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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

Kansallisen yleislain säätäminen on perusteltua, asetus jättää monin paikoin liikkumavaraa ja esim. 
henkilötunnuksen käsittely on jätetty kansallisen sääntelyn varaan. 

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Soveltamisalaa koskeva pykälä on monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävissä, sitä olisi hyvä 
hieman selkeyttää. Viittauksien avaaminen mahdollisuuksien mukaan voisi olla paikallaan.

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.

Yhdymme tämän osalta Ficomin kantaan. 

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

13 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

 

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä
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Kannatamme sinänsä suullisen käsittelyn mahdollisuutta. Huomattavien sanktioiden vuoksi tämä on 
tärkeä oikeusturvan tae. Toivoisimme kuitenkin, että sääntelyn monimutkaisuuden ja 
tulkinnanvaraisuuden vuoksi kansallisen tietosuojaviranomaisen rooli olisi jatkossakin ensisijaisesti 
ohjaava ja neuvova. Resurssit tulisi lähtökohtaisesti käyttää painottuen tähän rooliin. Suurien 
sanktioiden asettaminen tulisi olla viimesijaista ja tulla kyseeseen ainoastaan tilanteissa joissa 
rikkomus johtuu selvästä tahallisuudesta tai välinpitämättömyydestä. Se, että ohjaava viranomainen 
on valtuutettu antamaan merkittäviä sanktioita voi toimia korkeampana kynnyksenä sille, että 
toimijat rohkenevat pyytämään ohjausta. Suosittelisimme työryhmän miettimään vaihtoehtoa, että 
sanktioiden määrääminen kuuluisi (viraston esityksestä) riippumattomalle tuomioistuimelle. 

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.

-
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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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