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Jakelussa mainituille

LAUSUNTOPYYNTÖ YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 85 ARTIKLAA KOSKIEN

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henki-
löiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaas-
ta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tie-
tosuoja-asetus))1 on tullut voimaan 24.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa
25.5.2018.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklassa säädetään henkilötietojen käsit-
telystä ja sananvapauden sekä tiedonvälityksen vapaudesta. Kyseisen ar-
tiklan mukaan:

1. Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän asetuk-
sen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapau-
teen ja tiedonvälityksen vapauteen, mukaan lukien käsittely journalis-
tisia tarkoituksia ja akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun
tarkoituksia varten.

2. Käsittelylle journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, taiteelli-
sen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten jäsenvaltioiden on sää-
dettävä vapautuksia tai poikkeuksia II luvun (periaatteet), III luvun (re-
kisteröidyn oikeudet), IV luvun (rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsit-
telijä), V luvun (henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainväli-
sille järjestöille), VI luvun (riippumattomat valvontaviranomaiset), VII
luvun (yhteistyö ja yhdenmukaisuus) ja IX luvun (tietojenkäsittelyyn liit-
tyvät erityistilanteet) säännöksiin, jos ne ovat tarpeen henkilötietojen
suojaa koskevan oikeuden sovittamiseksi yhteen sananvapauden ja
tiedonvälityksen vapauden kanssa.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 2 kohdan nojalla antaman-
sa säännökset tiedoksi ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.

1 Yleinen tietosuoja-asetus saatavilla osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
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Oikeusministeriö on asettanut työryhmän henkilötietojen suojaa koskevan
kansallisen lainsäädännön tarkistamiseksi. Työryhmä laatii ehdotuksensa
lainsäädännön muutoksiksi. Tässä yhteydessä tarkastellaan, kuinka kansal-
lisessa lainsäädännössä tulisi sovittaa yhteen oikeus henkilötietojen suo-
jaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen yleisen
tietosuoja-asetuksen 85 artiklan mukaisesti. Sananvapauteen liittyviä kä-
sitteitä, kuten journalismia, on tältä osin tulkittava väljästi, jotta voidaan
ottaa huomioon sananvapautta koskevan oikeuden merkitys demokraatti-
sissa yhteiskunnissa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Työryhmän sihteeristö on laatinut alustavan muistion (liitteenä) näiden
oikeuksien yhteensovittamisesta sekä 85(2) artiklan mukaan tehtävistä
vapautuksista ja poikkeuksista.

Työryhmän kannan määrittämiseksi teille varataan mahdollisuus antaa kir-
jallinen lausunto oheisesta muistiosta. Teitä pyydetään ottamaan lausun-
nossanne perustellusti kantaa siihen, ovatko työryhmän muistiossaan esit-
tämät alustavat kannanotot kannatettavia vai ovatko ne joiltain osin mie-
lestänne ongelmallisia edellä mainittujen oikeuksien tasapainottamisen
kannalta.

Tarvittaessa työryhmä järjestää lausuntojen pohjalta kuulemistilaisuuden
alkuvuoden 2017 aikana.

Pyydämme teitä toimittamaan mahdollisen lausuntonne asiassa sähkö-
postitse viimeistään 10.2.2017 työryhmän sihteeri Tanja Jaatiselle (etuni-
mi.sukunimi@om.fi) word-, openoffice (odt)-, pdf- tai rtf-tiedostona. Lau-
suntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Tanja Jaatinen, puhelin 02951 50056,
sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.

Työryhmän sihteeri Tanja Jaatinen

LIITE Muistio

JAKELU Viestintävirasto

Sanomalehtien liitto
Journalistiliitto
Medialiitto (ent. Viestinnän Keskusliitto)
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Julkisen sanan neuvosto

Electronic Frontier Finland ry

Sanoma Media Finland Oy
Alma Media Suomi Oy
MTV Oy
Yleisradio Oy


