peitellä työntekijän lait-
tomuuksia oman vahingonkorvausvastuunsa realisoitumisen estämi-
seksi.37 Uhri usein saa häneen kohdistuneen urkinnan tietoonsa juuri 
rekisterinpitäjältä pyytämiensä lokitietojen avulla, joten on tärkeää, 
että rekisterinpitäjä antaa oikeat tiedot uhrin henkilötietoihin koh-
distuneista toimenpiteistä. Toisaalta korvausvelvollisuus saattaa lisä-
tä työnantajan varovaisuutta henkilötietojen käsittelyssä ja pakottaa 
kiinnittämään erityistä huomioita rekisterin käytön suunnitteluun sekä 
työntekijöiden kouluttamiseen. Käytännössä vahingonkorvausvastuun 
kohdistuminen riippuu epäjohdonmukaisesti siitä, nostetaanko syyt-
teessä vahingonkorvauskanne vain tekijää vai myös rekisterinpitäjää 
vastaan.38 Tekijällä on vahingonkorvauslain (412/1974) mukainen vel-
vollisuus korvata rikoksella aiheutettu vahinko, mutta vahingonkär-
sineellä on intressi vaatia vahinkoa korvattavaksi rekisterinpitäjältä, 
koska rekisterinpitäjä usein on vakavaraisempi kuin rikoksen tehnyt 
yksityishenkilö.

3.6 Tuomion arviointia

Tässä kappaleessa edellä selostettu tuomio vastasi käytännön ongel-
maan sellaisten urkintojen rangaistavuuden osalta, joissa kyseessä ei 
ole virkamiehen tekemä urkinta virkavelvollisuuden rikkomisena ri-
koslain 40:9:n mukaisesti. Urkintaan ei sovellu salassapitorikos, sillä 
työntekijä ei paljasta ulkopuolisille tietoa, eikä petos, sillä ketään ei 
ole erehdytetty hyötymistarkoituksessa eikä viestintäsalaisuuden louk-
kaus, koska kyseessä eivät ole viestintää koskevat tiedot. Työsuhteessa 
olevan henkilön tekemälle urkinnalle ei olisi ilman henkilörekisteri-

36 Espoon käräjäoikeus 9.9.1997 nro 6419, s. 18.
37 Ankaraan vastuuseen suhtautuivat sidosryhmät kriittisesti jo henkilörekis-

terilain valmisteluvaiheessa antamissaan lausunnoissa, HE 49/1986, s. 15–16. 
38 Ks. esimerkkejä tapauksista, joissa rekisterinpitäjää kohtaan ei kohdistettu 

vaatimusta: Kauhajoen käräjäoikeus 20.9.2006 nro 06/428, Helsingin käräjäoikeus 
17.11.2008 nro 08/11114, Helsingin käräjäoikeus 28.9.2011 nro 11/8869 sekä Poh-
jois-Savon käräjäoikeus 5.7.2013 nro 13/106843.
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rikosta rikosoikeudellista sanktiota. Tapaus on merkittävä, sillä siinä 
tuotiin uuden tyyppinen käyttäytymismuoto rikosnimikkeen alle.

Ongelmana tuomiossa on se, että urkinnan rangaistavuus perustel-
laan sillä, että urkinta on vastoin käyttötarkoitussidonnaisuuden peri-
aatetta eikä henkilörekisteririkoksen sanamuoto selkeästi viittaa urkin-
nan rangaistavuuteen. Rikosoikeuden peloitevaikutus ei toteudu ilman 
selkeäsanaista rikostunnusmerkistöä. Rikoslain epätäsmällisyyskielto 
vaatisi, että rangaistussäännökset olisi riittävän selvällä tavalla ilmais-
tu rikoslainsäädännössä.39 Hallituksen esityksestä tai lakivaliokun-
nan lausunnosta ei ole pääteltävissä, että lainsäätäjä olisi tarkoittanut 
henkilörekisteririkoksella rangaista urkinnasta. Kuitenkin säätämällä 
henkilörekisterilaki yleisvelvoitteiden muodossa välineneutraaliin 
muotoon ja näin vastaamaan myös tulevaisuuden rekisterinpidon ai-
heuttamiin haasteisiin,40 jotka kaikki eivät vielä lain laatimisen aikana 
olleet tiedossa,41 henkilörekisteririkoksen kehittyminen vallitsevan yh-
teiskunnan oloja vastaavaksi oli välttämätöntä. Olisi kestämätöntä, että 
urkinnasta aiheutuva rikosvastuu riippuisi siitä, onko urkkija virka- vai 
työsuhteessa. Urkinta on vahingollinen uhrille, sillä hänen luottamuk-
sensa rekisterinpitäjään saattaa murentua kokonaan. Erityisen vakavaa 
tämä on silloin, kun kyseessä on sellainen organisaatio, jonka palve-
luista uhri ei pysty kieltäytymään. Esimerkiksi parhaasta hoidosta kiel-
täytyminen urkintapelon vuoksi saattaa vaikuttaa potilaan terveyteen.

Selväsanainen oma urkintakriminalisointi kuitenkin parantaisi oi-
keusvarmuutta ja paremmin toteuttaisi rikoslain yleisestävää tarkoitus-
ta kuin urkinnan kriminalisoinnin ”piilottaminen” osaksi henkilörekis-
teririkosta ja käyttötarkoitussidonnaisuuden loukkaamista. Varsinainen 
kriminalisointi hälventäisi myös epäselvyyttä siitä, että kyseessä on 
nimenomainen lainsäätäjän tahto sanktioida urkinnat rikoksena.

39 Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus. Edita Publishing Oy. Helsinki 2004, 
s. 41.

40 HE 49/1986, s. 3.
41 HE 49/1986, s. 8–9. Hallituksen esityksen mukaan ”tietokonepäätteitä” 

arvioitiin olevan Suomessa noin 100 000 kappaletta ja noin 350 000 olemassa 
olevasta henkilörekisteristä noin 15 000 oli automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
ylläpidettyjä. 
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4 Tapaus Mika Myllylä

Kenties laajinta urkintatapauksia koskevaa huomiota herättäneet ta-
paukset olivat poliisien tekemät Mika Myllylän kuolinsyytietojen ur-
kinnat. Mika Myllylän äkillinen kuolema vain 42-vuotiaana vuonna 
2011 herätti valtaisaa kiinnostusta, erityisesti, koska hänen kuoleman-
sa tarkkaa syytä ei kerrottu julkisuuteen.42 Tässä kappaleessa seloste-
taan lyhyesti Myllylää koskevien urkintatapausten piirteitä sekä tutus-
tutaan yksityisyyden suojan loukkaamisen täyttymiseen ja rikoksen 
syyllisyysasteen täyttymiseen ainoan tuomioistuimissa vapauttavan 
tuomion kautta.

4.1 Myllylää koskevista urkinnoista yleisesti

Vaikka henkilötieto on lähtökohtaisesti vain elossa olevaa henki-
löä koskeva tieto, lasketaan kuolleita henkilöitä koskevat merkinnät 
henkilötiedoiksi riippuen mm. siitä, kauanko kuolemasta on aikaa ja 
siitä, minkä laatuisia tietoja käsitellään eli kuinka korkea on yksityi-
syyden suojan tarve vielä kuoleman jälkeen. Eräänä mittana voidaan 
pitää kuolleiden henkilöiden tietoja koskevia salassapitosäännöksiä.43 
Kuolinsyytä koskevat tiedot ovat lain kuolemansyyn selvittämisestä 
(459/1973) 15 §:n sekä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 25 kohdan pe-
rusteella salassa pidettäviä. Julkisuuslain 31.2 §:n mukainen salassapi-
toaika on 50 vuotta henkilön kuolemasta. Näin ollen Myllylää koske-
vat tiedot olivat urkintahetkellä suojaa nauttivia henkilötietoja. Lisäksi 
rekisterissä oli hänen lähiomaistensa henkilötietoja.

Kuolinsyytutkintaan liittyviä Myllylän ja omaisten tietoja oli tal-
lennettu poliisin Patja-tietojärjestelmään, jota useat poliisin henkilö-
kuntaan kuuluvat olivat käyneet katsomassa. Henkilötietolain 11 §:n 4 
kohdan mukaan nämä tiedot ovat arkaluonteisia, sillä ne kuvaavat hen-
kilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdis-

42 Mika Myllylän vaiheista tarkemmin Uusi Suomi: Mika Myllylä, Suomen 
traagisin urheilutarina. 6.12.2013. Löydettävissä osoitteessa http://www.uusisuomi.
fi/urheilu/64694-mika-myllyla-suomen-traagisin-urheilutarina (viim. käyntipäivä 
14.2.2016).

43 HE 96/1998, s. 35.
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tettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. Tuomioistuinten 
ratkaistavaksi tuli, oliko kyseessä henkilörekisteririkoksen tunnusmer-
kistön henkilötietolain 7 §:n ja sitä täsmentävän lain henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa (761/2003, myöhemmin: poliisitoimen tie-
tosuojalaki) 15.2 §:ssä tarkoitetun käyttötarkoitussidonnaisuuden rik-
kominen. Tämän käyttötarkoitussidonnaisuuspykälän mukaan poliisin 
henkilörekisterin tietoja saa käyttää poliisilain (493/1995) tarkoitta-
mien tehtävien hoitamiseksi tilanteessa, jossa kyseiset tiedot ovat tar-
peellisia näiden tehtävien hoitamiseksi.44 Syytetyt olivatkin yrittäneet 
perustella ja todistaa sen, että heillä olisi ollut työtehtäviin liittyvä syy 
tietojen katselemiselle.

Osa syytetyistä myönsi henkilötietoja katsoessaan toimineensa 
uteliaisuudesta.45 Muutoin syytetyt puolustivat tietojen tutkimista mm. 
kouluttautumistarkoituksella, puuttuvalla ohjauksella, laajalla tehtävän-
kuvalla, yleisellä valvontatehtävällä, ammatillisella oppimisella, am-
mattitaidon ylläpitämisellä tai henkilökohtaisella siteellä Myllylöihin.46 
Joissain tapauksissa kerrottiin, että poliisien koulutuksessa olisi jopa 
kehotettu lukeman muiden tekemiä ilmoituksia oppimistarkoituksessa.47 
Myllylä-tapauksissa, kuten muissakin urkintarikoksissa, käyttötarkoi-
tussidonnaisuutta tulkittiin niin, että kyseessä tulisi olla konkreettinen 
virkatoimen hoitaminen, jotta tietojen katsomisperuste täyttyy.

Poliisitoimen tietosuojalain 16 §:ssä on joitain poikkeuksia täs-
tä konkreettisten tehtävien vaatimuksesta, esimerkiksi pykälän toisen 

44 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15.2 §:n mukaan 
poliisilla on oikeus käyttää poliisilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi perustetun henkilörekisterin tietoja, jos tiedot ovat tarpeen 
kyseisten tehtävien suorittamiseksi. Poliisilla on oikeus käyttää poliisilain 1 luvun 
1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilörekis-
terin tietoja, jos tiedot ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi, jota varten tiedot 
on kerätty ja talletettu. 

45 Mm. Hyvinkään käräjäoikeus 8.11.2013 nro 13/123100, s. 3 ja Helsingin 
Sanomat: Poliisit urkkivat Mika Myllylän tietoja uteliaisuuttaan. 27.3.2014. Löy-
dettävissä osoitteessa http://www.hs.fi/kotimaa/a1395890187170?jako= 455ef799
803090fdfcf6d316d33334ca (viim. käyntipäivä 14.2.2016).

46 Ks. perusteluista esim. Helsingin käräjäoikeus 14.3.2014 nro 14/111839, 
s. 4, Varsinais-Suomen käräjäoikeus 28.11.2013 nro 13/128203, s. 3, Varsi-
nais-Suomen käräjäoikeus 28.11.2013 nro 13/128205, s. 3–4, Pohjois-Savon kärä-
jäoikeus 4.10.2013 nro 13/118879, s. 3.

47 Kainuun käräjäoikeus 11.3.2014 nro 14/110907, s. 3–5.
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momentin toisen lauseen koulutustoimintaperuste, johon myös oli 
osassa syytettyjen puolustusvastauksissa vedottu syyttömyyden tuek-
si.48 Poliisitoimen tietosuojalain 16.2 §:ää ei kuitenkaan voida tulkita 
niin, että yksittäisen poliisin omaehtoinen kouluttautuminen lukeutui-
si tämän lainkohdan tarkoittamaksi toiminnaksi. Koulutustoiminnas-
sa poliisin henkilörekisterin tietoja saadaan käyttää vain, jos ne ovat 
kouluttautumistarkoitukseen nähden välttämättömiä, eikä kouluttau-
tuminen ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin käyttämällä salassa 
pidettävän henkilörekisterin tietoja.49 Tuomioistuin on todennut, että 
koulutustoiminta tarkoittaa muuta kuin sitä, että virkamies itse katsoo 
olevansa oikeutettu ammattitaitonsa ylläpitämiseksi katsomaan tieto-
ja.50 Yksittäisenkään poliisin laaja tehtävänkuva ei toimi oikeutuksena 
yleiselle laajalle tietojen käsittelylle. Suurin osa Myllylä-urkintojen 
käsittelyistä on päättynyt käräjäoikeudessa.51 Vaikka joistakin käräjä-
oikeuden tuomioista valitettiin hovioikeuteen, yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.52

Mielenkiintoista on, kuinka laajaa urkinta on ollut Suomen yh-
dessä luotetuimmista instituutioista. Urkinnat tulivat ilmi poliisin si-
säisessä valvonnassa ja esitutkinta aloitettiin yhteensä 136 poliisimie-
hestä.53 Syytteitä nostettiin yhteensä 90, joista tuomion sai yhteensä 72 
henkeä. Tapaus on saanut laajaa mediahuomiota, mutta rangaistukset 
urkinnoista olivat maksimissaan 15 päiväsakkoa.54

48 ”Lisäksi tietoja saa käyttää koulutustoiminnassa, jos tiedot ovat koulutuk-
sen toteuttamiseksi välttämättömiä.”

49 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 28.11.2013 nro 13/128203, s. 7.
50 Kainuun käräjäoikeus 11.3.2014 nro 14/110907, s. 4–5.
51 Helsingin Sanomat 27.3.2014.
52 Mm. Helsingin hovioikeus 2.6.2014 nro 14/123333, Turun hovioikeus 

4.3.2014 nro 14/109662, Turun hovioikeus 4.3.2014 nro 14/109685, Itä-Suomen 
hovioikeus 13.2.2014 nro 14/106213.

53 Helsingin Sanomat: Nelonen: 136 poliisia esitutkintaan Mika Myllylä -urkin-
nasta. 23.3.2012. Löydettävissä osoitteessa http://www.hs.fi/kotimaa/a1305558451541 
(viim. käyntipäivä 14.2.2016). Alkuperäinen Nelosen uutinen ei löydettävissä.

