
Tietosuojaliitteitä ja muita muutoksia 
palvelusopimuksiin

Missä mennään -webinaari
13.9.2018

Heli Kautonen



Tietosuojaliitteitä 
– Tietosuojasta sopiminen Kansalliskirjaston palveluissa



Lähtökohta
• Osana Kansalliskirjaston tietosuojaprojektia 

• tunnistettu, missä palveluissa henkilötietoja käsitellään,
• tarkistettu henkilötietojen käsittelyn perusteet kaikissa 

Kansalliskirjaston palveluissa,
• varmistettu lain edellyttämä turvallinen henkilötietojen käsittely,
• huolehdittu käyttäjien informoinnista,
• sovittu henkilötietojen käsittelystä alihankkijoiden kanssa.

• Nyt vuorossa tietosuojasta sopiminen organisaatioasiakkaiden 
kanssa.



Tietosuojasta sopiminen
• Tietosuojalainsäädäntö velvoittaa rekisterinpitäjää ja 

henkilötietojen käsittelijää sopimaan vastuista.

• Henkilötietoja voi olla
• metatiedoissa (Finna, Melinda, julkaisuarkistot),
• aineistoissa (Finna, julkaisuarkistot),
• kirjautuneiden käyttäjien tiedoissa (Finna, julkaisuarkistot).

• Käytännössä edellyttää sujuvaa yhteistyötä mm. tieto-
pyyntöihin vastaamisessa.



Tietosuoja Kansalliskirjaston 
palvelusopimuksissa
• Uusi tietosuojaliite palvelusopimuksiin: FinELib, Finna, 

julkaisuarkistot, Melinda ja systeemihoitopalvelu

• Kommenttikierrokset samoihin aikoihin

• Tavoite: mahdollisimman yhtenäinen rakenne ja sisältö

• Liittäminen palvelusopimukseen

• FinELibissä, Finnassa ja systeemihoitopalvelussa osana 

palvelusopimusuudistusta

• Melindassa ja julkaisuarkistoissa muutossopimuksella



Tietosuojasta sopimisen aikataulu
Finna, Melinda ja julkaisuarkistot (FinELib etenee omaa tahtiaan)

HUHTI-SYYSKUU 2018

• Valmistelu:
• Kansalliskirjaston

tietosuojaprojekti

• Juridinen asian-

tuntija-apu

• Asiakirjojen
työstäminen

• Esittely
ohjausryhmissä
9/2018

MARRAS-JOULUKUU

• Kommenttien
läpikäynti

• Vastaukset
kysymyksiin
(asiantuntija-apu)

• Vastausten ja 
perustelujen
julkaisu

• Muutosten
tekeminen

• Päätökset
ohjausryhmissä
11/2018

14.9–15.10.2018

KOMMENTTI-
KIERROS
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Kommenttikierros
• Liiteluonnokset ja (palvelusta riippuen) muut 

sopimusdokumentit lähetetään kommentoitaviksi

• kaikille palvelusopimuksen tehneille asiakasorganisaatioille

• sektoreita koordinoiville yhteistyöelimille.

• Kommenttien DL 15.10.2018

• Mahdolliset kommentit organisaatioiden juristeilta kierroksen aikana

• Kommentointi lomakkeella

• Tarvittaessa webinaareja tai kyselytunteja.



Muita muutoksia palvelusopimuksiin



FinELib
• Sisällön päivitys nykyhetkeä 

ja tulevia tarpeita 

vastaavaksi.

• Uudet sopimukset ennen 

syksyn aineistoneuvotteluita.

Finna
• Laaja sopimusuudistus, 

joka koskee kaikkia 

organisaatioita.

• Keskeisin muutos edelliseen: 

pääsopimuksessa 

muuttumaton ydin, 

muuttuvat asiat liitteissä.

• Kaikkien liitteiden päivitys.



Melinda
• Sopimus pysyy ennallaan.

• Uusia liitteitä syksyn aikana:
• Tietosuoja
• Hinnoittelu
• Asteri

Julkaisuarkistot
• Sopimus pysyy ennallaan.

• Uusi tietosuojaliite +
muutossopimus.



Olkaa aktiivisia, saamme yhdessä tehtyä
paremmat sopimukset
ja liitteet!
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