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Oikeuskanslerinvirasto

Lausunto

08.09.2017 OKV/47/20/2017

Asia:  1/41/2016

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

1 luku. Yleiset säännökset

Yleiset kommentit

Ei ole lausuttavaa 1 luvun yleisistä säännöksistä.

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

Ei lausuttavaa käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

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

Ei lausuttavaa erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 §:stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia 
koskevasta 6 §:stä.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

13 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

Lapsen tietoyhteiskunnan palveluiden käytön oikeuksien takaamiseksi ikäraja suostumuksen 
vaatimiselle on perusteltua pitää alhaisena.

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä
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Ei lausuttavaa suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä.

Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

Ei lausuttavaa valvontaviranomaisia koskevasta 3 luvusta.

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset

Yleiset kommentit käsittelyn viivästymistä koskevasta 23 §:stä.

Ei lausuttavaa käsittelyn viivästymistä koskevasta 23 §:stä.

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

ei

Perustelut

Kaikessa viranomaistoiminnassa ja julkisen vallan käytössä tulee noudattaa lakia. 
Viranomaistoiminnan lainmukaisuutta valvotaan eri hallinnonaloilla ja viime kädessä ylimpien 
laillisuusvalvojien toimesta. 

Viranomaisten toiminta ja julkisen vallan käyttö perustuu viranomaisille säädettyihin tehtäviin ja 
viranomaistoiminta rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroin. Viranomaisten tehtävien hoidon 
jatkaminen tulisi joka tapauksessa varmistaa myös silloin, kun viranomaiselle olisi määrätty 
tietosuoja-asetuksen 83 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen sakko. Käytännössä tämä tarkoittaa että 
hallinnollisen sakon saaneelle viranomaiselle tulisi osoittaa vastaava rahoitus sen toiminnan 
jatkumisen turvaamiseksi.

Pidän yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan mukaisten hallinnollisten sakkojen kohdistamista 
viranomaisiin ja julkishallinnon elimiin tarkoituksettomana.

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

Viranomaisen vastuu toimia lain mukaisesti on Suomen lainsäädännössä toteutettu viime kädessä 
rikoslain virkarikoksia koskevalla lainsäädännöllä. Käsitykseni mukaan voimassa oleva virkarikoksia 
koskeva sääntely on riittävä seuraamusjärjestelmä ohjaamaan viran-omaisia noudattamaan yleistä 
tietosuoja-asetusta ja esitettyä tietosuojalakia.

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

Ei yleisiä kommentteja oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

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

Ei lausuttavaa 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

Ei lausuttavaa tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten 
tapahtuvaa käsittelyä koskevista poikkeuksista ja suojatoimista.

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

Ei yleistä lausuttavaa tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n ja 10 §:n 3 momentin muuttamisesta

Yleiset kommentit tietosuojarikosta koskevasta 9 §:stä.

Ei lausuttavaa tietosuojarikosta koskevasta rikoslain 38 luvun 9 §:stä.

Muut mahdolliset kommentit

Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Yleinen tietosuoja-asetus poikkeaa kirjoitustavaltaan kansallisesta lainsäädännöstä ja voi käsitykseni 
mukaan olla melko vaikeaselkoinen henkilöille joilla ei ole kokemusta Euroopan unionin sääntelystä.

Sääntelyn voimaantulon yhteydessä on varmistettava riittävä tiedotus uuden lainsäädännön 
sisällöstä.
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