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Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika/Kaupunginmuseo

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

Suomen museoliitto on antanut asiassa lausunnon 5.9.2017, johon Helsingin kaupunginmuseo yhtyy 
kaikilta osin. 

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen museoliitto on antanut asiassa lausunnon 5.9.2017, johon Helsingin kaupunginmuseo yhtyy 
kaikilta osin. Helsingin kaupunginmuseo jakaa Suomen museoliiton huolen museoiden ja muiden 
kulttuuriperintöorganisaatioiden toimintaedellytyksien toteutumisesta jatkossa, mikäli 
lainsäädännössä ei oteta huomioon kulttuuriperintöorganisaatioiden toiminnan erityispiirteitä. 
Kulttuuriperintöorganisaatioiden tarpeet tulee ottaa huomioon yleislaissa. Museoliiton lausunnossa 
eritellään näitä kohtia tarkemmin.

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa on noin miljoona valokuvaa, 450 000 kulttuurihistoriallista 
esinettä ja 6000 taideteosta, joihin useimpiin liittyy luonnollisesti henkilötietoja. Yhteisen 
kulttuuriperinnön esille saattaminen on museoiden keskeinen tehtävä.  Julkinen valta on viimeisen 
lähes parin vuosikymmenen aikana linjannut yhdeksi keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi tiedon 
avaamisen ja digitalisaation. Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön digitointiin kohdistuneiden 
avustusten ehtona on myös ollut julkiseen käyttöön avaaminen vaikkapa Kansallisen Digitaalisen 
Kirjaston puitteiden kautta. Myös kaupunginmuseo on toiminut tämän linjauksen mukaisesti ja 
avannut kokoelmansa verkkoon kansalaisten vapaaseen käyttöön. Aineistoa verkossa on jo yli 50 
000 objektia (kuvaa ym.) ja se kasvaa vuosittain. Avaamiseen on myös taloudellisesti panostettu 
huomattavia summia. Myös kansalaiset haluavat käyttää palvelua, esim. Helsinkikuvia.fi -palvelussa 
on puolessa vuodessa käynyt yli 174 000 vierailijaa.

Kaupunginmuseon tulkinnan mukaan laki tiukimmillaan voisi estää tämän museon ydintoiminnan, 
koska kuvista ja niihin liittyvistä tiedoista ilmenee monenlaisia erityisiä henkilötietoja niin elävistä 
kuin kuolleistakin helsinkiläisistä, joiden jäljet ja muisto on tärkeää jälkipolville ja julkisen, 
ammatillisesti hoidetun museon toiminnan ydintä. 
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Helsingin kaupunginmuseo edellyttää Museoliiton tapaan, että lakiin tulee selkeä ammatillisia 
museoita rekisterinpitäjän koskeva maininta, jolla mahdollistetaan henkilötietojen käsittely 
museoille säädetyn tehtävän täyttämiseksi kulttuuriperintöaineistojen tallentamisessa, tutkimisessa 
ja esille saattamisessa.

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

-

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?

-

Perustelut

-

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

-

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.
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-

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.

-

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

-

Merisalo Tiina-Sisko
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika/Kaupunginmuseo - 
Museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo - Keski-
Uudenmaan maakuntamuseo


