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Itä-Suomen hallinto-oikeus

Lausunto

01.09.2017

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

Ehdotetun tietosuojalain muutoksenhakusäännökset vastaisivat pääsääntöisesti nykyisen 
henkilötietolain mukaisia säännöksiä. Tietosuojaviraston tekemästä päätöksestä voitaisiin valittaa 
hallinto-oikeuteen hallintovalituksella. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen edellyttäisi 
korkeimman hallinto-oikeuden valituslupaa. Mietinnön mukaan hallintotuomioistuimen asiamääriin 
uudistus voi vaikuttaa jossain määrin valvontaviranomaisen toimivallan laajenemisen ja näin ollen 
valituskelpoisten päätösten mahdollisen lisääntymisen vuoksi, mutta vaikutus ei ole todennäköisesti 
merkittävä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsitys uudistuksen vaikutuksista on samansuuntainen. Itä-Suomen 
hallinto-oikeudessa on nykyisen henkilötietolain mukaisia valitusasioita käsitelty viime vuosina 
joitakin yksittäisiä tapauksia. Tähän nähden voidaan arvioida, että uudistuksen vaikutus Itä-Suomen 
hallinto-oikeuden toimintaan ja sen tarvitsemiin resursseihin ei ole merkityksellinen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus pitää mietinnön mukaista ehdotusta kannatettavana.

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

-
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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.

-

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

-

Hartikainen Jukka
Itä-Suomen hallinto-oikeus


