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Keskeinen lainsäädäntö 
Tietohallintoa, IT-palvelujen käyttöä säätelevät useat lait ja asetukset. Niissä määritellään myös 

väärinkäytön mahdollisia seuraamuksia. 

Yliopistoa, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: 

– Arkistolaki (831/1994) 

– Hallintolaki (434/2003) 

– Henkilötietolaki (HetiL, 523/1999) 

– Julkisuuslaki (JulkL, 621/1999) 

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (TETSL, 759/2004, mm. 6. luku) 

– Rikoslaki (39/1889, luku 35:1,2 §; luku 38:2 §, luku 38:3−4 §; luku 38:8 §) 

– Suomen perustuslaki (731/1999, 10–12§) 

– Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTSL, 516/2004) 

– Tekijänoikeuslaki (404/1961) 

– Yliopistolaki (558/2009 mm. luku 5:45 §; luku 10:85 §) 

– Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 §; luku 6) 

– Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 §; luku 8:1 §;) 

 

Ammattikorkeakoulua, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: 

– Arkistolaki (831/1994) 

– Hallintolaki (434/2003) 

– Henkilötietolaki (HetiL, 523/1999) 

– Julkisuuslaki (JulkL, 621/1999) 

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (TETSL, 759/2004, mm. 6. luku) 

– Rikoslaki (38. luku Tieto-ja viestintärikoksista) 

– Suomen perustuslaki (731/1999, 10–12§) 

– Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTSL, 516/2004) 

– Tekijänoikeuslaki (404/1961) 

– Ammattikorkeakoululaki (351/2003 mm. luku 6:28 §; luku 9:42) 

– Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 §; luku 6) 

– Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 §; luku 8:1 §;) 

 

Toinen aste, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: 

– Arkistolaki (831/1994) 

– Hallintolaki (434/2003) 

– Henkilötietolaki (HetiL, 523/1999) 

– Julkisuuslaki (JulkL, 621/1999) 

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (TETSL, 759/2004, mm. 6. luku) 

– Rikoslaki (38. luku Tieto-ja viestintärikoksista) 

– Suomen perustuslaki (731/1999, 10–12§) 
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– Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTSL, 516/2004) 

– Tekijänoikeuslaki (404/1961) 

– Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998 mm. luku 5:35 §; luku 6:44) 

– Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 §; luku 6) 

– Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 §; luku 8:1 §;) 

 

 

Aikuiskoulutusta, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: 

– Arkistolaki (831/1994) 

– Hallintolaki (434/2003) 

– Henkilötietolaki (HetiL, 523/1999) 

– Julkisuuslaki (JulkL, 621/1999) 

– Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (TETSL, 759/2004, mm. 6. luku) 

– Rikoslaki (38. luku Tieto-ja viestintärikoksista) 

– Suomen perustuslaki (731/1999, 10–12§) 

– Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTSL, 516/2004) 

– Tekijänoikeuslaki (404/1961) 

– Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998 mm. luku 5:35 §; luku 6:44) 

– Vahingonkorvauslaki (412/1974, luku 4; luku 5:5-6 §; luku 6) 

– Työsopimuslaki (55/2001, luku 7:1-2 §; luku 8:1 §;) 
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