
Lausuntopalvelu.fi 1/3

Saamelaismuseosäätiö

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

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
täytäntöönpanotyöryhmän mietinnöstä.  Saamelaismuseo Siida ei ole saanut lausuntopyyntöä, 
mutta katsoo tärkeäksi antaa asiasta lausunnon. 

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen erikoismuseo ja Suomen saamelaisten kansallismuseo. 
Saamelaismuseon tehtävä on tallentaa kokoelmiinsa Suomen saamelaisten henkistä ja aineellista 
kulttuuria ja esitellä sitä näyttelyissään ja julkaisuissaan. Museon kokoelmissa on tuhansia esineitä ja 
valokuvia, osa niistä on avattu julkisesti kansallisessa Finna-palvelussa.  Museon työskentelyssä 
huomioidaan jo nyt eettiset kysymykset ja tietosuoja. Huolestuneina olemme seuranneet 
keskustelua ja tulkintoja tulevasta tietosuoja-asetuksesta. 

Saamelaismuseo odottaa selkeää tulkintaa siitä, mitä oikeuksia ja mahdollisia rajoituksia museoilla 
on lakiehdotuksessa mainittujen ”erityisten henkilötietojen” (nykylainsäädännön tarkoittamien 
arkaluonteisten tietojen) käsittelyssä. Saamelaismuseon tallentaa kokoelmiinsa aineistoja 
saamelaisten historiasta ja nykypäivästä. Kokoelmajärjestelmään on kirjattu esim. kokoelmaesineenä 
olevan käsityöntekijän nimi ja valokuvissa esiintyvien ihmisten nimet on tallennettu järjestelmään 
yhdessä muiden kontekstitietojen kanssa. Saamelaismuseon toiminnan jatkuvuuden kannalta on 
tärkeää määritellä, kuinka henkilötietoja voidaan käsitellä ja kuinka samanaikaisesti toimia myös 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedon saatavuuden ja tieteen avoimuuteen liittyvien tavoitteiden 
mukaisesti.

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
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-

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

-

Valkonen Sari
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