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Tietosuojaliite Finnan palvelusopimukseen 

 

1. Taustatekijät 

Tämä liite koskee niitä Finna-konsortion jäseniä, joiden taustajärjestelmien palveluita on 
integroitu Finna-palveluun siten, että Kansalliskirjastolla on pääsy taustajärjestelmien sisältämiin 
konsortion jäsenten asiakkaiden henkilötietoihin. Kansalliskirjasto toteuttaa ko. tietojen avulla 
Finna-palvelun asiakastoiminnot palveluun kirjautuvalle asiakkaalle. Palvelun teknisen 
ympäristön tuottaa osin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, joka käsittelee henkilötietoja 
teknisiin ylläpitotoimiin liittyen. Tällä liitteellä konsortion jäsen hyväksyy myös CSC:llä 
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn. 
 
Finna-konsortion jäsen on taustajärjestelmässä olevien henkilötietojen henkilötietolain 
mukainen rekisterinpitäjä ja Finna-palvelun asiakasrekisterin käyttäjä.   
 
Kansalliskirjasto on Finna-palvelun asiakasrekisterin henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä 
ja taustajärjestelmissä olevien henkilötietojen käyttäjä. 
 
Asiakkaalle, jonka henkilötietoja käsitellään Finna-palvelussa, henkilötietojen käsittely kuvataan 
palvelun käyttöliittymässä osiossa Tietosuoja. Asiakas hyväksyy tietojensa käsittelyn 
kirjautumisen yhteydessä, ja Kansalliskirjasto sekä Finna-konsortion jäsen käsittelevät asiakkaan 
tietoja ainoastaan hyväksytyllä tavalla ja asiakkaan toimeksiannosta.  

 

2. Liitteen tarkoitus 

Finna-konsortion jäsen on antanut Kansalliskirjastolle oikeuden käyttää taustajärjestelmiensä 
rajapintoja. Kansalliskirjasto on antanut konsortion jäsenelle oikeuden käyttää Finna-palvelun 
hallintaliittymää. Rajapintojen kautta Kansalliskirjastolla on pääsy taustajärjestelmien tietoihin ja 
Finna-palvelun hallintaliittymän kautta konsortion jäsenellä on pääsy palvelun asiakasrekisterin 
tietoihin jäsenen omien asiakkaiden tietojen osalta. Taustajärjestelmien ja Finna-palvelun 
asiakasrekisterin tiedot sisältävät henkilötietoja.  
 
Finna-konsortion jäsen ja Kansalliskirjasto ovat toiminnassaan velvollisia noudattamaan 
henkilötietolakia henkilötietojen käsittelyssä ja julkisuuslainsäädäntöä tietojen salassapidossa. 
Tietojen luottamuksellisuudessa noudatetaan lisäksi Finnan palvelusopimuksen kohtaa 10. 
 
Tällä liitteellä selvennetään Finna-konsortion jäsenen ja Kansalliskirjaston tietosuojaan ja -
turvallisuuteen liittyviä vastuita. Liitteen ja Finnan palvelusopimuksen mukaisten ehtojen 
noudattaminen on edellytyksenä taustajärjestelmien rajapintojen ja Finna-palvelun 
hallintaliittymän käytölle.  
 

 

3. Henkilötietojen suoja 

1) Kansalliskirjasto käsittelee taustajärjestelmässä olevia henkilötietoja Finna-palveluun 
kirjautuvan asiakkaan hyväksynnällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen Finna-
konsortion jäsenen määrittämien taustajärjestelmän asiakastoiminnallisuuksien 
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integroimiseksi Finnaan. Kansalliskirjasto hävittää hallussaan mahdollisesti olevat, 
taustajärjestelmästä rajapinnan kautta hankitut henkilötiedot, kun käyttäjä poistaa 
käyttäjätilinsä tai on kulunut 12 kuukautta edellisestä kirjautumiskerrasta.  

2) Finna-palvelussa käsiteltävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn vaiheet kuvataan palvelun 
käyttöliittymässä osiossa Tietosuoja. 

3) Finna-palvelun asiakasrekisterin henkilötietoja voivat käsitellä vain nimetyt henkilöt, jotka 
ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen tai joiden työsopimukseen sisältyy 
salassapitovelvollisuus tai joita koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Kansalliskirjasto 
ja Finna-konsortion jäsen ylläpitävät listaa nimetyistä henkilöistä ja ovat velvollisia 
luovuttamaan listan pyydettäessä toisilleen. Vain nimetyillä, luonnollisilla henkilöillä saa olla 
Finna-palvelun ylläpitotunnuksia. 

4) Sopijapuolet ovat velvollisia perehdyttämään nimetyt henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut 
henkilöt: 

-henkilötietolain sisältöön 
-Finnan palvelusopimukseen ja tähän liitteeseen 
-henkilötietojen käsittelyn turvallisuusmenettelyihin. 

5) Sopijapuolet eivät ole oikeutettuja luovuttamaan toisen sopijapuolen henkilörekisterin 
sisältämiä tietoja kolmansille osapuolille. 

 

4. Tietosuoja ja tietoturvallisuus 

Tämän liitteen piiriin kuuluvien henkilötietojen ja muun tietojenkäsittelyn osalta: 
 
1) Sopijapuolet noudattavat henkilötietojen käyttäjinä henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettua 

huolellisuusvelvoitetta sekä henkilötietolain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa ja 
tietojen suojaamista koskevia säännöksiä käsitellessään järjestelmissä olevia henkilötietoja.   

2) Sopijapuolet huolehtivat siitä, että niiden käyttämät laitteet sekä tilat on asianmukaisesti 
suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä 
menettelyjä noudatetaan.  

3) Sopijapuolet ilmoittavat välittömästi toisilleen havaitsemastaan, taustajärjestelmässä tai 
Finna-palvelun asiakasrekisterissä oleviin henkilötietoihin tai salassa pidettäviin tietoihin 
kohdistuvasta tietoturva-uhasta. 

4) Sopijapuolet vastaavat siitä, että ne toteuttavat osaltaan tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai 
laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä 
taikka muulta luvattomalta käsittelyltä. 

 
 

 


