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Jakelussa mainituille

KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henki-
löiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaas-
ta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tie-
tosuoja-asetus)) on tullut voimaan 24.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa
25.5.2018.

Yleisen tietosuoja-asetuksen tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvän lapsen
suostumusta koskevan 8 artiklan mukaan:

1. Jos 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan, katsotaan, että kun
kyseessä on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapsel-
le, lapsen henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähin-
tään 16-vuotias. Jos lapsi on alle 16 vuotta, tällainen käsittely on lain-
mukaista vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen vanhempain-
vastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen.

Jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään säätää tätä tarkoitusta koske-
vasta alemmasta iästä, joka ei saa olla alle 13 vuotta.

2. Rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tarkistaak-
seen tällaisissa tapauksissa, että lapsen vanhempainvastuunkantaja
on antanut suostumuksen tai valtuutuksen, käytettävissä oleva tekno-
logia huomioon ottaen.

3. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden yleiseen sopimusoikeu-
teen, kuten sääntöihin, jotka koskevat sopimuksen pätevyyttä, muo-
dostamista tai vaikutuksia suhteessa lapseen.

Mikäli kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä muusta ikärajasta (joka
alimmillaan voi olla 13 vuotta), tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen
suoraan lapselle ilman tämän vanhempainvastuunkantajan suostumusta
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tai valtuutusta olisi lainmukaista vain 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille lap-
sille.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän henkilötietojen suojaa koskevan
kansallisen lainsäädännön tarkistamiseksi. Työryhmä laatii ehdotuksensa
lainsäädännön muutoksiksi. Tässä yhteydessä tarkastellaan, tulisiko kan-
sallisesti säätää alemmasta ikärajasta edellä esitetyn 8 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

Työryhmän kannan määrittämiseksi edustajanne kutsutaan kuulemistilai-
suuteen yllä olevaa yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklaa koskien torstai-
na 1.12.2016 klo 8.30 Valtioneuvoston linnaan os. Snellmaninkatu 1A (kul-
ku A-portaan kautta), kokoushuone Snellman h22.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sähköpostitse osastosihteeri
Mira Keski-Nisulalle (etunimi.sukunimi@om.fi) mahdollisimman pian ja
viimeistään perjantaina 25.11.2016.

Kuulemistilaisuuteen osallistumisen sijasta voitte toimittaa kommenttinne
sähköpostitse viimeistään 2.12.2016 työryhmän sihteeri Tanja Jaatiselle
(etunimi.sukunimi@om.fi) word-, openoffice (odt)-, pdf- tai rtf-tiedostona.
Lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Tanja Jaatinen, puhelin 02951 50197,
sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.

Työryhmän sihteeri Tanja Jaatinen

JAKELU Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies
Viestintävirasto

Suomen Yrittäjät ry
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Lapsiasiavaltuutettu
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
Lastensuojelun Keskusliitto

Supercell Oy
Rovio Entertainment Oy
Facebook Inc.


