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Tekes

Lausunto

08.09.2017

Asia:  1/41/2016

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän 
(TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi 
tietosuojalaiksi

1 luku. Yleiset säännökset

Yleiset kommentit

-

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

-

Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 §:stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia 
koskevasta 6 §:stä.

-

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

-

Ikärajaa koskevat perustelut

-

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

-
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Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

-

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset

Yleiset kommentit käsittelyn viivästymistä koskevasta 23 §:stä.

-

Tulisiko yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan mukaisia hallinnollisia sakkoja voida kohdistaa myös 
viranomaisiin ja julkishallinnon elimiin?

ei

Perustelut

Ensisijaisesti puutteiden korjaus ja mahdollinen käsittely seuraamuslautakunnassa. Sisäänrakennettu 
tietosuoja vaatii kuitenkin riittäviä resursseja ja johdon panostusta, jotta tietosuoja voidaan ottaa 
huomioon prosessien ja järjestelmien suunnittelussa, hankinnoissa sekä henkilötietojen käsittelyn ja 
tiedonohjauksen suunnittelussa. Tämä puoltaisi organisaatioille kohdentuvan sanktion käyttöä 
vakavissa systemaattisissa laiminlyönneissä. 

Mikäli vastaus hallinnollisten sakkojen kohdistamista viranomaisiin koskevaan kysymykseen on 
ei, pyydetään esittämään näkemys vaihtoehtoisesta seuraamusjärjestelmästä.

-

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

-

5 luku. Tietojenkäsittelyn erityistilanteet

Yleiset kommentit henkilötietojen käsittelyä journalistisia, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten koskevasta 27 §:stä.

-

Yleiset kommentit tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten 
tapahtuvaa käsittelyä koskevista poikkeuksista ja suojatoimista

-

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

Yleisen edun mukaiseen (§33) arkistointiin liittyvät asetuksen artiklojen 15, 16, 18, 19, 20 ja 21 
oikeuksista poikkeaminen on tärkeä ottaa mukaan tietosuojalakiin. Varsinkin silloin, kun kyseessä ei 
ole varsinainen henkilörekisteri ja henkilötieto on paperiarkistossa. Arkistointi tapahtuu usein 
asiankäsittelyjärjestelmissä ennen siirtoa pitkäaikaiseen arkistointiin (SAPA). Näissä järjestelmissä 
lokitiedot ovat yleensä saatavilla, mutta on vaikea osoittaa mitä tietoa asiakirjasta on katsottu. Myös 
henkilön identifiointi voi tuottaa haasteita (monta Matti Virtasta).
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Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n ja 10 §:n 3 momentin muuttamisesta

Yleiset kommentit tietosuojarikosta koskevasta 9 §:stä.

-

Muut mahdolliset kommentit

Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

-

Pylkkänen Maija-Liisa
Tekes


