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Suomen valokuvataiteen museo

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 valokuvataiteen museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo, jonka tehtävänä on 
edistää ja vaalia valokuvataidetta ja -kultturia.  

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Valokuvataiteen museo katsoo, että museoalan toiminnan turvaava tulkinta uudesta tietosuojalaista 
tarvitaan. Museoiden toimintaa koskevat erityisesti artiklat 85 (sananvapaus ja taiteellinen ilmaisu) 
ja 89 (arkistointi, tieteellinen tutkimus), joista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
täytäntöönpanotyöryhmä toteaa mietinnössään, että sananvapauden ja henkilötietojen suojan 
yhteensovittamista on kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä erikseen arvioitava. Ehdotamme, 
että näiden soveltamiseen nimenomaan museoalalla perustetaan museoalan asiantuntijoista 
koostuva työryhmä, joka tulkitsee lakia tältä osin yhteistyössä valtiollisen valvontaviranomaisen 
kanssa. Tämän tavoitteena olisi varmistaa museoiden tarkoituksenmukaisen toiminnan jatkuminen 
eli museoiden kokoelmiin kuuluvien yksityishenkilöihin liittyvien kuva- ja tekstimuotoisten 
aineistojen avoin käyttö näyttely-, tutkimus- ja julkaisutoiminnassa

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:
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-

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.

-

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.

-
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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

-

Heikka Elina
Suomen valokuvataiteen museo


