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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

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

-

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:

13 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

Tietosuoja-asetus rajoittaa lasten henkilötietojen käsittelyä ilman huoltajien suostumusta 
(tietosuoja-asetus 8 artikla). Ikärajan asettaminen määrittää alaikäisen mahdollisuudet käyttää 
esimerkiksi sosiaalisen median palveluja ilman huoltajiensa lupaa. Tämä on EHYT ry:n toiminnan 
näkökulmasta keskeinen kysymys. Tietosuoja-asetuksen toimeenpano on tasapainoilua lapsen 
osallistumisoikeuden ja suojelun välillä. Tietosuoja-asetukseen liittyvässä keskustelussa on esitetty 
huolta ikärajan asettamisesta liian korkealle, jolloin se vaikuttaa kielteisesti lasten ja nuorten 
yksityisyyteen ja osallistumisen oikeuteen. Osallisuus digitaalisessa kulttuurissa on lapsille ja nuorille 
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merkittävä osa arkea, itseilmaisua ja oppimista sekä vertaissuhteiden muodostumista. Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry esittää, että kyseinen ikäraja asetetaan 13 vuoteen. 

Tietosuoja-asetuksen johdannossa määritellään, että ”Vanhempainvastuunkantajan suostumuksen 
ei olisi oltava tarpeen tarjottaessa ennalta ehkäiseviä palveluja tai neuvontapalveluja suoraan 
lapselle”. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu asetuksen artikloissa ja se jättää siten tulkintavaraa. 
Tietosuoja-asetus jättää myös tulkinnanvaraa siihen, mikä on ennalta ehkäisevä palvelu tai 
neuvontapalvelu. Ministeriön jatkotyöskentelyssä tulee tarkemmin määrittää, mitä näillä palveluilla 
tarkoitetaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lisäksi useat muut Suomessa toimivat tuki- ja 
neuvontapalvelut käyttävät kaupallista alustaa toimintaympäristönään. Epäselväksi jää, vaaditaanko 
vanhempainvastuunkantajan suostumus myös tällaisissa tilanteissa. Lapsille ja nuorille tulee 
jatkossakin varmistaa pääsy laadukkaisiin matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluihin verkossa.  

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.
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-

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

-

Jokinen Ilmo
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry


