
Lausuntopalvelu.fi 1/3

Suomen Yrittäjät ry

Lausunto

11.09.2017

Asia:  1/41/2016

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän 
(TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi 
tietosuojalaiksi

1 luku. Yleiset säännökset

Yleiset kommentit

Suomen Yrittäjät esittää näkemyksiään tietosuojasääntelyn vaikutuksista pienten ja keskisuurten 
yritysten toimintaan.

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kaikista Suomen yrityksistä pk-yrityksiä on 99,8 % ja mikroyrityksiä 93 %. On erityisen valitettavaa, 
että esityksessä oleva yritysten vaikutustenarvioinnissa ei riittävästi saatu todellisia vaikutuksia esiin 
pk-yrityksiltä. Suomen Yrittäjien mielestä tähän asiaan olisi tullut panostaa selvästi enemmän. On 
selvää, että pk-yrityksille tietosuoja-asetus tuottaa lisätyötä ja vaatii lisäresursseja. Yrittäjä joutuu 
panostamaan asioiden laittamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaiseksi omalla työpanoksellaan tai 
palkata konsultin hoitamaan asiaa. 

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

Ei lausuttavaa

Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 §:stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia 
koskevasta 6 §:stä.

Ei lausuttavaa

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

-

Ikärajaa koskevat perustelut

Ei lausuttavaa.
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3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

Suomen Yrittäjät kannattavat mahdollisuutta toimittaa tarvittaessa suullinen käsittely oikeusturvan 
takaamiseksi.

Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

Ei lausuttavaa.

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset

Yleiset kommentit käsittelyn viivästymistä koskevasta 23 §:stä.

Ei lausuttavaa.

Tulisiko yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan mukaisia hallinnollisia sakkoja voida kohdistaa myös 
viranomaisiin ja julkishallinnon elimiin?

kyllä

Perustelut

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi perusteltua, että kaikilla toimijoilla olisi samat säännöt. 

Mikäli vastaus hallinnollisten sakkojen kohdistamista viranomaisiin koskevaan kysymykseen on 
ei, pyydetään esittämään näkemys vaihtoehtoisesta seuraamusjärjestelmästä.

Ei lausuttavaa.

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

Ei lausuttavaa.

5 luku. Tietojenkäsittelyn erityistilanteet

Yleiset kommentit henkilötietojen käsittelyä journalistisia, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten koskevasta 27 §:stä.

Ei lausuttavaa.

Yleiset kommentit tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten 
tapahtuvaa käsittelyä koskevista poikkeuksista ja suojatoimista

Ei lausuttavaa.

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

Ei lausuttavaa.

Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n ja 10 §:n 3 momentin muuttamisesta

Yleiset kommentit tietosuojarikosta koskevasta 9 §:stä.
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Ei lausuttavaa.

Muut mahdolliset kommentit

Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

-

Holopainen Petri
Suomen Yrittäjät ry


