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Jyväskylän yliopisto

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:

15 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

Muissakin kansallisissa säännöksissä ikärajana sovelletaan 15 vuotta ja tätä ikärajaa on käytetty jo 
monissa palvelutoteutuksissa.

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

-
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Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

Asetus edellyttää, että rekisterinpitäjänä toimiva viranomainen tai julkishallinnon elin nimittää 
tietosuojavastaavan. Velvollisuudesta nimittää tietosuojavastaava on säädetty muutoin asetuksen 
37 artiklassa. Tietosuojavastaavalta edellytetään tietosuojaa koskevan sääntelyn 
erityisasiantuntemusta. Oman haasteensa muodostaa tietosuojaa koskevan sääntelyn 
tulkinnanvaraisuus. Tietosuojasäännösten toimeenpanon ja kaikkien siihen osallistuvien 
organisaatioiden kannalta olisi tärkeää, että tietosuojavirasto priorisoisi toiminnassaan erityisesti 57 
artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaisia tehtäviä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että julkishallinnon 
organisaatiot hankkivat erityisasiantuntemusta laajamittaisesti yrityksiltä täyttääkseen asetuksen 
velvollisuudet. 

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?

ei

Perustelut

Jyväskylän yliopisto kannattaa niiden täytäntöönpanotyöryhmän jäsenten kantaan ja perusteluja, 
joiden mielestä laissa tulisi käyttää kansallista liikkumavaraa hallinnollisten sakkojen osalta. 
Julkishallinnolle muussa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset hyvän hallinnon edellytysten 
noudattamisesta, virkavastuusta ja yleisestä laillisuusvalvonnasta sekä mahdollinen 
vahingonkorvausvastuu ovat jo sinällään tehokkaita ja oikeasuhtaisia keinoja sen varmistamiseksi, 
että tietosuoja-asetusta noudatetaan julkishallinnossa. Hallinnollisten sakkojen enimmäismäärät, 10 
miljoonaa ja 20 miljoonaa euroa, ovat lähtökohtaisesti rekisterinpitäjinä toimivan yliopiston 
kantokykyyn nähden korkeita.  

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.

Tietosuojalakiin esitetään merkittäviä rekisteröityjen oikeuksia koskevia rajoituksia edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. Näihin ei myöskään sovelleta yleisenä lähtökohtana oleva tietojen 
minimoinnin periaatetta. Olisi tärkeää, että esitöissä kuvattaisiin mitä käytetyt käsitteet ”taiteellinen 
ja akateeminen” ilmaisu tarkoittavat. 
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Yleiset kommentit tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten 
tapahtuvaa käsittelyä koskevista poikkeuksista ja suojatoimista

Jyväskylän yliopisto kannattaa Aalto yliopiston lausunnossaan ehdottamia tarkennuksia koskien 
tieteellisen tutkimuksen käsittelyn oikeusperusteita. Jyväskylän yliopisto katsoo myös, että 
rekisterinpitäjälle tulisi osana sen suunnitteluvelvollisuutta jättää harkintavaltaa 
vaikutustenarvioinnin teon osalta ilman, että sitä säädetään pakolliseksi. 

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

-

Havila Marjo
Jyväskylän yliopisto