54 Helsingin Sanomat 27.3.2014. Suomessa poliiseja on noin 7 400, eli kysees-
sä on noin yksi prosentti kaikista poliisimiehistä, tieto poliisin kotisivujen etusivul-
la www.poliisi.fi.
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4.2 Tekijälle vapauttavan tuomion arviointia

Vain yksi Myllylää koskeva urkintatapaus oli tekijälleen hovioikeu-
dessa vapauttava. Tapaus oli erilainen verrattuna muihin, sillä tässä 
tapauksessa tietoja katsonut tutkintasihteeri perusteli kuolinsyyilmoi-
tuksen avaamista sillä, että hän halusi saada tietoonsa vain tutkinnan-
johtajan nimen ja yhteystiedot. Asiassa ei väitetty, että tutkintasihtee-
ri olisi katsonut Myllylää koskevia tietoja tai kyseenalaistettu hänen 
motiiviaan, joka oli mahdollisiin yleisöltä tuleviin kyselyihin varau-
tuminen, jotta hän osaisi ohjata kyselijät asiakaspalvelutehtäviensä 
hoitamiseksi soittamaan oikealle tiedottamisesta vastaavalle taholle eli 
tutkinnanjohtajalle. Tutkintasihteeri vetosi siihen, että tietohaun käyt-
tötarkoitussidonnaisuutta koskeva vaatimus olisi täyttynyt.55

Käräjäoikeus sekä hovioikeus päätyivät kumpikin vapauttavaan 
tuomioon, mutta eri perusteluin. Käräjäoikeus katsoi, että käyttötarkoi-
tussidonnaisuus oli täyttynyt ja työtehtävillä oli riittävä liittymäkohta 
tietohakuun. Käräjäoikeuden mukaan sihteeri oli voinut pitää todennä-
köisenä tai mahdollisena, että hänelle ohjautuisi Myllylän kuolemaan 
liittyviä kyselyitä, koska kuolema oli saanut laajaa julkisuutta, kysees-
sä oli kesälomakausi, jolloin tutkintasihteereitä pienissä organisaa-
tioissa oli vain muutamia ja Myllylän kotikunta oli ollut Haapajärvi, 
joka kuului samaan poliisipiiriin, missä tutkintasihteeri työskenteli.56

Hovioikeus oli toista mieltä, eikä nähnyt, että mahdollisia kyselyitä 
varten tehty tietojen haku olisi liittynyt tutkintasihteerillä olevaan työteh-
tävään, eikä kyseessä ollut rekisterin käyttötarkoituksen mukainen toi-
minta. Hovioikeuden perustelujen mukaan sihteerin olisi tullut tietää toi-
mintaa koskevien säännösten sisältö, koska hän on työskennellyt kauan 
samantyyppisissä tehtävissä ja todistajan kertomuksen mukaan hän oli 
hyvin perillä säädösten sisällöstä. Kuitenkin, vaikka syytetyn syyllisyys 
sekä teon käyttötarkoituksen vastaisuus oli selvitetty, ei hovioikeuden 
mukaan teolla ollut saatu aikaan henkilörekisteririkoksella tarkoitettua 
seurausta, eli yksityisyyden suojan loukkausta, sillä haulla oli katsottu 
vain tutkinnanjohtajan nimi ja yhteystiedot, ei Myllylää tai hänen omai-
sia koskevia tietoja. Tutkinnansihteeri todettiin syyttömäksi.57

55 Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 28.10.2013 nro 13/122408.
56 Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 28.10.2013 nro 13/122408.
57 Rovaniemen hovioikeus 7.10.2014 nro 14/142107.
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Tällä hetkellä tapaus on korkeimmassa oikeudessa. Korkeim-
man oikeuden ratkaistavaksi jää, onko kyseessä yksityisyyden suojan 
loukkaus. Tehtävä ei ole helppo, sillä yksityisyyden suojan käsitettä 
on vaikea ja miltei mahdoton määritellä täsmällisesti.58 Henkilötieto-
lain esitöissä yksityisyyden suoja katsottiin laajaksi käsitteeksi, joka 
muodostuu henkilötietojen suojan ja yksityiselämän suojan lisäksi itse-
määräämisoikeudesta, henkilökohtaisesta vapaudesta, oikeudesta kun-
niaan, yhdenvertaiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuu-
teen, ihmisarvoiseen kohteluun, turvallisuuteen, syrjimättömyyteen ja 
oikeudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Lisäksi katsottiin, että 
yksityisyyden suojan sisältö on riippuvainen muun muassa henkilö-
tietojen käsittelyn käyttöyhteydestä sekä henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvien osapuolten välisestä suhteesta.59 Tällainen laaja ja epäselvä 
suojeluobjekti tekee yksittäistapauksessa sen määrittämisestä, täyttää-
kö teko rikoksen tunnusmerkistön myös seurauksen osalta, vaikeaa.

Urkintatapausten kohdalla yksityisyyden suojan rikkomiseksi 
nähdään se, että henkilön luottamusta hänen tietojen käsittelyyn louka-
taan katselemalla hänen yksityiselämänsä piiriin kuuluvia tietoja hänen 
tietämättään ja näin ollen hänen tiedollista itsemääräämisoikeuttaan 
loukaten. Lisäksi tekijä loukkaa henkilön yksityiselämää puuttumalla 
ja tunkeutumalla hänen yksityiselämänsä piiriin kuuluvaan informaa-
tioon. Tiedot, joita tässä tapauksessa väitettiin katsotun, olivat poliisi-
laitos, tutkinnanjohtajan nimi ja yhteystiedot.60 Vaikka henkilötietolain 
3 §:n 1 kohdan henkilötiedon käsitteen mukaan henkilötieto voi olla 
mikä tahansa luonnollista henkilöä koskeva merkintä, josta henkilö 
voidaan tunnistaa, ja se, missä poliisilaitoksessa tai kuka on tulkinnan-
johtajana, liittyy Myllylään, eivät nämä tiedot ole Myllylää koskevia 
henkilötietoja, vaan ne viittaavan tulkinnanjohtajan henkilötietoihin. 
Koska tapauksessa ei väitetty, että olisi katsottu Myllylän tai hänen lä-
heisiään kuvaavia tietoja, ei ole mahdollista, että Myllylän tai hänen lä-
heistensä yksityisyyttä olisi voitu loukata. Pidättäytyminen katsomasta 

58 Bygrave, Lee A.: Data Protection Law – Approaching Its Rationale, Logic 
and Limits. Kluwer Law International. The Hague 2002, s. 126–127 ja Korhonen, 
Rauno: Perusrekisterit ja tietosuoja. Edita Publishing Oy. Helsinki 2003, s. 102.

59 HE 96/1998, Yleisperustelut, 2. Nykytila, 2.1. Lainsäädäntö, Hallitusmuo-
to, 5–6. kpl sekä Yksityiskohtaiset perustelut, 1. Lakiehdotusten perustelut, 1.1. 
Henkilötietolaki, 1 luku. Yleiset säännökset, 1 §. Lain tarkoitus, 3–5. kpl. 

60 Rovaniemen hovioikeus 7.10.2014 nro 14/142107, s. 2.
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Myllylää ja hänen lähiomaisiaan koskevia henkilötietoja osoittaa päin-
vastoin yksityisyyden kunnioitusta.

Käyttötarkoitussidonnaisuuden rikkominen voi olla kyseessä, 
koska tilanteessa ei ollut konkreettista työtehtävää, esimerkiksi sihtee-
rillä jo käsillä olevaa hänelle esitettyä tiedustelua eli asiakaspalvelu-
tehtävää. Kuitenkin tutkinnasta vastaavan nimen hakeminen vastaisuu-
den varalle osoittaa hallintolain 7 §:n palveluperiaatteen viranomaisen 
tuloksellisuuden ja palvelun asianmukaisuuden toteuttamista. Etukä-
teinen varautuminen ilman konkreettista tietopyyntöä toisen poliisipii-
rin käsiteltävänä olevaan asiaan kuitenkin vaikuttaa liioittelulta, mutta 
ottaen huomioon, että mikäli organisaatiossa tutkintasihteeri käytän-
nössä oli vastannut tämän tyyppisiin tiedusteluihin aiemmin, eikä 
työnantaja ole tähän millään tavalla puuttunut, ei kyseessä voisi olla 
törkeä huolimattomuus, sillä sihteeri ei ole voinut olettaa toimivansa 
väärin totutulla tavalla töitä tehdessään. Toiminta osoittaa työtehtävien 
sisällön ja muutoinkin tilanteen virhearviointia, muttei täytä törkeälle 
huolimattomuudelle asetetun vaatimuksen tässä tilanteessa, jossa oli 
pitäydytty katsomasta Myllylää koskevia arkaluonteisia tietoja.

