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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?

-

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.

Pankkitiedustelujen sähköistämisprojektin yhteydessä on noussut esille kysymys rekisteröidyn 
tarkastusoikeuden käyttämisestä (oikeudesta saada pääsy tietoihin). Tullin näkemyksen mukaan 
henkilötietojen käsittelyä koskevaan kansalliseen yleislakiin eli tietosuojalakiin on tarpeen laatia sitä 
rajoittava säännös. 

Henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetussa laissa (639/2015) on säädetty poikkeuksista 
rekisteröidyn tarkastusoikeuteen. Lain 29 § 1 momentin 5 kohdan mukaan tarkastusoikeutta ei ole 
tietoihin, jotka on saatu rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n 1 tai 2 momentin 
perusteella. Tällä perusteella saatavia tietoja ovat esimerkiksi pankkitiedustelut. 
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Tullilta ei ole pyydetty lausuntoa mietinnöstä, mutta Tulli pyytää TATTI-työryhmää harkitsemaan 
tietojen saantia koskevan säännöksen sisällyttämistä yleislakiin. Jos pankki luovuttaa tiedot 
mahdollisesta pankkitiedustelusta rekisteröidylle, se voi haitata olennaisesti rikostiedusteluvaiheen 
tiedonhankintaa. Tullin näkemyksen mukaan pankkeja koskevasta säännöksestä ei voida säätää 
lainvalvontaviranomaisia koskevassa säädöksessä tietosuojadirektiivin pohjalta, vaan yleislaissa eli 
tietosuojalaissa. 

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

-
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