4.3 Vastuun allokoiminen oikealle taholle

Myllylää koskevien tuomioiden myötä on onnistuttu tuomaan mediaan 
lisää keskustelua yksityisyyden suojan loukkaamisen rangaistavuudes-
ta ja vakavuudesta, mikä toivottavasti toimii varoittavana esimerkkinä 
sellaisille organisaatioille, joissa henkilörekisterien käyttöjärjestelmät 
ovat olleet puutteelliset ja toimintakulttuuri sekä ilmapiiri välipitämät-
tömiä. On mielenkiintoista, että poliisi ei ollut merkinnyt tietoja salai-
siksi eikä muuten huolehtinut riittävästä teknisestä suojauksesta, mikä 
olisi vähentänyt urkintoja huomattavasti. Vielä Mika Myllylän tapauk-
sen aikaan kuolinsyyrekisterin tietoihin pääsi liian helposti moni sel-
lainen, joka ei tietoja työssään tarvinnut. Poliisissa tapauksen jälkeen 
paremmin kiinnitettiin huomiota henkilötietojen suojaamisvelvoittee-
seen jo sisäänrakennettuna järjestelmän ominaisuutena ja otettiin tar-
kemmin käyttöön erilaisia salaus- ja käyttöoikeusrajoituksia mm. An-
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neli Auerin ja Antti Kaikkosen kohdalla,61 mikä olisi tehokkaasti myös 
estänyt Mika Myllylän henkilötietojen urkkimisen.

Tietosuojavaltuutetun mukaan yleisimmät urkintatapaukset koh-
distuvat omaan lähipiiriin tai julkisuuden henkilöihin, ja urkinnoista 
on tullut ikävä maan tapa.62 Poliisihallituksen rekisterinpitopäällikkö 
on todennut, että henkilötietojen väärinkäyttö on ikävä mutta pinttynyt 
ilmiö, jota hänen arvionsa mukaan esiintyy jokaisella hallinnonalal-
la.63 Tietosuojavaltuutettu on kertonut toimiston tietoon tulevan noin 
satakunta urkintatapausta vuosittain.64 Mm. epätietoisuus lain sisäl-
löstä, ihmisen luonteen heikkous, ajatus pienestä kiinnijäämisriskistä 
sekä ymmärtämättömyys siitä, ettei henkilötietojen katsominen ollut 
työtehtävien puitteissa tapahtuvaa käsittelyä voivat olla joitakin mah-
dollisia syitä urkintarikollisuuden yleisyydelle. Tapausten ratkaisemi-
sessa tulee huomioida työtehtävien laajuus ja tekijän motiivi tietojen 
katsomiseksi.

Eräässä Mika Myllylää koskevassa tapauksessa vastaajalle ei 
hänen kertomansa mukaan ollut annettu poliisihallinnossa noudatet-
tavia henkilörekistereiden käyttöön liittyviä periaatteita koskevaa sisä-
asiainministeriön ohjetta tai mitään muutakaan ohjetta henkilötietojen 
käsittelystä eikä laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ollut 
hänelle tuttu. Lisäksi Sisäasiainministeriön ohjetta voitiin vastaajan 
mukaan tulkita usein eri tavoin. Vastaaja vetosi puolustuksenaan rikos-
lain 4 luvun 2 §:n kieltoerehdykseen ja kertoi, että työnantajan puolelta 
oltaisi jopa kannustettu etsimään työtehtäviin liittyviä tietoja poliisin 
henkilörekistereistä harjoittelumielessä. Hänen työssään tarpeellisia 
tietoja ei ollut löydettävissä mistään muualta kuin kuolinsyytutkintaan 
liittyvästä rekisteristä, joten rekisterin runsas käyttö oli perusteltua. 
Todistajan kertomuksen mukaan vastaajan työtehtävät olivat suurel-

61 Helsingin Sanomat: Kymmeniä poliiseja tutkitaan Kaikkosen ja Aue-
rin urkinnasta. 26.4.2013. Löydettävissä osoitteessa http://www.hs.fi/kotimaa/
a1366945618631 (viim. käyntipäivä 14.2.2016).

62 Yle Uutiset: Laaja potilastietojen urkinta paljastunut Helsingissä. 12.7.2011. 
Löydettävissä osoitteessa http://yle.fi/uutiset/laaja_potilastietojen_urkinta_paljastunut_ 
helsingissa/2720182 (viim. käyntipäivä 14.2.2016).

63 Castrén, Kirsi: Kun valvojasta tuleekin urkkija. Tietosuoja 2/2012. Saa-
tavilla osoitteessa https://www.tietosuoja-lehti.fi/index.php?mid=2&pid=32& 
aid=2956&ref=3322 (viim. käyntipäivä 14.2.2016).

64 Yle Uutiset 12.7.2011.
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ta osin koostuneet tiedon etsimisestä rekisteristä, eikä vastaaja ollut 
ymmärtänyt, mitä oli tehnyt väärin. Todistajan mukaan poliisikoulu-
tuksessa oli kehotettu lukemaan oppimismielessä muiden tekemiä il-
moituksia, esimerkiksi kuolinsyyn tutkintailmoituksia. Tuomioistuin 
kuitenkin tuomitsi vastaajan henkilörekisteririkoksesta, koska poliisil-
la on velvollisuus olla tietoinen omaa toimintaa sääntelevistä laeista, 
asetuksista ja alemmantasoisista ohjeista sekä tietojärjestelmän käytön 
edellytyksistä, mikäli tietojärjestelmä sisältää tietoja, joissa on kysy-
mys ihmisten perusoikeuksista. Käräjäoikeuden mukaan vanhempi 
konstaapeli oli laiminlyönyt asianmukaisen perehtymisen työtään kos-
keviin säännöksiin.65

Myös eräässä toisessa tapauksessa vastaaja väitti, ettei ollut saa-
nut riittävää koulutusta tietojärjestelmän käytöstä edes pyynnöistään 
huolimatta, ja että hän oli saanut tiedon Sisäasiainministeriön ohjeesta 
vasta teon paljastuttua. Tässäkin tuomiossa päädyttiin ratkaisuun, jon-
ka mukaan poliisimiehen olisi tullut tietää henkilötietojen käsittelyä 
koskevien lakien sisältö, joten sillä ei ollut merkitystä, tiesikö hän oh-
jeistuksesta de facto. Syytetyn kommentti siitä, ettei häntä oltu koko 
hänen työuransa aikana ohjeistettu tai huomautettu esimiesten tahol-
ta, ettei hän saisi tehdä tapauksessa tarkasteltavana olevia työtehtäviä, 
saattaa kieliä siitä, että henkilörekisterien käyttö olisi ollut pidemmän 
aikaa lainvastaista, eikä rekisterinpitäjä ole puuttunut tähän lainvastai-
seen tilaan. Syytetyn mukaan vasta Myllylän urkintatapausten jälkeen 
tuli tarkentava ohjeistus siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei.66 Tapauksissa 
on ollut kyse sen vertailusta, mitä tekijän olisi tullut objektiivisesti ot-
taen tietää ja miten toimia eikä sen tarkastelua, mitä hän todellisuudes-
sa tiesi ja miten hän toimi. Näiden esimerkkien valossa voimme kysyä, 
olisiko työnantajan pystynyt huolehtimaan perehdyttämisvelvollisuu-
destaan sekä muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä huolehtimis-
velvollisuuksistaan paremmin.

Urkintatapauksissa on kyse arkaluonteisista tiedoista, jolloin 
yksityisyyden suojan loukkausta tulee käsitellä tilanteen vaativalla 
vakavuudella, eikä yksityisyyden suoja ole riittävällä tavalla turvat-
tu, mikäli urkinnan aiheutumisen perimmäiseen syyhyn ei riittävällä 
tavalla paneuduta. Jos poliisirekisterin kaikkein arkaluonteisimpiin-

65 Kainuun käräjäoikeus 11.3.2014 nro 14/110907.
66 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 28.11.2013 nro 13/128205.
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kin tietoihin on pääsy myös niillä henkilöillä, jotka näitä tietoja eivät 
käytännön työssään tarvitse, voidaan kysyä, tulisiko rekisterinpitäjän 
asetuksia määrittämällä, järjestelmää kehittämällä tai intensiivisem-
mällä valvonnalla kontrolloida rekisterin käyttöä. Rekisterinpitäjällä 
on mahdollisuus käyttövaltuuksien, työilmapiirin muokkaamisen sekä 
jatkuvan lokiseurannan avulla ehkäistä väärinkäytösten tapahtumista. 
Esimiesten tulee ohjeistaa henkilökuntaa konkreettisin esimerkein ja 
painottaa urkinnan lainvastaisuutta heti alusta lähtien. Intensiivisessä 
lokiseurannassa huomattuun poikkeumaan voi näin puuttua ohjauksel-
la jo aikaisessa vaiheessa.67

Poliisi argumentoi, että teknistä salausta ei ollut käytetty, koska 
liiallinen salausjärjestelmien käyttö vaikeuttaa poliisin käytännön työ-
tä. Poliisihallituksen ohjeiden mukaan järjestelmän salauksen tarkoi-
tuksena on tutkinnan turvaaminen, ei yksityisyyden parantaminen.68 
Jos salaaminen kuitenkin on mahdollista, tätä argumenttia on vaikea 
pitää kestävänä. Asiassa tulee punnita salauksen hyötyjä ja haittoja, 
ja tässä tapauksessa on vaikea nähdä, että punninta olisi ollut onnistu-
nut.69 Jos salaaminen on ylitsepääsemätöntä järjestelmän teknisen to-
teutuksen vuoksi, herää kysymys, onko järjestelmää suunniteltu käyt-
täjäystävällisyys ja yksityisyyden suoja huomioiden. Vaikuttaa siltä, 
että ongelma urkintatapauksissa on osittain tekninen.70 Rekisterinpitä-
jän laiminlyöntiä on syytä epäillä, jos urkinta on ollut laajaa. Jos kyse 
olisi yksittäistapauksista, joissa työntekijät ovat toimineet rekisterin-
pitäjän ohjeistuksen vastaisesti, voidaan helpommin katsoa työantajan 
huolehtineen velvollisuuksistaan.

67 Ks. Ylipartanen 2010, s. 201 toimenpiteistä seuraamuksiksi terveydenhuol-
lossa.

68 Castrén 2012.
69 Terveydenhuollon kannalta potilastiedoista ainakin tärkeimmät potilasta 

koskevat tulee olla terveydenhuollossa nähtävillä hätätapauksen varalta henkilön 
joutuessa esimerkiksi ambulanssilla tehohoitoon. Tällöin aikaisemmalla hoitohis-
torialla, lääkityksellä ja allergioilla saattaa olla merkitystä henkilön selviämisen 
kannalta. 

70 Esimerkiksi Castrén 2012; poliisin rekisterinpitopäällikkö kertoi, että ”Ju-
tun salaus vaikeuttaa poliisin työtä, sillä nykyinen tekninen toteutus ei riittävästi 
tue tietojen normaalia käsittelyä järjestelmän sisällä.” Vuonna poliisin tietojär-
jestelmiin suunniteltiin vuodelle 2014 uudistusta, jossa järjestelmästä ei erikseen 
tarvitse salata tietoja, vaan käyttöjärjestelmähallinnan käyttöoikeuksin voitaisiin 
hallita tietojen näkyvyyttä.
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Urkintojen estämistä parantavia toimenpiteitä hankittaessa on 
verrattava rahallisia ja ajallisia kustannuksia toimenpiteillä aikaansaa-
taviin yksityisyyden suojan parannuksiin. Tämä ei tarkoita, että tie-
toturvallisempi tapa olisi aina kalliimpi. Käyttövaltuuksin suojeltavat 
henkilötiedot otetaan huomioon jo järjestelmän hankkimisvaihees-
sa oletusarvoisesti järjestelmän sisäänrakennettuna ominaisuutena. 
Terveydenhuollossa otettiin vuonna 2015 käyttöön valtakunnallinen 
Omakanta-palvelu, johon asiakas pääsee omilla tunnuksillaan ja jossa 
hän voi hallita suostumuksiaan siitä, miten laajasti hänen tietonsa ovat 
nähtävissä organisaatioiden välillä. Palvelussa myös näkee suoraan 
sen, kuka on käynyt katsomassa rekisteröidyn tietoja.71 Virossa jokai-
sella kansalaisella on henkilökohtainen ID-kortti, jonka avulla hän voi 
nähdä potilastietonsa ja sen, kuka on käynyt hänen potilastiedoissaan 
sekä kontrolloida, kuka pääsee käsiksi potilastietoihin.72 Urkintarikol-
lisuuden kitkijänä henkilörekisteririkos on kömpelö väline, joka häviää 
uuden teknologian tarjoamille henkilötietojen käsittelyn kontrollointi-
mahdollisuuksille. KanTan kaltaiset ratkaisut lisäävät henkilötietojen 
käsittelyn läpinäkyvyyttä. Tällaisten ratkaisujen soisi lisääntyvät myös 
muilla henkilötietojen käsittelyn osa-aloilla.

5 Lokitietojen merkityksestä rikoksen selvittämisessä

Urkinnan paljastumiseksi rekisteröidyn on usein välttämätöntä saada 
tieto henkilötietojensa käsittelystä rekisterinpitäjältä. Urkintarikoksia 
on tullut sitä enemmän ilmi, mitä enemmän on siirrytty kehittynei-
siin sähköisiin järjestelmiin, joista on mahdollista kerätä lokitietoja. 
Urkinta tulee tavallisesti ilmi lokitietojen avulla joko organisaation 
sisäisessä lokivalvonnassa tai urkintaa epäilevän rekisteröidyn teke-
män tietopyynnön seurauksena. Lokitieto on dokumentti organisaa-
tion järjestelmässä, verkossa tai muussa ympäristössä organisaation 
toiminnassa tapahtuneen tapahtuman toteutumisesta jonakin tiettynä 

71 http://www.kanta.fi/fi/ukk1, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-
tojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) velvoittaa valtakunnallisen keskitetyn 
rekisterin käyttöönottamisen julkisella puolella ja pääosin yksityisellä puolellakin 
(ks. erityisesti lain 1 § ja 4 luku).

72 https://e-estonia.com/component/electronic-health-record/.



185

hetkenä.73 Lokitietoon liitetään muun näytön kanssa todistusvoima 
tapahtuman toteutumisesta.74 Henkilötietoja sisältävistä lokitiedoista 
muodostuu oma henkilörekisterinsä. Lokeja on eri tarkoituksiin.75 Kun 
artikkelissa viitataan lokitietoihin, tarkoitetaan käyttölokitietoja, joi-
hin tallentuu tieto työntekijän tunnisteella tehdystä henkilörekisterin 
 käytöstä.

5.1 Velvollisuus kerätä lokitietoja

Velvollisuus lokitietojen keräämiseen voi seurata erityislain sään-
nöksestä76 tai henkilötietolain 32 §:n suojaamisvelvoitteesta, jonka 

73 Valtionvarainministeriön tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI: Lokiohje. 
3/2009, s. 13.

74 Lokitietojen todistusvoimaisuus ei ole ehdoton, vaan on kumottavissa, 
mikäli syytetty pystyy muutoin perustelemaan syyttömyytensä. Helsingin kärä-
jäoikeus on tuominnut 17.11.2008 nro 08/11114 terveydenhoitajana ja sairaanhoi-
tajana toimineen vastaajan henkilörekisteririkoksesta, vaikka vastaaja kiisti teon. 
Vastaajan kertomusta siitä, että joku toinen olisi hänen tunnuksillaan katsonut hä-
nen naapuriensa potilastietoja ei pidetty uskottavana, koska vastaaja oli valittajien 
mukaan huudellut heille heidän lääkkeiden käytöstään eikä ollut tuonut todisteeksi 
sairastodistusta urkinta-ajalta, jolloin hän väitti olleensa sairaslomalla. Hovioikeu-
dessa tuomio oli jäänyt sellaisekseen sillä vastaaja oli peruuttanut valituksensa. 
Toisaalta joissain tapauksissa pohditaan sitä, voiko muu näyttö olla lokitietoja pai-
navampaa erityisesti tilanteissa, joissa työkulttuuri ja järjestelmät ovat sellaisia, 
että työntekijät voivat päästä koneelle helposti myös toisten tunnuksilla. Vaasan 
hovioikeus 20.6.2007 nro 839 ei tuominnut vastaajaa henkilörekisteririkoksesta 
näytön uupumisen perusteella. Lokitiedot eivät olleet yhdistettävissä syytettyyn, 
vaan tapauksessa väitettiin syytetyn urkkineen tietoja eri sairaanhoitajien tunnuk-
silla. Työvuorojen täsmääminen urkintakertojen kanssa sekä tietoisuus työkaverin 
raskaudesta eivät vielä sellaisenaan perustaneet tuomiokynnyksen ylittävää näyt-
töä, varsinkin henkilötodistelun ollessa ”enemmän tai vähemmän kahdensuuntais-
ta”. Ylipartanen 2010, s. 199 on ohjeistanut rekisterinpitäjää urkintatapausta tut-
kiessaan varautumaan rekisteröidyn väitteisiin, että joku muu olisi käynyt heidän 
tunnuksillaan katsomassa tietoja ja huomauttaa, että myös mm. työvuorolistoilla, 
kulunvalvonnan tiedoilla tai käytetyllä työasemalla on merkitystä punnittaessa 
sitä, kuka on käynyt katsomassa tietoja.

75 Lokitiedot jaetaan ylläpitolokiin, käyttölokiin, muutoslokiin sekä virhelo-
kiin, VAHTI 3/2009 s. 14.

76 Erityislaeissa velvollisuuksia lokitietojen keräämiseen asettavat mm. so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
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mukaan rekisterinpitäjän tulee toteuttaa tarpeelliset tekniset ja orga-
nisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.77 Siinä missä 
käyttöoikeuksien hallintajärjestelmät ovat preventiivinen tapa ehkäistä 
väärinkäyttötilanteita, lokitiedot ovat jälkikäteinen tapa tarkastaa, että 
henkilötietojen käsittely on ollut lain mukaista.78 Käytännössä voi olla 
vaikea mitoittaa, milloin tarpeelliset suojatoimenpiteet on toteutettu 
ja tulisiko lokitietoja ylipäätään kerätä. Suojaustoimenpiteiden mi-
toittaminen tulee suhteuttaa mm. henkilörekisterissä olevien tietojen 
laatuun, määrään ja ikään, tietoturvaloukkauksen todennäköisyyteen, 
suojaamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä mahdollisesta henkilö-
tietojen paljastumisesta rekisteröidylle odotettavissa oleviin haittoihin. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on terveystietoja koskevassa tuo-
miossaan todennut, että potilaan oikeuksien varmistamiseksi sairaalan 
tulee huolehtia tarkoituksenmukaisten käytönvalvontatoimenpiteiden 
olemassaolosta luvattoman tietoon pääsyn estämiseksi ja rekisteröidyn 
näyttötaakan helpottamiseksi.79

Turun hovioikeudessa käsitellyssä tapauksessa lääkäriaseman 
vastaanottovirkailija saattoi aseman käytäntöjen mukaan puhelimitse 
tietoja kysyvän lääkärin pyynnöstä avata potilaan tiedot rekisteristä 
lähettääkseen ne eteenpäin tietoja kysyvälle, jos vastaanottovirkailija 

(159/2007) 5.2 § sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetun lain (661/2009) 56 §. 

77 Myös henkilötietolain 5 §:n huolellisuusvelvoite asettaa vaatimuksia hen-
kilötietojen käsittelyn tasolle ja voi perustella lokitietojärjestelmän käyttöönottoa. 
Lisäksi henkilötietolain 1 §:ssä lain tarkoituksena on erikseen mainittu hyvän tie-
tojenkäsittelytavan kehittämisen ja noudattamisen edistäminen. Viranomaisen toi-
minnassa sovellettavaksi tulisi myös julkisuuslain 18.1 § hyvä tiedonhallintatapa. 

78 Lokitiedoilla huolehditaan myös rekisterinpitäjän toiminnassa työskente-
levien oikeusturvasta: lokitiedoista voidaan myös havaita, mikäli henkilö ei ole 
katsonut potilastietoja. Toisaalta ”urkkijan” oikeusturva saattaa vaarantua, mikäli 
lokitiedoista saatavista merkinnöistä tehdään hätiköityjä johtopäätöksiä. Edus-
kunnan oikeusasiamiehellä käsittelyssä olleessa tapauksessa 1211/4/13 26.3.2014 
osastosihteerin tekemien potilastietojen katselemisen johdosta hänen uudelle työn-
antajalleen lähetettiin kirje ”toimenpiteitä varten” sekä potilaalle. Kirjeestä sai sen 
käsityksen, että lähettäjä katsoi osastosihteerin menetelleen virheellisesti. Sihteeri 
joutui itse keräämään todisteet syyttömyytensä tueksi, koska terveyskeskuksen tie-
toturvatyöryhmä ei ollut varmistunut sihteerin selvityksessään mainitseman syyn 
paikkansapitävyydestä. Terveyskeskuksen tietoturvatyöryhmän olisi tullut selvit-
tää asia kunnolla ennen johtopäätösten tekemistä.

79 EIT 17.7.2008 40412/98 I v. Finland.
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pystyi puhelinkeskustelun perusteella tunnistamaan tietojen kyselijän. 
Potilastietoihin tuli tällöin merkintä vastaanottovirkailijan tunnuksella 
potilastietokyselystä syykoodilla ”tutkimustulosten tiedustelu”, mutta 
kysyjää ei merkitty rekisteriin. Varsinaista alkuperäistä tietojen kysyjää 
oli jälkikäteen mahdoton saada selville.80 Hovioikeus ei tapauksessa 
käsitellyt asiaa, mutta ottaen huomioon, että lain sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä esitöiden mukaan lo-
kitietojen tarkoituksena on valmius jäljittää tietojen väärinkäyttötilan-
teet jälkikäteen sekä toimia väärinkäyttöä ehkäisevänä pelotteena, on 
katsottava, että rekisterinpitäjä oli tapauksessa tosiasiallisesti rikkonut 
tietojen suojausvelvollisuuttaan.81 Hallituksen esityksessä on nimen-
omaan painotettu asiakkaan mahdollisimman laajoja oikeuksia seurata 
tietojensa käyttöä.82 Tässä tapauksessa asiakkaan tiedonsaantioikeus, 
pelotevaikutus sekä jälkikäteinen väärinkäyttötilanteen arviointi eivät 
toteutuneet, sillä vastaanottovirkailijan tunnukset eivät antaneet riittä-
vää informaatiota tietojen varsinaisesta kysyjästä.

Henkilötietolain 9 §:n mukaisista tietojen tarpeellisuus- ja vir-
heettömyysvaatimuksista seuraa, että rekisterinpitäjä saa kerätä vain 
sellaisia lokitietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat 
tarpeellisia ja että sen tulee huolehtia siitä, että lokitiedot ovat vir-
heettömiä eivätkä esimerkiksi sekoitettavissa käyttäjien kesken tai 
puutteellisia. Mikäli lokitietojen virheettömyydestä ei ole huolehdit-
tu, lokitietojen todistusvoima kärsii. Tietosuojavaltuutetun toimiston 
laatimassa oppaassa on painotettu sitä, että käyttäjien tunnusten tulisi 
olla henkilökohtaisia, ja ettei tietojärjestelmää voi käyttää kuin omil-
la tunnuksilla.83 Lokitietojärjestelmän toimivuuden takaamiseksi tulee 
huolehtia myös mm. päivämäärä- ja aikakirjausten täsmällisyydestä, 
säilyttämisestä, saatavuudesta ja valvonnasta.84

80 Turun hovioikeus 30.3.2012 nro 741.
81 HE 253/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi, s. 36 ja 43.
82 HE 253/2006, s. 39.
83 Tietosuojavaltuutetun toimisto: Käytönvalvonta: Lokitiedot henkilötietojen 

suojaamisen välineinä. Päivitetty 10.6.2014, s. 3. Ks. myös Ylipartanen 2010, s. 48 
ja 197.

84 VAHTI 3/2009, s. 23–24.



188

5.2 Rekisteröidyn oikeus saada itseään koskevat 
lokitiedot

Rekisteröity ei voi pyytää lokitietoja henkilötietolain 26–28 §:n 
mukaisen tarkastusoikeuden nojalla, sillä henkilötietolain mukai-
nen tarkastusoikeus koskee pyytäjästä itsestä tallennettuja tietoja. 
Lokitieto rekisteriin rekisteröity on järjestelmän käyttäjä (työntekijä), 
ja lokitiedot ovat niiden henkilötietoja, joka ovat käyneet tietoja kä-
sittelemässä. Viranomaistoiminnassa kerättävien rekisteröityä koske-
vien lokitietojen saantiin sovelletaan julkisuuslain 11 §:n asianosaisen 
tiedonsaantioikeutta, jonka mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, 
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on 
oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vai-
kuttaa hänen asiansa käsittelyyn.85

Mikäli lokitieto on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassapidet-
tävä, asianosaisella on tiedonsaantioikeus jos mikään julkisuuslain 
11.2 §:n mukainen asianosaisjulkisuuden rajoiteperuste ei ole käsillä. 
Siihen, ovatko lokitiedot salassa pidettäviä, merkitystä on sekä rekis-
terillä, josta lokitietoja pyydetään, että yksittäistapauksen luonteella. 
Viranomaisen tulee jokaisen tietopyynnön kohdalla erikseen perustella 
lokitietojen salattavuus. Korkein hallinto-oikeus rajasi päätöksessään 
KHO:2014:69 pyydetyt poliisin tietojärjestelmien käyttöä koskevat lo-
kirekisterin tiedot salassa pidettäviksi julkisuuslain 24.1 §:n 7 kohdan 
perusteella turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista vaarantavana 
tietojärjestelmien turvajärjestelyjä koskevina ja niiden toteuttamiseen 
vaikuttavana asiakirjana.86 Tietojen antamisen ei kuitenkaan katsot-
tu julkisuuslain 11.2 §:n 1 kohdan mukaisesti olleen vastoin erittäin 
tärkeää yleistä tai yksityistä etua, ja lokitiedot voitiin antaa niitä pyy-
täneelle rekisteröidylle.87 Lokitietojen tiedonsaantioikeus julkisuus-

85 Lokitiedot muodostavat viranomaisen asiakirjan, Kuopion hallinto-oikeus 
11.11.2011 nro 11/0424/2.

86 Salassapitoperuste, eli julkisuuslain 24.1 §:n 7 kohta: ”salassa pidettäviä 
viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei toisin säädetä: henkilöiden, rakennusten, lai-
tosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat 
ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon anta-
minen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista.” 

87 Katso myös KHO 27.5.2015 nro 1419, jossa oli kyse vankitietojärjestelmän 
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lain 11 §:n nojalla realisoituu vasta sitten, kun asianosaista koskevilla 
tiedoilla voi olla tai on vaikutusta rekisterinpitäjässä konkreettisesti 
vireillä olevan tai vireillä olleen asianosaista koskevan asian käsitte-
lyyn.88 Pelkkä epäily urkinnasta ei riitä. Tapauksessa lokitietojen saa-
misoikeus oli myönnetty, koska poliisi oli aloittanut laillisuusvalvon-
tatoimet valittajia koskevien tietopyyntöjen perusteella muutamasta 
poliisimiehestä. Tällä perusteella valittajat olivat saaneet asianosais-
aseman.

Julkisuuslain asianosaisen tiedonsaantioikeus ei koske yksityisiä 
rekisterinpitäjiä. Yksityisellä sektorilla ei ole myöskään säännöksiä 
siitä, miten tulisi suhtautua lokitiedoista ilmenevän henkilön yksityi-
syyden suojaan tilanteessa, jossa lokitietoja annetaan rekisteröidylle. 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa lokitietojen kerääminen ja käsittely 
perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköi-
sestä käsittelystä (159/2007).89 Pankkialalla lokitietojen kerääminen 
on perusteltua, koska luottolaitoksen tulee tietää, kuka on käsitellyt 
henkilötietoja ja varmistua siitä, että tietojen saajalla on oikeus niiden 
käyttöön.90 Luottotietolain (527/2007) 7.2 §:n mukaan luottotietore-
kisteriin merkittyjä henkilöluottotietoja käsiteltäessä on huolehditta-
va, että tieto henkilöluottotietojen käsittelystä kirjautuu järjestelmään. 
Vakuutusalalla vakuutuslaitoksen tulee tietää, kenelle henkilötietoja 
on luovutettu, ja tämän tiedon selville saaminen onnistuu lokitieto-
jen avulla.91 Isojen organisaatioiden, jotka käsittelevät suurta määrää 

lokitiedoista. Tapauksessa lokitietopyynnön epäävänä perusteena vedottiin sii-
hen, ettei asianosaisella ollut rikosseuraamuslaitoksessa vireillä hänen oikeuttaan, 
etuaan tai velvollisuuttaan koskevaa laitoksen päätöksentekoa edellyttävää asiaa.

88 Myös erityislainsäädännössä on otettu samantyyppinen lähestymistapa, 
esim. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tun lain 18.2 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada lokitiedot asiansa käsittelyyn 
liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tarveharkintavaraus-
ta on onnistunut ratkaisu, muutoin epäluuloisimpien asiakkaiden kanssa saattaisi 
uhrautua huomattavia resursseja tarkastus- ja lokitietopyyntöjen täyttämiseen.

89 Katso erityisesti lain 5 §, 16 § sekä 18 §.
90 Finanssialan keskusliitto: Luottolaitosten henkilötietojen käsittelyä kos-

kevat käytännesäännöt. 20.11.2012. Löydettävissä osoitteessa https://www.fkl.fi/
materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Luottolaitosten_kaytannesaannot.pdf (viim. 
käyntipäivä 14.2.2016), s. 25.

91 Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto: Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöi-
den henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännesäännöt. 20.12.1999. Löydettä-
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asiak kaan kannalta luottamuksellista tietoa, on kannattavaa maineensa 
vuoksi pitää mahdollisimman tarkasti kirjaa henkilötietojen käsittelys-
tä. Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole määritelty velvollisuutta antaa 
lokitietoja rekisteröidylle.

Oikeustila lokitietojen keräämisen ja antamisen suhteen on tällä 
hetkellä jonkin verran epäselvä ja epäreilukin tilanteessa, jossa toisen 
yrityksen henkilötietojen käsittelyssä paljastuu rikollinen toiminta sen 
keräämien lokitietojen avulla, kun toisessa yrityksessä tapahtuneet 
laittomuudet jäävät paljastumatta, jos lokitietoja ei kerätä tai niiden 
keräämisessä on puutteita. Konkreettinen tulkintaohjeistus selventäisi 
tilannetta.

6 Lopuksi

Tunnusmerkistönsä laajuudesta huolimatta henkilörekisteririkos on 
profiloitunut vahvasti urkintarikoksiin. Profiloituminen on proble-
maattista, koska urkinnan rangaistavuus henkilörekisteririkoksena 
ei selkeästi käy ilmi rikostunnusmerkistön sanamuodosta. Artikkelin 
kappaleesta kolme käy ilmi, että hovioikeuden tulkinta ensimmäisen 
urkintaa koskevan ennakkotapauksen kohdalla ei ollut yksimielinen, 
ja edelleenkin voi argumentoida, että vaikka tällainen tulkinta on lain 
puitteissa mahdollinen, parempi vaihtoehto olisi rikoslakiin otettu sel-
keä oma tunnusmerkistönsä urkintateolle. Nyttemmin urkintatekojen 
voidaan katsoa olevan vakiintuneita henkilörekisteririkoksena.

Eräs erityisesti urkintarikoksiin liittyvä erikoisuus on vahingonkor-
vauksen ja rikoslainsäädännön suhteessa, sillä vahingonkorvausvelvol-
lisuus on määritelty ankaraksi vastuuksi rekisterinpitäjälle. Tilanteessa, 
jossa rikoksen tekee rekisterinpitäjän työntekijä ilman rekisterinpitäjän 
hyväksyntää, on rekisterinpitäjällä joka tapauksessa henkilötietolain mu-
kainen vahingonkorvausvastuu. Lisäksi työntekijää itsenäisesti koskee 
vahingonkorvauslain mukainen vahingonkorvausvastuu. Käytännössä 
vahingonkärsijän kannalta kannattavaa on vaatia vahingonkorvausta 
rekisterinpitäjältä, jolla usein on rikoksentekijää paremmat taloudelliset 
mahdollisuudet huolehtia maksuvelvollisuuksistaan. Ankara vahingon-

vissä osoitteessa https://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Vahinko_
ja_henkiyhtioiden_kaytannesaannot.pdf (viim. käyntipäivä 14.2.2016), s. 17.
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korvausvastuu saattaa vähentää rekisterinpitäjän halukkuutta tuoda ilmi 
toiminnassaan tapahtuneita rikoksia sekä implementoida joitakin suoja-
toimenpiteitä, kuten lokien keräämistä. Vahingonkorvausvelvollisuuden 
välttämiseksi rekisterinpitäjän tulee pyrkiä kouluttamaan työntekijöitään 
tehokkaasti estääkseen urkintojen toteutumisen. Erityisesti Mika Myl-
lylää koskevien laajamittaisten urkintojen kohdalla voidaan esittää ky-
symys, onko rekisterinpitäjä onnistunut tässä tehtävässä.

Vahingonkorvausvastuun lisäksi rikosoikeudellisen vastuun 
kohdentuminen on problemaattista tilanteessa, jossa työntekijä toi-
mii henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistön tavoin, mutta osittain 
työnantajanaan olevan rekisterinpitäjän puutteellisen ohjeistuksen tai 
välinpitämättömyyden johdosta. Tämä ei poista työntekijän velvolli-
suutta olla tietoinen omaa toimintaa sääntelevien lakien, asetusten ja 
alemmantasoisten ohjeiden sisällöstä.92 Vastuun kohdentumisessa tuli-
si kuitenkin myös kiinnittää huomiota siihen, miten rekisterinpitäjä on 
toteuttanut omat velvollisuutensa. Mika Myllylää koskevat oikeusta-
paukset osoittivat, että poliisissa tapahtunut laajamittainen urkinta sekä 
henkilötietojen käsittelyä koskevan koulutuksen mahdollinen puutteel-
lisuus voivat olla syitä epäillä rekisterinpitäjän velvollisuuksien lai-
minlyöntiä. Urkintatekojen luonteella on myös merkitystä: tilanteessa, 
jossa työntekijä urkkii jonkin lähipiiriinsä kuuluvan henkilön tietoja, 
on työntekijän syyllisyys selkeää, mutta tilanteessa, jossa kyseessä 
ovat sellaiset tiedot, joiden katsomisesta voi olla työntekijälle hyötyä 
työtehtävien suorittamisessa tai joilla on liityntä työntekijän työtehtä-
viin, ei syyllisyys ole yhtä helposti todettavissa. Jos työntekijä ei ole 
saanut työnantajaltaan ohjausta tai työntekijä pystyy näyttämään toi-
mineensa parhaan ymmärryksensä mukaan, tulisi tarkoin pohtia, mikä 
taho, työntekijä vai rekisterinpitäjä, on toiminut vastoin lakia. Erää-
nä mahdollisena tekijän vastuuvapausperusteena voisi olla rikoslain 4 
luvun 2 §:n kieltoerehdys lain sisällöstä, jos tekijä erehtyy pitämään 
tekoaan sallittuna lainsäädännön sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden, 
viranomaisen virheellisen neuvon tai muuhun näihin rinnastettavan 
seikan vuoksi ja erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettava-
na. Ottaen huomioon säännöksen ankara tulkinta kieltoerehdys tuskin 
kuitenkaan tulee kysymykseen93 Rekisterinpitäjän laiminlyönti oh-

92 Ks. kappale ”4.3 Vastuun allokoiminen oikealle taholle”.
93 Ks. esim. KKO 2015:66 , KKO 2011:23. KKO 2008:119.
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jeistuksen antamiseen taas puolestaan saattaisi rikkoa henkilötietolain 
32 §:n suojaamisvelvollisuutta, mikä olisi henkilötietolain 48.2 §:n 
mukaisena henkilörekisteririkkomuksena rangaistava teko.

Eräs urkintarikoksiin liittyvä ongelma on epäselvyys siitä, tuleeko 
yksityisten toimijoiden kerätä lokitietoja, minkälaisia lokitietoja tulee 
kerätä, miten kauan lokitietoja tulee säilyttää ja missä tilanteissa loki-
tietoja tulee antaa rekisteröidylle. Huomioon tulee ottaa myös niiden 
henkilöiden yksityisyyden suoja, joista lokitietoja kerätään. Tapaukset 
ratkaistaan yksittäistapauksittaisella punninnalla ja huomioon otetaan 
erityisesti kerättyjen henkilötietojen luonne ja niiden arkaluonteisuus.

Henkilörekisteririkos elää tällä hetkellä eräänlaista murrosvaihet-
ta, sillä rikoksen tunnusmerkistön perusteena oleva henkilötietolaki on 
muutosten kohteena. Henkilötietolailla implementoitu henkilötieto-
direktiivi ollaan korvaamassa henkilötietoasetuksella vuoden 2018 ai-
kana. Asetuksessa ei ole säädelty rikosoikeudellisista sanktioista, joten 
henkilörekisteririkoksen säilyminen rikoslaissa on epävarmaa. Vaikka 
henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat perusperiaatteet tullevat säi-
lymään ennallaan, olisi henkirekisteririkoksen sanamuoto syytä saat-
taa ajan tasalle koskemaan uuden asetuksen tarkoittamia muutoksia. 
Huomioon ottaen edellä esitetyt henkilörekisteririkosta koskevat on-
gelmakohdat olisikin suositeltavaa asetusta suomalaiseen lainsäädän-
töön sovitettaessa täsmentää henkilötietojen suojaa koskevien rikosten 
tunnusmerkistöjä.
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